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บทสรุปผู้บริหาร 

1.ระบบประกนัสุขภาพไทยในภาพรวม 

ระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย ประกอบด้วย 3 ระบบหลักท่ีส าคญั คือ ระบบ
สวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ ระบบประกนัสังคม และระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ ระบบ
ประกนัสุขภาพทั้ง 3 ระบบให้ความคุม้ครองกลุ่มประชาชนในสัดส่วนท่ีต่างกนั ระบบสวสัดิการ
รักษาพยาบาลขา้ราชการ ให้ความคุม้ครองแก่ขา้ราชการและครอบครัว ประมาณ 5 ลา้นคน ระบบ
ประกนัสังคม ให้ความคุม้ครองแก่ลูกจา้งหรือผูป้ระกนัตน จ านวน 10 ล้านคน ในขณะท่ีระบบ
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติใหค้วามคุม้ครองแก่ประชาชนท่ีนอกเหนือจากสิทธิความคุม้ครองของ
สวสัดิการขา้ราชการและระบบประกนัสังคม มีจ านวนมากถึง 48 ลา้นคน  

นอกจากระบบประกันสุขภาพทั้ ง 3 ระบบแล้ว ย ังมีระบบประกันสุขภาพท่ีเป็นรัฐ
สวสัดิการส าหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร สวสัดิการพนักงานส่วนท้องถ่ิน ระบบประกัน
สุขภาพส าหรับแรงงานต่างด้าว  ซ่ึงเป็นระบบท่ีจดัตั้งข้ึนตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีในการ
จดัระบบแรงงานต่างด้าวในประเทศ สวสัดิการส าหรับพนักงานบริษทัเอกชน และสวสัดิการ
พนกังานรัฐวสิาหกิจ ซ่ึงเป็นสวสัดิการของหน่วยงานโดยข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงภายในหน่วยงานเอง  

โครงสร้างระบบประกนัสุขภาพในต่างประเทศพบวา่ ระบบประกนัสุขภาพท่ีประกอบดว้ย
กองทุนท่ีหลากหลายดงัเช่นประเทศไทยนั้นมิใช่ส่ิงท่ีแปลก ประเทศท่ีมีระบบประกนัสุขภาพท่ีอิง
กบัระบบประกนัสังคมโดยส่วนมากจะมีกองทุนสุขภาพหลายกองทุนท่ีจ าแนกตามลกัษณะของ
อาชีพ  แต่การศึกษาพบวา่ การบริหารจดัการกองทุนเหล่านั้นในต่างประเทศจะอยูภ่ายใตก้ระทรวง
เดียว คือ กระทรวงสาธารณสุข  ซ่ึงต่างจากประเทศไทย ท่ีกองทุนสุขภาพแต่ละกองทุนอยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีต่างกัน กล่าวคือ ระบบประกันสังคม อยู่ภายใต้ส านักงาน
ประกนัสังคม สังกดักระทรวงแรงงาน ระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ อยู่ภายใตก้าร
บริหารจดัการของกรมบญัชีกลาง สังกดักระทรวงการคลงั และระบบระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
อยูภ่ายใตส้ านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

 การจดัตั้งและการบริหารจดัการกองทุนสุขภาพทั้งสามกองทุนแบบแยกส่วนท าให้เกิด
ความลกัลัน่ในระบบประกนัสุขภาพไทยดงัน้ี ประการแรก ทั้งสามกองทุนมีรูปแบบการบริการ
จดัการดา้นการคลงัท่ีต่างกนั ระบบประกนัสังคมเป็นระบบเดียวท่ีมีการบริหารจดัการในลกัษณะ
กองทุนท่ีใชเ้งินสมทบจากสามฝ่าย คือ นายจา้ง ลูกจา้ง และภาครัฐ ในขณะท่ีอีกสองระบบแหล่งเงิน
มาจากภาษีเท่านั้น  ประการท่ีสอง วิธีการจดัสรรค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลแตกต่างกนั ระบบ
ประกันสังคม และระบบประกันระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ  จัดสรรงบประมาณแก่
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สถานพยาบาลแบบเหมาจ่ายรายหัว (per capitation) ในขณะท่ีระบบสวสัดิการรักษาพยาบาล
ขา้ราชการ จดัสรรค่าใชจ่้ายให้สถานพยาบาลตามค่าใชจ่้ายจริง (fee for service) ท าให้สิทธิในการ
รักษาพยาบาลของประชาชนต่างกนั 

การท่ีกองทุนประกนัสุขภาพทั้ง 3 กองทุนมีการออกแบบท่ีแตกต่างกนั ท าให้เกิดความไม่
เท่าเทียมระหวา่งผูป้ระกนัตนในแต่ละกองทุนดงัน้ี   

1) ภาระในการจ่ายค่าเบีย้ประกันต่างกัน  ระบบประกนัสังคมเป็นระบบประกนัสุขภาพ
ระบบเดียวท่ีผูป้ระกนัตนมีภาระค่าใชจ่้ายในการจ่ายร่วมกบันายจา้งและรัฐ ในขณะท่ีขา้ราชการและ
ผูใ้ชสิ้ทธิระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติไม่มีภาระค่าใชจ่้าย เน่ืองจากเป็นสวสัดิการของภาครัฐ 
ซ่ึงรัฐเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้ 

2) สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลต่างกัน  เช่น สมาชิกกองทุนประกันสังคมและ
กองทุนระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถเข้าใช้บริการจากหน่วยบริการท่ีได้เลือกหรือ
ลงทะเบียนไวล่้วงหนา้เท่านั้นเน่ืองจากเป็นระบบเหมาจ่ายรายหวั ในขณะสมาชิกกองทุนสวสัดิการ
รักษาพยาบาลขา้ราชการสามารถเลือกใช้สถานพยาบาลของรัฐไดทุ้กแห่งเน่ืองจากเป็นระบบจ่าย
ตามจริง   

นอกจากน้ีแล้ว สิทธิในการรักษาโรคก็ต่างกัน เช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพของ
ขา้ราชการและหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติให้สิทธิในการฟอกเลือดส าหรับผูป่้วยไตวายเร้ือรัง
ระยะสุดทา้ยโดยไม่จ  ากดัจ านวนคร้ังต่อสัปดาห์ แต่ระบบประกนัสังคมจ ากดัการเขา้รับบริการไดไ้ม่
เกิน 4,500 บาทต่อสัปดาห์ เป็นตน้  

 (3)  คุณภาพในการรักษาพยาบาลต่างกัน เน่ืองจากแต่ละกองทุนมีอตัราการเบิกจ่ายในการ
รักษาพยาบาลท่ีแตกต่างกนั โดยเฉพาะระหว่างระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการท่ีมีการ
เบิกจ่ายตามจริง กบั ระบบประกนัสังคมและประกนัสุขภาพแห่งชาติท่ีเป็นการเหมาจ่ายรายหัว  
และแมแ้ต่ในกรณีของผูป่้วยในท่ีมีการจ่ายตามกลุ่มโรค (DRG) อตัราการเบิกจ่ายก็ยงัคงต่างกนั ท า
ใหส้ถานพยาบาลมีการปฏิบติัต่อผูป่้วยของแต่ละกองทุนท่ีแตกต่างกนั 

นอกจากความไม่เท่าเทียมกนัในมิติของการรักษาพยาบาลแลว้ การบริหารจดัการกองทุน
แบบแยกส่วนยงัท าให้เกิดต้นทุนซ ้ าซ้อนในการก ากับควบคุม เช่น การค านวณต้นทุนในการ
รักษาพยาบาลตามกลุ่มโรค (DRG) การตรวจสอบทางดา้นการเงิน (Financial audit) และการ
ตรวจสอบคุณภาพในการรักษาพยาบาล (clinical audit) เป็นตน้  

กล่าวโดยสรุป ระบบประกันสุขภาพไทยท่ีประกอบด้วยกองทุนประกันสุขภาพท่ี
หลากหลายในปัจจุบนัมีการบริหารจดัการท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรเน่ืองจากมีการบริหาร
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จดัการท่ีซ ้ าซอ้นกนั และยงัเป็นระบบท่ีมีความเหล่ือมล ้าของสิทธิในการรักษาพยาบาลและภาระค่า
เบ้ียประกนัระหวา่งกลุ่มผูป้ระกนัตนในแต่ละกองทุนอีกดว้ย  

2. ระบบการคลงั 

การศึกษากรณีศึกษาต่างประเทศ พบวา่ ระบบการคลงัของระบบประกนัสุขภาพจะข้ึนอยู่
กบัโครงสร้างของระบบประกนัสุขภาพ ประเทศท่ีมีระบบประกนัสุขภาพแบบ single-payer จะใช้
เงินงบประมาณในการอุดหนุนบริการรักษาพยาบาลของรัฐเป็นหลกั (ประมาณร้อยละ 70 – 75 ของ
ค่าใชจ่้ายทั้งหมด) ในขณะท่ีประเทศท่ีมีระบบประกนัสุขภาพท่ีอิงกบัระบบประกนัสังคม ซ่ึงมกัมี
ลกัษณะท่ีเป็น multi-payer จะใช้เงินจากกองทุนประกนัสังคมท่ีมาจากเงินสมทบของนายจา้ง 
ลูกจา้ง และภาครัฐในบางกรณีเป็นหลกั โดยผูป่้วยร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายประมาณร้อยละ 30 โดย
เฉล่ีย ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบของเงินท่ีตอ้งจ่ายสมทบในการรักษาพยาบาล หรือเงินท่ีจ่ายเป็นค่าเบ้ีย
ประกนัใหแ้ก่บริษทัประกนัเอกชนเพื่อลดความเส่ียงจากภาระค่าใชจ่้ายในการรวมจ่าย 

  การศึกษาระบบการคลงัของระบบประกนัสุขภาพของประเทศไทย พบว่า เป็นระบบท่ี
พึ่งพางบประมาณจากภาครัฐเป็นหลกัดงัเช่นในประเทศท่ีมีระบบประกนัสุขภาพแบบ single-payer 
หากแต่มีค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลส่วนหน่ึงท่ีมาจากกองทุนประกนัสังคมดว้ย เน่ืองจากระบบ
ประกนัสุขภาพของประเทศไทยเป็นระบบผสมระหวา่งกองทุนประกนัสุขภาพถว้นหนา้ท่ีมีลกัษณะ
เป็นระบบ single-payer และ กองทุนประกนัสังคมท่ีเป็นระบบ multi-payer 

3. บทบาทของภาคเอกชน 

บทบาทของภาคเอกชนในระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐสามารถแยกไดเ้ป็นสองส่วน  
ส่วนแรกคือบทบาทในฐานะผูใ้ห้บริการรักษาพยาบาล (service provider) และบทบาทในการเป็นผู ้
รับประกนัสุขภาพ (insurer)  

กรณีศึกษาต่างประเทศ พบวา่ สถานพยาบาลเอกชนมีบทบาทส าคญัในการเป็นผูใ้ห้บริการ
รักษาพยาบาลภายใตร้ะบบประกนัสุขภาพของภาครัฐ ส าหรับการรักษาพยาบาลในระดบัทุติยภูมิ
และตติยภูมินั้น โรงพยาบาลเอกชนท่ีไม่แสวงหาก าไร (not-for-profit) มีบทบาทส าคญัในการ
ใหบ้ริการรักษาพยาบาลควบคู่ไปกบัโรงพยาบาลของภาครัฐ โดยเฉพาะในประเทศญ่ีปุ่นท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่งตอ้งเป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไร เน่ืองจากบริการรักษาพยาบาล
ของรัฐมิใช่บริการเชิงพาณิชยห์ากแต่เป็นบริการท่ีมีมิติของบริการสังคมดว้ย 

  ส าหรับการรักษาในระดบัปฐมภูมินั้น บทบาทของสถานพยาบาลเอกชนในทอ้งถ่ิน เช่น 
คลินิก จะโดดเด่นมากเป็นพิเศษเน่ืองจากมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนในพื้นท่ีจึงสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของชุมชนไดดี้กวา่สถานพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐ   
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ส าหรับบทบาทของภาคเอกชนในฐานะผูรั้บประกนัสุขภาพนั้น เน่ืองจากประเทศท่ีพฒันา
แล้วส่วนมาก มีระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐท่ีให้สิทธิในการรักษาพยาบาลท่ีครอบคลุมแก่
ประชาชนในประเทศทุกรายท าใหป้ระกนัสุขภาพเอกชนจะมีพื้นท่ีตลาดนอ้ย โดยจ ากดัเพียงประกนั
ในส่วนท่ีเป็นการใหสิ้ทธิประโยชน์ “เพิ่มเติม” (add-on) จากชุดสิทธิประโยชน์ท่ีผูป้ระกนัตนไดรั้บ
ภายใต้ประกันสุขภาพของภาครัฐ หรือในส่วนท่ีเป็นการลดความเส่ียงของภาระค่าใช้จ่ายของ
ผูป้ระกนัตนอนัสืบเน่ืองมาจากภาระในการร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามข้อก าหนดของระบบ
ประกนัสุขภาพของภาครัฐ  

ในประเทศท่ีระบบประกันสุขภาพของรัฐให้สิทธิประโยชน์และคุณภาพในการ
รักษาพยาบาลท่ีค่อนขา้งดี และมีอตัราการร่วมจ่าย (co-payment) ต ่า เช่น ในสหราชอาณาจกัร
ผูป้ระกนัตนอาจไม่จ  าเป็นตอ้งไปท าประกนัเอกชน ยกเวน้ ในกรณีท่ีตอ้งการบริการท่ีรวดเร็ว และ 
สะดวกสบายมากข้ึน โดยสรุปแลว้ บทบาทของประกนัสุขภาพเอกชนในแต่ละประเทศจะแตกต่าง
กนัไปข้ึนอยู่กบันโยบายของภาครัฐว่าส่งเสริมให้ประชาชนท าประกนักบัภาคเอกชนหรือไม่ แต่
โดยทัว่ไปแล้วประกนัสุขภาพเอกชนมิได้แข่งกับประกันของภาครัฐเท่าใดนัก หากแต่เป็นการ
ให้บริการ “เสริม” ประกนัสุขภาพของภาครัฐมากกวา่ นอกจากน้ีแลว้ บริษทัประกนัเอกชนไม่เนน้
การแข่งขนัในดา้นราคากบัภาครัฐแต่แข่งในด้านคุณภาพของบริการ ความรวดเร็ว ความสะดวก 
ตลอดจนการให้สิทธิในการใช้วิธีการรักษาท่ีทนัสมยักว่าซ่ึงอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการรักษาแบบ
มาตรฐาน  

การศึกษาบทบาทของภาคเอกชนในประเทศไทย พบว่า ภาคเอกชนยงัมีบทบาทค่อนขา้ง
น้อยในการให้บริการรักษาพยาบาลภายใต้ระบบประกันสุขภาพของภาครัฐ ทั้งน้ี โรงพยาบาล
เอกชนในประเทศไทยส่วนมากเป็นองค์กรท่ีแสวงหาก าไรต่างจากในต่างประเทศ เน่ืองมาจาก
องคก์รทางดา้นศาสนาในศาสนาพุทธมิไดเ้ขา้มาขอ้งเก่ียวกบับริการรักษาพยาบาลซ่ึงต่างจากองคก์ร
ศาสนาคริสตท์ าให้ประเทศไทยมีสถานพยาบาลท่ีเป็นองคก์รไม่แสวงหาก าไรนอ้ยกวา่ในประเทศ
ตะวนัตก 

ในปัจจุบนัโรงพยาบาลเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการให้บริการรักษาพยาบาลในกรณีของ
กองทุนประกนัสุขภาพแห่งชาติประมาณ 200 กวา่แห่ง  และ กองทุนประกนัสังคมประมาณ 90 แห่ง 
ในขณะท่ีสถานพยาบาลขนาดเล็กในชุมชนมีส่วนร่วมเฉพาะในกรณีของกองทุนระบบประกัน
สุขภาพแห่งชาติเท่านั้น 

4. การอภิบาลระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐ 

ทุกประเทศทัว่โลกลว้นประสบปัญหาความทา้ทายในการจดัหาบริการรักษาพยาบาลให้แก่
ประชาชนท่ีทัว่ถึง เท่าเทียมและคุม้ค่ามากข้ึนดว้ยขอ้จ ากดัทางงบประมาณท่ีนบัวนัยิ่งรุนแรงมากข้ึน
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เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง หลายประเทศไดมี้ความ
พยายามท่ีจะปรับปรุงระบบในการประเมิน ติดตาม และตรวจสอบผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีมี
อ านาจหนา้ท่ีในการบริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพเพื่อท่ีจะให้มีความรับผิดชอบต่ออ านาจหนา้ท่ี 
(accountability) มากข้ึน คือ ความรับผิดชอบท่ีกล่าวถึงเป็นการรับผิดชอบต่อเร่ืองอะไร (for what)  
และต่อใคร (to whom) ? ใครเป็นผูรั้บผิดชอบต่อผลงานด้านบริการสาธารณสุขและต่อใครหรือ
หน่วยงานไหนข้ึนอยู่กับโครงสร้างในการอภิบาลระบบสาธารณสุขของแต่ละประเทศ ความ
รับผดิชอบต่ออ านาจหนา้ท่ีนั้นมีลกัษณะท่ีเป็นห่วงโซ่จากหน่วยงานในหลายล าดบัชั้น  

จากกรณีศึกษาในหลายประเทศ พบว่า ห่วงโซ่ความรับผิดชอบในระดับสูงสุด คือ 
กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงจะเป็นหน่วยงานหลักของฝ่ายบริหารท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการบริหาร
จดัการระบบประกนัสุขภาพโดยรวมของประเทศ ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขจะตอ้งรับผิดชอบต่อ
รัฐสภาหรือฝ่ายนิติบญัญติั  ในองักฤษ มีหน่วยงานสองหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีในการประเมิน ติดตาม
และตรวจสอบดา้นการเงินและคุณภาพของบริการ อนัไดแ้ก่ Monitor ซ่ึงประเมินความคุม้ค่าของ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของระบบประกนัสุขภาพและ Care Quality Commission ซ่ึงประเมิน
คุณภาพของบริการรักษาพยาบาล ทั้งสองหน่วยงานน้ีจะตอ้งรายงานต่อทั้งกระทรวงสาธารณสุข 
และต่อรัฐสภาในฐานะของหน่วยงานท่ีตรวจสอบฝ่ายบริหารในเวลาเดียวกนั  

ผู้ท่ี มีความรับผิดชอบต่ออ านาจหน้าท่ีต้องรับผิดชอบในเร่ืองใดนั้ น โดยทั่วไปแล้ว 
ความรับผิดชอบในดา้นการให้บริการสาธารณะมีสองมิติ คือ ความรับผิดชอบด้านการเงิน (financial 
accountability) และความรับผิดชอบต่อผลงาน (performance accountability) ซ่ึงในกรณีของบริการ
สุขภาพอาจหมายถึง คุณภาพของการรักษาพยาบาล การเขา้ถึงบริการ ความรวดเร็วของบริการ ฯลฯ ตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ก่อนท่ีจะมีการประเมิน ส าหรับความรับผิดชอบดา้นการเงิน หมายถึง การ
ติดตามและรายงานการจดัสรรงบประมาณ การเบิกจ่าย และการใช้เงินโดยการใช้เคร่ืองมือหลกั ไดแ้ก่ 
การบญัชี (accounting) การจดัท างบประมาณ (budgeting) และการตรวจสอบ (audit) 

อย่างไรก็ดี ประเทศท่ีศึกษาทุกประเทศ ยกเวน้สหราชอาณาจกัรมีการจดัเก็บภาษีสุขภาพ 
(earmarked health tax) ท่ีแยกออกมาจากการจดัเก็บภาษีรายไดบุ้คคลธรรมดาทัว่ไป หรือจาก
ค่าธรรมเนียมประกนัสังคม เพื่อท่ีจะให้การบริหารจดัการทางการคลงัของกองทุนสุขภาพมีความ
ชดัเจน โปร่งใส สามารถค านวณค่าใชจ่้ายและขนาดวงเงินงบประมาณท่ีรัฐจะตอ้งจดัสรรให้ในแต่
ละปี ในขณะเดียวกันการจัดเก็บภาษีสุขภาพท าให้ประชาชนต้องใส่ใจกับต้นทุนในการ
รักษาพยาบาลเพราะสุดทา้ยแลว้ หากไม่มีการควบคุมค่าใชจ่้ายผูท่ี้ตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมคือ
ผูมี้รายไดท่ี้ตอ้งเสียค่าเบ้ียประกนัท่ีค านวณเป็นสัดส่วนของเงินเดือนหรือรายไดท่ี้เพิ่มสูงมากข้ึน  

คุณภาพของการรักษาพยาบาลเป็นอีกประเด็นท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการประเมินความ
คุม้ค่าของระบบประกันสุขภาพ โดยเฉพาะเม่ือต้องเผชิญกับภาวะท่ีงบประมาณมีจ ากัด ท าให้
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หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตอ้งพยายามท่ีจะไดม้าซ่ึงบริการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพสูงสุดภายในงบ
ค่าใชจ่้ายท่ีมีจ  ากดั กรณีศึกษาทั้ง 4 ประเทศมีการก าหนดมาตรฐานคุณภาพของการรักษาพยาบาล
หากแต่ความเขม้งวดในการบงัคบัให้สถานพยาบาลจะตอ้งรักษามาตรฐานดงักล่าวแตกต่างกนั ใน
ประเทศฝร่ังเศสสถานพยาบาลท่ีได้รับรองคุณภาพในการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดข้ึนมาเท่านั้นท่ีจะสามารถรับเงินอุดหนุนจากรัฐได ้ในขณะท่ีออสเตรเลียมิไดมี้ขอ้ก าหนดท่ี
เข้มงวดหากแต่มีการให้เงินอุดหนุนเพิ่มเติมส าหรับสถานพยาบาลท่ีสามารถให้บริการได้ตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด เยอรมนีเป็นประเทศเดียวท่ีใช้กลไกตลาดในการผลกัดนัให้สถานพยาบาล
ปรับปรุงคุณภาพของบริการโดยการบังคับให้ต้องเปิดเผยผลการประเมินคุณภาพของการ
รักษาพยาบาลตามดชันีคุณภาพท่ีภาครัฐก าหนด ญ่ีปุ่นเป็นประเทศเดียวท่ีไม่มีระบบแรงจูงใจหรือ
ขอ้บงัคบัใหส้ถานพยาบาลปรับปรุงหรือรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการแต่อยา่งใด 

5. ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัโครงสร้างและการอภิบาลของระบบประกนัสุขภาพในต่างประเทศ
เปรียบเทียบกับประเทศไทย พบว่า ระบบประกนัสุขภาพในประเทศไทยยงัไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควรเน่ืองจากมีการบริหารจดัการของกองทุนแต่ละกองทุนแบบแยกส่วน ท าให้มีตน้ทุนในการ
บริหารท่ีซ ้ าซ้อน นอกจากน้ีแล้ว การขาดการบริหารจัดการกองทุนประกันสุขภาพท่ีมีอยู่
หลากหลายอยา่งบูรณาการท าให้เกิดปัญหาความเหล่ือมล ้าของสิทธิในการรักษาพยาบาลและภาระ
ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิดงักล่าวท าให้มีการเรียกร้องให้มีการปรับปรุงระบบเพื่อให้เกิดความ
เท่าเทียมกนัของประชาชนทุกคนไม่วา่จะอยูภ่ายใตก้องทุนใด   

คณะผู้วิจ ัยมีข้อเสนอแนะในการปฏิรูประบบประกันสุขภาพของไทยเพื่อท่ีจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและลดความเหล่ือมล ้าของสิทธิในการรักษาพยาบาลดงัน้ี 

ประการแรก ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งเลือกระบบประกนัสุขภาพของประเทศท่ีพึงปรารถนา 
วา่ตอ้งการให้เป็นระบบท่ีอิงกบัระบบประกนัสังคม เช่นเดียวกบัประเทศฝร่ังเศส ประเทศเยอรมนี 
และประเทศญ่ีปุ่น หรือเป็นระบบท่ีไม่อิงกบัระบบประกนัสังคม เช่นเดียวกบัประเทศองักฤษและ
ประเทศออสเตรเลีย คณะผูว้จิยัเห็นวา่ ระบบประกนัสังคมอาจไม่เหมาะสมนกัส าหรับประเทศไทย 
เพราะในปัจจุบนัระบบประกนัสังคมครอบคลุมจ านวนแรงงานเพียง 10 ลา้นคน นอกจากน้ีแลว้ 
ระบบประกนัสังคมให้สิทธิในการรักษาพยาบาลแก่ผูป้ระกนัตนเฉพาะช่วงเวลาท่ียงัไม่เกษียณอายุ
การท างานเท่านั้น ท าให้ภาครัฐตอ้งมีระบบระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติเขา้มารองรับประชาชน
จ านวนมากท่ีไม่ไดเ้ป็นผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสังคมและผูเ้กษียณอายกุารท างาน  

ประการที่สอง ในประเด็นของการบริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพนั้น คณะผูว้ิจยัมี
ความเห็นว่า ควรมีการโอนยา้ยภารกิจในการก าหนดนโยบาย และในการก ากบัดูแลระบบประกนั
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สุขภาพทั้งสามระบบใหอ้ยูภ่ายใตห้น่วยงานเดียวกนั ซ่ึงควรเป็นกระทรวงสาธารณสุข เน่ืองจากเป็น
ผูก้  าหนดนโยบายด้านการสาธารณสุขของประเทศ เพื่อท่ีจะให้การบริหารจดัการระบบประกนั
สุขภาพของภาครัฐเป็นไปอย่างบูรณาการ สอดคล้องกบันโยบายสาธารณสุขของประเทศ และ
เพื่อท่ีจะให้ความรับผิดชอบต่อระบบประกันสุขภาพของประเทศมีความชัดเจน อย่างไรก็ดี  
เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุขมีสถานภาพท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาล (service provider)    จาก
การท่ีมีโรงพยาบาล และสถานีอนามยัท่ีอยู่ในสังกดัจ านวนมาก หน่วยงานท่ีเขา้มาบริหารจดัการ
และก ากบัดูแลระบบประกนัสุขภาพของประเทศจึงควรเป็นองคก์รท่ีมีความเป็นอิสระจากกระทรวง
สาธารณสุข แมจ้ะสังกดักระทรวงสาธารณสุขก็ตาม 

ประการทีส่าม ในประเด็นของการควบรวมกองทุนนั้น หากรัฐเห็นวา่ระบบประกนัสุขภาพ
ของประเทศควรเดินไปในทิศทางท่ีไม่อิงกบัระบบประกนัสังคมแลว้ ก็ควรมีการโอนยา้ยงานดา้น
สุขภาพของส านกังานประกนัสังคมมาอยู่ท่ีส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เพื่อลดความ
ซ ้ าซ้อนในการบริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพภายใตร้ะบบเหมาจ่ายรายหัว และเพื่อท่ีจะลด
ความเหล่ือมล ้าของสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล  

คณะผูว้ิจยัเห็นวา่ การควบรวมสองกองทุนดงักล่าวในมิติของสิทธิประโยชน์ไม่น่าจะเป็น
ปัญหาเน่ืองจากสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลระหวา่งสองกองทุนน้ีแตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย  
อยา่งไรก็ดี ส านกังานประกนัสังคมอาจเสนอสิทธิพิเศษแก่สมาชิก ท่ีเพิ่มไปจากสิทธิพื้นฐานในการ
รักษาพยาบาลในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัต่างประเทศท่ีเรียกวา่ “add on” เพื่อท่ีจะมิให้สิทธิพิเศษ
ดงักล่าวน าไปสู่ความไม่เท่าเทียมกนั และน าไปสู่การแย่งชิงทรัพยากรในการรักษาพยาบาลของ
ภาครัฐท่ีมีจ  ากดั สิทธิพิเศษดงักล่าวจะตอ้งไม่เก่ียวกบัการรักษาพยาบาลกรณีของการเจ็บป่วยปกติ 
หรือเจบ็ป่วยฉุกเฉิน สิทธิพิเศษดงักล่าวอาจหมายถึง การไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายไดใ้นกรณีท่ี 
ลาป่วย การใชบ้ริการตรวจสอบสายตาและตดัแวน่ การใชย้านอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ หรือ การใช้
สถานพยาบาลเอกชน ซ่ึงสิทธิพิเศษเหล่าน้ีสามารถค านวณเป็นค่าเบ้ียประกนัท่ี สปส. สามารถเรียก
เก็บจากสมาชิกได ้

ส าหรับระบบสวสัดิการของภาครัฐนั้น คณะผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ ในระยะสั้นยงัไม่มีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งยุบรวมระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการกบักองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ เพราะระบบสวสัดิการขา้ราชการเป็นระบบจ่ายตามจริงต่างจากอีกสองกองทุนซ่ึงเป็นการ
เหมาจ่ายรายหวัท าให้การควบรวมมีความซบัซ้อนและมีความอ่อนไหวสูง เน่ืองจากขา้ราชการมอง
วา่สิทธิในการเลือกสถานท่ีในการรักษาพยาบาลไดท้ัว่ เป็นสิทธิท่ีเหนือกวา่อีกสองระบบนั้น  เป็น
ส่วนหน่ึงของสวสัดิการในการท างานซ่ึงไม่ควรถูกริดรอน  

คณะผูว้ิจยัเห็นว่า รัฐควรมีแผนการท่ีจะลดช่องว่างของสิทธิประโยชน์ระหว่างระบบ
สวสัดิการขา้ราชการและระบบประกนัสุขภาพอีกสองระบบโดยการด าเนินการเพื่อ ยุบเลิกระบบ
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สวสัดิการขา้ราชการแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยการก าหนดให้ขา้ราชการท่ีบรรจุใหม่ใชบ้ริการระบบ
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (หรือระบบประกนัสังคมแล้วแต่ว่าระบบใดจะเป็นระบบหลกัของ
ประเทศ) โดยให้ค่าชดเชยเป็นเงินเพิ่มรายปีท่ีค านวณจากส่วนต่างของค่าใชจ่้ายของระบบจ่ายตาม
จริงกบัเหมาจ่ายรายหวัตามขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ประการที่ส่ี ในประเด็นของวิธีการเบิกจ่ายการรักษาพยาบาลนั้น คณะผูว้ิจยัมีความเห็นว่า  
ประเทศไทยควรท่ีจะคงรักษาระบบเหมาจ่ายรายหัวเพื่อท่ีจะสามารถควบคุมค่าใช่จ่ายในการ
รักษาพยาบาลในอนาคต หากแต่ตอ้งปรับปรุงให้การเบิกจ่ายมีความยืดหยุ่นมากข้ึน เช่น การน า
ระบบการจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมมาเสริมระบบการเหมาจ่ายรายหัวส าหรับการรักษาโรค
เร้ือรัง หรือโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลสูงท่ีมีการด าเนินการในปัจจุบนั และการท า case-
mix เพื่อให้อตัราการเบิกจ่ายสอดคลอ้งกบัค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลแต่ละ
แห่งมากข้ึน เป็นตน้ 

ประการที่ห้า  ในส่วนของระบบการคลังนั้ น หากมีการยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียม
ประกนัสังคมในส่วนของสุขภาพแลว้ รัฐอาจพิจารณาจดัเก็บ “ภาษีสุขภาพ” เพื่อท่ีจะให้มีแหล่งเงิน
ส าหรับอุดหนุนบริการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติท่ีแน่นอน คณะผูว้ิจยัเป็นวา่ ควรมีการก าหนด
ฐานภาษีในการจดัเก็บภาษีสุขภาพดงักล่าวท่ีกวา้งข้ึน เน่ืองจากประเทศไทยมีแรงงานในระบบนอ้ย 
และมีจ านวนผูจ่้ายภาษีรายไดบุ้คคลธรรมดาไม่ก่ีราย การเก็บภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายจากเงินเดือน หรือ 
จากภาษีรายไดบุ้คคลธรรมดาจึงไม่เหมาะสม ซ่ึงอาจพิจารณาแนวทางท่ีประเทศฝร่ังเศสใช ้คือ การ
เก็บจากภาษีท่ีหลากหลาย รวมถึง ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ภาษีรายไดนิ้ติบุคคล (เน่ืองจากธุรกิจจ านวนมาก
ใชบ้ริการของแรงงานนอกระบบ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง เป็นตน้) ภาษีทรัพยสิ์น ภาษีสรรพสามิต ฯลฯ 
เพื่อท่ีจะกระจายภาระค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติในวงกวา้ง 

ในปัจจุบนั ระบบประกนัสุขภาพของไทยทั้งสามกองทุน มีกรอบความรับผิดชอบทางการ
คลงัท่ีจ  ากดั โดยเฉพาะในส่วนของระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลท่ีใชง้บประมาณกลางเป็นหลกั ท า
ให้ไม่มีผูท่ี้รับผิดชอบต่อการเพิ่มข้ึนของค่าใช้จ่าย เน่ืองจากกรมบญัชีกลางมิไดมี้อ านาจหน้าท่ีใน
การก าหนดนโยบายและก ากับระบบดังกล่าว หากแต่เป็นเพียงผูท่ี้ท  าหน้าท่ีในการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลตามกฎหมายเท่านั้น ท าให้การใช้จ่ายของระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ
ขาดความรับผิดชอบทางด้านการคลงั เป็นผลท าให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีสูงกว่าระบบอ่ืนๆ 
เพื่อให้ระบบประกนัสุขภาพของไทยโดยรวมมีความรับผิดชอบดา้นการคลงัมากข้ึน คณะผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอดงัต่อไปน้ี 

(1) ควรมีหน่วยงานเดียวท่ีรับผิดชอบต่อการบริหารจดัการดา้นการคลงัของระบบประกนั
สุขภาพแห่งชาติเพื่อท่ีจะมีผูรั้บผดิชอบดา้นการคลงัท่ีชดัเจน 
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(2) การตรวจสอบการใช้งบประมาณเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอในการท่ีจะควบคุม
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หากผูใ้ช้บริการไม่ตระหนกัถึงค่าใช้จ่ายท่ีรัฐตอ้งแบกรับ ทั้งน้ี ทุก
ประเทศท่ีไดมี้การศึกษามีระบบประกนัสุขภาพแบบจ่ายตามจริง ผูป่้วยมีภาระในการร่วมจ่ายค่ายา
และค่ารักษาพยาบาลไม่มากก็น้อย เพื่อท่ีจะให้ผูท่ี้ได้รับสิทธิมีความตระหนักถึงตน้ทุนในการ
รักษาพยาบาล ดงันั้น ควรมีการน าระบบ “ภาษีสุขภาพ” มาใช้แทนการใช้งบประมาณกลาง 
เพื่อท่ีจะให้มีแหล่งเงินท่ีสามารถจดัสรรให้แก่บริการสุขภาพของประชาชนท่ีแน่นอน นอกจากน้ี
แลว้ การมีภาษีสุขภาพยงัช่วยท าใหผู้เ้สียภาษีไดรั้บทราบถึงตน้ทุนในการให้บริการรักษาพยาบาลท่ี
รัฐตอ้งแบกรับ 

(3) จดัตั้งหน่วยงานท่ีเขา้มาประเมินผลการด าเนินงานของระบบประกนัสุขภาพทั้ง 3 ระบบ
ทั้งในดา้นการเงินและคุณภาพของบริการ  

(4) มีระบบแรงจูงใจท่ีโยงผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีถูกประเมินเขา้กบังบประมาณ
ท่ีจะได้รับอนุมัติในแต่ละปี เพื่อสามารถกระตุ้นให้ผู ้ท่ีเ ก่ียวข้องมีความพยายามท่ีจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพ หรือลดตน้ทุนในการบริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ และเพิ่มคุณภาพ
ของการรักษาพยาบาล 

เน่ืองจากระบบประกนัสุขภาพของไทยใช้งบประมาณของภาครัฐและเงินกองทุนของ
ระบบประกนัสังคมรวมแลว้เป็นวงเงินเกือบ 200,000 ลา้นบาทในแต่ละปี การบริหารจดัการจึงตอ้ง
มีความโปร่งใส ปราศจากผลประโยชน์ทบัซ้อน โครงสร้างของคณะกรรมการท่ีเขา้มาดูแลระบบ
ประกนัสุขภาพของประเทศจึงมีความส าคญัอย่างยิ่ง ในประเทศองักฤษมีระบบประกนัสุขภาพท่ี
บริหารจดัการโดยกระทรวงสาธารณสุข การคดัเลือกกรรมการของระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ 
(NHS Board) ไดใ้ห้ความส าคญัแก่ 3 ปัจจยั คือ ความเท่าเทียมกนั (equality) การมีส่วนร่วม 
(inclusion) และความหลากหลาย (diversity) ซ่ึงหมายความว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จะตอ้งใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการรักษาพยาบาลท่ีหลากหลาย โดยมีตวัแทนของผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งจากหลายภาคส่วน (stakeholders) เช่น ตวัแทนกลุ่มผูใ้ห้บริการ ตวัแทนกลุ่มผูป่้วย 
ตวัแทนกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส เป็นตน้ ความหลากหลายของเพศ วยั วิชาชีพ และความเช่ียวชาญท่ีส าคญั
ในการก ากบัดูแลระบบประกนัสุขภาพ เช่น ความเช่ียวชาญด้านกฎหมาย ด้านการเงิน ด้านการ
บริหารธุรกิจ เป็นตน้ แต่ท่ีส าคญัคือ กรรมการทุกรายจะตอ้งมีประวติัในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สาธารณกุศลท่ีเก่ียวกบับริการสาธารณสุข หรือสาธารณูปโภคพื้นฐาน  

ส าหรับประเทศท่ีระบบประกนัสุขภาพเป็นส่วนหน่ึงของระบบประกนัสังคม โครงสร้าง
ของกรรมการมกัจะมีรูปแบบไตรภาคี ทั้งน้ี องคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour 
Organization) ส่งเสริมให้มี “สังคมเสวนา (social dialogue)” ในการก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ 
และสังคม การมีตวัแทนแบบไตรภาคีในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการบริหาร หรือสภาท่ีปรึกษาของ
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ระบบประกันสังคมก็เป็นตวัอย่างของการมีสังคมเสวนาดังกล่าว ทั้งน้ีในปี พ.ศ. 2553 องค์กร
แรงงานระหวา่งประเทศ โดยศูนยฝึ์กอบรมระหว่างประเทศ (International Training Centre) ได้
จดัท าคู่มือเก่ียวกับการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการของระบบประกันสังคมให้กับกลุ่มประเทศ
แอฟริกา ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับระบบอภิบาลท่ีดีขององค์กรท่ีท าหน้าท่ีในการบริหารระบบ
ประกนัสังคม รวมถึงการจดัประชุมคณะกรรมการ การรักษาความลบัของขอ้มูลข่าวสาร และการ
ทบัซอ้นของผลประโยชน์  

ดงันั้น คณะกรรมการท่ีเขา้มาดูแลระบบประกันสุขภาพของประเทศ ควรมีการเปิดเผย
ผลประโยชน์ทางการเงิน   เปิดเผยการถือหุ้น ต าแหน่งท่ีปรึกษา ต าแหน่งกรรมการ ทั้งของตน 
ภรรยา และลูกท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ในกิจการอ่ืน ๆ ก่อนท่ีจะเขา้มารับต าแหน่ง โดยมีการปรับปรุง
ขอ้มูลดงักล่าวทุก 3 เดือน และควรมีขอ้ก าหนดมิให้คณะกรรมการรับของก านลัจากบุคคลธรรมดา
หรือบริษัทท่ีมีหรืออาจจะมีผลประโยชน์เก่ียวข้องทางการเงินกับองค์กร หรือมิฉะนั้นควรมี
ขอ้ก าหนดให้กรรมการท่ีรับของก านัลหรือส่ิงมีค่าดังกล่าวต้องแจ้งรายละเอียดในรายการของ
ผลประโยชน์ทางการเงินของกรรมการนั้นๆ ท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 

นอกจากน้ี ในมิติของผูใ้ห้บริการ คุณภาพของการให้บริการก็เป็นเร่ืองส าคญั และคุณภาพ
ของการรักษาพยาบาลภายใตร้ะบบประกนัสุขภาพแห่งชาติจะข้ึนอยู่กบัทั้งหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ี
ก ากบัดูแล และหน่วยงานท่ีเป็นผูใ้ห้บริการ ระบบอภิบาลของสถานพยาบาลท่ีดีจะตอ้งส่งเสริมให้
องคก์รสามารถบรรลุภารกิจท่ีส าคญั 4 ประการดงัต่อไปน้ี 

(1) ใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐาน และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

(2) บริหารจดัการระบบการเงินการคลงัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื 

(3) มีเป้าหมายระยะสั้น และมีแนวนโยบายในการพฒันาองคก์ร และการบริหารจดัการใน
ระยะยาวท่ีชดัเจน 

(4) มีความสามารถในการส่ือสารกบัฝ่ายบริหารและสาธารณชนถึงความตอ้งการและความ
จ าเป็นดา้นทรัพยากรขององคก์ร 

ประการสุดท้าย ในประเด็นของบทบาทของภาคเอกชนนั้น  คณะผูว้จิยัมีความเห็นวา่ ควรมี
การส่งเสริมใหโ้รงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนท่ีเป็นองคก์รไม่แสวงหาก าไรเขา้มามีบทบาท
ในการให้บริการรักษาพยาบาลภายใตร้ะบบประกนัสุขภาพของรัฐมากข้ึน ทั้งน้ี การส่งเสริมให้
สถานพยาบาลท่ีไม่แสวงหาก าไรเขา้มามีบทบาทมากข้ึนในการให้บริการรักษาพยาบาล จะตอ้งมี
การออกแบบแนวทางในการก ากับดูแลคุณภาพของการรักษาพยาบาลระบบการอภิบาลของ
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สถานพยาบาลเหล่าน้ี1 อาทิเช่น การประกนักระแสรายไดท่ี้แน่นอนของสถานพยาบาล ตลอดจน
การส่งเสริมให้สถานพยาบาลเหล่าน้ีมีทุนท่ีเพียงพอในการบ ารุงรักษาและพฒันาศกัยภาพในการ
รักษาพยาบาลอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงเป็นประเด็นท่ีตอ้งมีการวิจยัในรายละเอียดต่อไป  

ในส่วนของบทบาทของสถานพยาบาลขนาดเล็กในระดบัทอ้งถ่ินนั้น  คณะผูว้ิจยัเห็นวา่ทั้ง
สามกองทุนควรร่วมกนัในการท าสัญญาว่าจา้งกบัศูนยอ์นามยั ศูนยแ์พทย ์หรือศูนยสุ์ขภาพของ
ชุมชน เพื่อเป็นการประหยดังบประมาณของรัฐในการจดัตั้งศูนยบ์ริการสุขภาพ หน่วยสุขภาพปฐม
ภูมิเหล่าน้ีจะท าหน้าท่ีเป็น “นายด่าน” (gate keeper) ในการบริหารจดัการด้านสุขภาพให้แก่
ประชาชนในทอ้งถ่ิน เพื่อท่ีจะลดความแออดัของโรงพยาบาลจงัหวดั หรือโรงพยาบาลต าบล ซ่ึงจะ
ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถยกระดบัคุณภาพของบริการรักษาพยาบาลในระดบัทุติยภูมิและตติยภู
มิได ้แต่ทั้งน้ี จะตอ้งมีการพฒันาระบบส่งตวั (referral system) เพื่อมิให้โรงพยาบาลปฏิเสธการรับ
ผูป่้วยท่ีส่งต่อจากคลินิกเอกชน รวมทั้งมีระบบการควบคุมคุณภาพของคลินิกเอกชนเหล่าน้ีดว้ย 

ส าหรับการบริหารจดัการดา้นการคลงันั้น รัฐสามารถจดัท าสัญญากบัสถานประกอบการ
เอกชน ในกรณีท่ีมีการกระจายอ านาจในการบริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพไปยงัทอ้งถ่ินแลว้  
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะเป็นผูจ้ดัท าสัญญา ในกรณีท่ียงัไม่มีการกระจายอ านาจ หน่วยงาน
ส่วนกลางท่ีเป็นผูบ้ริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ เช่น ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติจะเป็นผูด้  าเนินการวา่จา้งเป็นรายปี  

  

 

 

                                                        
1 การศึกษาส่วนมากระบุวา่ สถานพยาบาลท่ีไม่แสวงหาก าไรท่ีมีผลงานท่ีดีจะตอ้งมีคณะกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นผู ้
ท่ีใชบ้ริการรักษาพยาบาล 





 

Executive Summary 

1. Overview of Thailand’s health insurance system. 

The health insurance system in Thailand is currently separated into three main programs, 
namely the Civil Servants System (CSS), the Social Security System (SSS) and the National 
Health Security Program (NHSP). Each of them has been developed and implemented for 
different groups of beneficiaries. The CSS was created to finance the provision of health care 
services for civil servants and their families whose number totaled roughly 5 million. The SSS, on 
the other hand, aims to provide health and social welfare for private employees.  Its membership 
was roughly 10.5 million in 2012. Lastly, the NHSP was designed to be the health care scheme 
for those not eligible under the first two programs.  Its membership stands at roughly over 48 
million.     

A part from the three main health care schemes mentioned above, there also exist other 
schemes such as those established for employees of the Bangkok Metropolitan Administration 
and 7,000 other local administrations, state-owned enterprises and foreign workers. Moreover, 
many private companies and public enterprises establish their own health schemes for their 
employees. 

A review of health care regimes overseas reveals that multiple health care schemes (such 
as in countries where health care benefits are provided through the social security system) is not 
necessarily problematic if all are overseen by a single authority responsible for the national public 
health policy. However, the three health care programs in Thailand are governed by three 
different public agencies: the Comptroller General’s Department (Ministry of Finance), the 
National Health Security Office (Ministry of Public Health) and the Social Security Office 
(Ministry of Labor), which manage the CSS, the NHSP and the SSS respectively.      

The administrative separation of health insurance system into three schemes lead to 
fragmentation of patients and health service costs database and duplication of administrative 
costs.  For example, each scheme has its own case mix center and own financial audit. More 
importantly, independently managed schemes lead to discrepancies in health care benefits as 
elaborated below. 
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1) Different financial burden: SSS members are obliged to pay monthly health 
insurance contributions while beneficiaries of the CSS and the NHSP acquire the 
benefits free of charge.  

2) Unequal health  benefits: members of the “fee-for-service” CSS system are allowed 
to obtain health care services provided in any public hospitals nationwide, while SSS 
and the NHSP members can obtain the services only in hospitals or health centers 
where they have previously registered as a beneficiary under the “per capitation 
payment system”. 

3) Discriminatory treatment: patients with “fee-for-service” health care scheme 
normally obtain better treatment than those with “per capitation” counterparts.  For 
example, in the process of hemodialysis (blood treatment) for chronic kidney disease, 
the CSS and the NHSP allow the patients to receive the treatment as much as they 
need. This is not the case for the SSS patients who can receive the treatment with the 
charges limited at 4,500 baht per week.  Also, different schemes often use different 
DRGs.  Different rate of reimbursement leads to different service quality. 

To summarize, Thailand’s current health insurance system with multiple schemes under 
different authorities, appears to be inefficient and inequitable due to the administrative duplication 
and overlapping as well as the health benefits disproportionately provided among the population.  

2. Means of financing 

The review of health care regimes overseas shows that the means of financing the health 
system is determined by the structure of the system itself. “Single-payer system”, such as that in 
the UK and Australia, is mainly financed out of annual public budget (approximately 70-75 
percent of total expenditures of health care). On the other hand, if health care system is attached 
to the Social Security system, often made up of various health funds belonging to various 
occupational groups and thus, known as the “multi-payers system”, three quarters of the financing 
often comes from tripartite contributions namely, the employers, employees and the State.  The 
remaining 30 per cent of health care cost is usually covered by patients owned “out-of-the-
pocket” expense or by private insurance bought by individuals to limit health care cost burden.  
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Thailand’s health care system is both single- and multi-payers financing depending on 
the health schemes. The CSS and the NHSP are only financed by the State whereas the SSS is co-
financed by employees, employers and the State. 

3. Role of Private Stakeholders. 

The private actor plays two important roles in the public health care system: service 
provider and insurer. 

In many countries, private hospitals serve as the main health care provider at different 
levels of health care.  At the primary level, there exist a large numbers of private clinics that 
provide health care services to the local population. An advantage of private clinics is that they 
are in physical proximity to the community and thus, can respond swiftly and effectively to its 
specific health care needs.  At the secondary and tertiary level, private not-for- profit hospitals 
play equally important role as public hospitals in many countries, especially in Japan where all 
private hospitals are, by law, “not-for-profit”.  This is because it is believed that the delivery of 
health care services is based not only commercial, but also social objectives.  

The private sector role as health insurer is more limited in most countries.  In developed 
countries where the universal health care scheme covers almost all health care requirements, there 
is little market for private health insurers.  Insured persons may buy a “supplemental” health 
insurance from private insurers which provide minor additional benefits such as dental services or 
the use of original drugs.  The exception is Australia, where the government has a clear policy to 
promote private health insurance by providing financial incentives for high income earners to opt 
out of the public health care scheme.  

Most private hospitals in Thailand are for-profit hospitals. This may be the case because; 
unlike in Japan and European countries where religious organizations (related to Christianity) 
often run nonprofits hospitals, Buddhist temples never did get involved with health care matter.  
There are more than 200 private hospitals taking part in the NHSP funds and approximately 90 in 
the SSS funds.  Small hospitals are active only in the NHSP.  
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4. Governance of public health insurance system. 

Increase in health care costs for the population tends to be a challenge worldwide as it 
causes a budget constraint for the State to provide equal and cost-effective health services. Many 
countries try to improve the assessment and monitoring mechanism for the designated agencies in 
charge of public health care governance. The objective is to enhance their accountability.   

The review of the health care system governance abroad shows that the Ministry of 
Public Health is normally at the top of the public health care governance hierarchy.  It is 
accountable to the Parliament and or the Legislative Body. In the United Kingdom, there are two 
designated agencies in charge of financial audit and quality audit which are the Monitor and the 
Care Quality Commission respectively. Both agencies have to report regularly to the Ministry of 
Health and the Parliament. 

In general, the accountability of the designated agencies is divided in two dimensions: 
financial accountability and performance accountability. In public health care services, the 
financial accountability means the monitoring and reporting of budget allocation through 
accounting, budgeting and auditing.  The performance accountability, on the other hand, consists 
of indicators related to the accessibility, quality and speed of health service delivery. 

All countries reviewed implement earmarked health tax to ensure the availability of 
health care funding and transparency of its management.  Health tax also helps raise public 
awareness about the size of the country’s fiscal burden in providing universal health care. 

With increasing binding budgetary constraints, many countries have introduced strict 
service quality standards in order to ensure that tighter price controls do not lead to lower service 
quality.  In France hospitals that do not meet the set standard are not eligible for state subsidies. 
Germany requires every hospital to disclose the result of its main health care quality assessment 
index so that patients may choose where to go for service. Japan does not make the service quality 
assessment mandatory for hospitals and does not make the results of the assessment public.  
Australia, on the contrary, does not impose quality standard on the hospitals but provide 
additional subsidies for those that achieve the quality standard. 
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5. Policy recommendations 

The result of this study shows that Thailand’s health insurance systems is cost-inefficient 
and provide unequal benefits to different groups of the population due to the fragmentation in the 
management of different health care schemes.  

Therefore, the research team’s recommendations to improve efficiency in administrative 
costs and reduce inequality of benefits in Thailand’s health care system are elaborated below. 

Firstly, Thailand needs to decide, among the three different health care schemes, which 
would become the designated national scheme.  The Social Security model as it is France, 
Germany and Japan, may not be suitable for the Thai context. This is because the SSS in Thailand 
currently covers only 10 million employees out of 40 million work forces as the informal sector in 
Thailand remains significant. More importantly, health care benefits under the SSS only cover the 
employee himself or herself and not family members and coverage ends with retirement. This 
means that an alternative health care scheme is required to take responsibilities for retired private 
employee as well as children and unemployed persons. The CSS system, which is a fee-for-
service, is far too costly for the country and ill likely impose unsustainable fiscal burden.  The 
NHSP is the most likely candidate as it already covers 48 of 65 million populations and the 
management of the scheme thus far is most efficient of all three schemes. 

Secondly, regarding the administration and management, to avoid duplication of health 
care management, there should only one designated health authority ensuring health care policy 
and supervision of the three schemes. That designated authority should be the Ministry of Public 
Health which has already responsibilities for the policy on national public health. Nonetheless, 
the Ministry plays not only the role of a policymaker/regulator, but also a service provider with 
many public hospitals under its supervision. The designated public agency in charge of national 
health insurance system should be therefore independent from the Ministry in spite of being under 
its supervision. 

Thirdly, all health care benefits need to be harmonized based on those defined under the 
NHSP.  The integration of the SSS and the NHSP, in the research team’s opinion, is not 
necessarily problematic because the health care benefits offered by both schemes are comparable. 
SSS beneficiaries no longer need to make contributions to the health insurance as they are entitled 
to the “universal health care benefits” free of charge as o all Thai citizens.  However, the SSS 
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may provide peripheral additional benefits as “add ons” such as compensation for loss income 
during maternity leave or sick leave, access to eye examination or access to dental care.  These 
“add-on” should not impose excessive demand on limited public health care resources premium 
for the insured persons.  For example, add ons may not prescribe access to higher quality 
treatment. 

On the matter of the CSS, the research team finds that it is not, in the short term, urgent 
to integrate the CSS funds with the NHSP funds. Since both funds use different reimbursement 
systems (fee-for-services payment for the CSS and per capitation payment for the NHSP), their 
integration can cause the complexity for the management and administration. More importantly, 
the proposed integration will likely raise strong resistance from civil servants who perceive their 
generous health care scheme as part of their employment benefits. 

The State may gradually phase out the CSS by subscribing newly hired civil servants to 
the NHSP (or to the SSS depending on which one will be the referential scheme for the national 
health insurance system) and offering financial payment to compensate for the lost health care 
benefits. 

Fourthly, regarding the reimbursement method, the State should keep the per capitation 
payment system in order to be able to control health care costs. But this reimbursement system 
should be more flexible. To do so, the State can, for example, make additional payments for 
chronic diseases or other costly diseases on the DRG basis. The “case-mix” based will allow the 
reimbursement to become more aligned with actual costs.    

Fifthly, concerning the financial resources, the State may impose “earmarked health tax” 
in order to guarantee financial resource for health care and to raise public awareness of and state 
accountability for its costs.  However, as the personal income tax base in Thailand is very small 
due to the large informal sector mentioned earlier.  For this, the State can consider the example of 
France where tax revenue comes from various sources such as corporate income tax (as many 
businesses employ informal workers such as construction sector), property tax, and excise tax.  

While earmarked health tax can promote greater transparency in health care funding, 
better accountability in the management of the health care system will also be required.  To 
promote fiscal prudence, the following measures are proposed: 
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-  Single administrative body for budget management:  there should be a single public 
agency in charge of the budget matter of the entire national health insurance system. 

-  Independent budget and quality auditor: the State should set up an independent 
public agency to conduct budgetary and service quality assessment of all health schemes. 

-  Incentive mechanism for the schemes managers:  the performance evaluation of the 
designated agencies should be assessed based on the size of the budget allocated each 
year. This is to create incentive for those agencies to enhance efficiency and lessen costs 
in terms of administration as well as to provide better health care services. 

The governance of the health insurance commission is another point worth an emphasis. 
In the UK, the composition of members of the National Health System Board meets three criteria: 
equality, inclusion and diversity. This implies that the NHS Board should be composed by 
representatives from different social partners such as health care providers, patients, and disabled 
or disadvantaged persons. It should also be proportionately combined with male and female 
members of various age groups, different professions and fields of expertise such as law 
finance/audit and business administration. More importantly, the Board members should have 
previously taken part of voluntary activities regarding health services and public services. 

In other countries where the health insurance system is part of the Social Security 
System, the composition of the governing board is usually tripartite. The three-party management 
of the Social Security advisory commission takes an example from the Social Dialogue upheld by 
the International Labour Organization (ILO). In 2010, the ILO developed a handbook for the 
social security board members in Africa regarding the good governance and decision making of 
social security system.  

To create transparency of the system governance and mitigate the conflict of interest of 
the governing board, all the board members should, therefore, be required to declare their 
financial interests such as share holdings, directorships and consultancy contracts as well as those 
of their family members including their spouse and children under the legal age. This information 
should be updated every three months. In addition, the board members should be obliged not to 
accept any gift or gratuity from other individuals or business that can probably draw interests 
from the social security organization. In the contrary, if the members accept these financial 
personal benefits, they are obliged to inform these details openly to the public. 
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On the matter of services provision, the quality of health care services which is crucial is 
usually under the control of both the supervising agency and the health service provider. The 
good governance of national health insurance system should encourage the health care providers 
to attain four missions elaborated below. 

(1) Provide standardized health care which is consistent with the need of patients 
(2) Ensure efficiently and sustainably the financial and budgetary management. 
(3) Determine clear short-term objectives as well as long-term organizational development 

and administrative policy. 
(4) Be capable to communicate with the administration and the public about the 

organizational needs in terms of resources. 

Finally, in terms of the private sector’s role, the research team finds that it is 
advantageous for the State to allow more room for not-for-profit hospitals in the public health 
care. Nonetheless, the State should determine clear quality regulation and governance for these 
hospitals2.  The State should find measures to ensure these hospitals’ financial sustainability so 
that they can deliver health care permanently without constraint. This subject is worth a more 
detailed study in the future. 

For small local hospitals, the three health schemes should employ local or community 
clinics to save costs of establishing new public health centers. These primary health care 
providers can help reduce congestion at public hospitals at the district or provincial level. The 
establishment of a good “referral system” is, however, necessary so that secondary and tertiary 
care   health providers cannot refuse patients referred by local clinics.  

In terms of budgetary administration, the State can contract private health providers 
directly. In case the administrative competence of health care is decentralized to the local 
authorities, it is the responsibilities of the latter to do so.  

 

                                                        
2 Many studies reveal that most of successful not-for-profit hospitals are composed by governing board members who represent 
the local populations benefiting their health care.  



 

บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีระบบหลกัประกนัสุขภาพหลกั 3 ระบบใหญ่ดว้ยกนั ไดแ้ก่ ระบบ
สวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ ระบบประกนัสังคม และระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  
ซ่ึงแต่ละระบบมีวิวฒันาการและแนวคิดในการด าเนินงานท่ีแตกต่างกัน ระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขา้ราชการ เป็นสวสัดิการท่ีรัฐจดัใหแ้ก่ขา้ราชการ รวมถึงพอ่แม่และบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ ในขณะท่ีระบบประกันสังคมเป็นความมัน่คงด้านสังคมของลูกจ้าง และระบบ
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เป็นสวสัดิการท่ีรัฐจดัให้แก่ประชาชนทัว่ไปท่ีนอกเหนือจากผูมี้สิทธิ
ในระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการและระบบประกนัสังคม 

 การท่ีประเทศไทยมีระบบประกนัสุขภาพหลากหลายท าให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น 
สิทธิประโยชน์ท่ีต่างกนั ความซ ้ าซ้อนของสิทธิในการรักษาพยาบาล เป็นตน้ อีกทั้งการมีระบบ
ประกันสุขภาพหลายระบบท าให้ต้นทุนในการบริหารจัดการสูง เ น่ืองจากแต่ละระบบมี
กระบวนการในการท างานแตกต่างกัน จึงมีค่าใช้จ่ายท่ีซ ้ าซ้อนโดยไม่จ  าเป็น และยงัท าให้การ
บริหารจดัการดา้นการคลงัไม่มีประสิทธิภาพ  

การศึกษาในคร้ังน้ีจึงเป็นการศึกษาระบบการอภิบาลการคลงัสาธารณสุขของประเทศไทย 
มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผูมี้สิทธิในระบบประกนัสุขภาพต่างๆ และสามารถ
สร้างความย ัง่ยนืทางการเงินของระบบประกนัสุขภาพของประเทศได ้

ผลการศึกษา พบว่า การมีกองทุนสุขภาพหลายกองทุนไม่ได้เป็นประเด็นปัญหา หาก
กองทุนเหล่านั้ นอยู่ภายใต้การก ากับของหน่วยงานเดียวกัน คือ กระทรวงท่ีรับผิดชอบด้าน
สาธารณสุขดังเช่นในประเทศท่ีศึกษาหลายประเทศท่ีมีระบบประกันสุขภาพท่ีอิงกับระบบ
ประกนัสังคมซ่ึงมีกองทุนประกนัสังคมมากกวา่ 1 กองทุนตามลกัษณะของอาชีพ การท่ีประเทศไทย
มีระบบประกนัสุขภาพ 3 ระบบซ่ึงอยู่ภายใตห้น่วยงานในสังกดักระทรวงท่ีต่างกนั 3 กระทรวง 
ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน ท าให้เกิดปัญหาความ
ซ ้ าซ้อนในการบริหารจดัการ ความลกัลัน่ของสิทธิประโยชน์ และภาระเบ้ียประกนั รวมถึงความ
แตกต่างของรูปแบบการบริการจดัการดา้นการคลงั ซ่ึงระบบประกนัสังคมเป็นระบบเดียวท่ีมีการ
บริหารจดัการในลกัษณะกองทุน ในขณะท่ีอีก 2 ระบบใชเ้งินจากงบประมาณของประเทศโดยตรง 

ในเชิงความเท่าเทียมกนั (equity) ของบริการรักษาพยาบาลนั้น จากการท่ีกองทุนสุขภาพใน
ประเทศไทยทั้ง 3 กองทุนมีรูปแบบท่ีต่างกนัและภายใตก้ารดูแลของกระทรวงท่ีต่างกนั ท าให้เกิดความ 
“เหล่ือมล ้า” ของสิทธิประโยชน์และคุณภาพในการรักษาพยาบาลระหวา่งกองทุนในหลายมิติ เช่น  
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1) ภาระค่าเบ้ียประกนัท่ีต่างกนั ระบบประกนัสังคมเป็นระบบเดียวท่ีผูป้ระกนัตนมีภาระ
ค่าใชจ่้าย โดยร่วมจ่ายกบันายจา้งและรัฐ ในขณะท่ีขา้ราชการและระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติไม่
มีภาระค่าใชจ่้าย  

2) สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลท่ีไดใ้นแต่ละกลุ่มก็ยงัคงแตกต่างกนั เช่น การเขา้ถึง
การรักษา ในระบบสวสัดิการขา้ราชการสามารถใชส้ถานพยาบาลของรัฐไดทุ้กแห่งเน่ืองจากเป็น
ระบบการจ่ายตามจริง ในขณะท่ีอีก 2 ระบบนั้น ตอ้งข้ึนทะเบียนกบัสถานพยาบาลท่ีก าหนดไว้
ล่วงหนา้ เพราะเป็นระบบการเหมาจ่ายรายหวั เป็นตน้ 

3) คุณภาพในการรักษาพยาบาลแตกต่างกนั เน่ืองจากแต่ละกองทุนมีอตัราการเบิกจ่ายใน
การรักษาพยาบาลท่ีแตกต่างกนั โดยเฉพาะระหว่างระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการท่ีมี 
การเบิกจ่ายตามจริง กบัระบบประกนัสังคมและประกนัสุขภาพแห่งชาติท่ีเป็นการเหมาจ่ายรายหัว 
และแม้แต่ในกรณีของผู ้ป่วยในท่ีมีการจ่ายตามโรค อัตราการเบิกจ่ายก็ยงัคงต่างกัน ท าให้
สถานพยาบาลมีการปฏิบติัต่อผูป่้วยของแต่ละกองทุนท่ีแตกต่างกนั 

ในเชิงประสิทธิภาพ (efficiency) การมีระบบประกนัสุขภาพหลายระบบท่ีมีการบริหารจดัการ
แบบแยกส่วนท าให้เกิดต้นทุนท่ีสูงส าหรับผูใ้ห้บริการ (provider) และผูจ่้าย (payer) ในมิติของ 
ผูใ้ห้บริการ การมีระบบประกนัทั้ง 3 ระบบท าให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นปัญหา  เน่ืองจาก 
แต่ละกองทุนมีวิธีการ และ เอกสารท่ีตอ้งใชท่ี้แตกต่างกนั เช่น การเก็บขอ้มูลในการรักษาพยาบาลนั้น 
ระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติใช้โปรแกรม NHSO ส านกังานประกนัสังคมใชโ้ปรแกรม SSdata 
และกรมบญัชีกลางใช้โปรแกรม CSMBS ท าให้ฐานขอ้มูลไม่สอดคลอ้งกนั เป็นตน้ ในมิติของผูจ่้าย
หรือผูท่ี้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลซ่ึงหมายถึงภาครัฐนั้น การมีระบบประกนัสุขภาพท่ีมีการบริหาร
จดัการแบบแยกส่วนท าให้เกิดตน้ทุนซ ้ าซ้อนในการก ากบัควบคุม เช่น การตรวจสอบทางดา้นการเงิน 
(Financial audit) และคุณภาพในการรักษาพยาบาล (Clinical audit) เป็นตน้ 

ประเทศไทยมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปฏิรูประบบประกนัสุขภาพ ทั้งในมิติของโครงสร้าง 
และระบบอภิบาลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั เพื่อท่ีจะ  

(1) เพิ่มประสิทธิภาพ และลดตน้ทุนในการบริหารจดัการ และ 

(2) ลดความเหล่ือมล ้ าของสิทธิท่ีจะได้รับการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพของผูป้ระกันตน 
ในแต่ละกองทุน 

 เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าประสงค์ทั้งสองดงักล่าว ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งเลือกวา่ระบบประกนั
สุขภาพของประเทศท่ีพึงปรารถนาจะเป็นระบบท่ีอิงกบัระบบประกนัสังคม หรือไม่อิงกบัระบบ
ประกนัสังคมโดยการใชง้บประมาณของประเทศ  
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คณะผูว้ิจยัเห็นว่า ระบบประกนัสุขภาพหลักของไทยในอนาคตควรมีระบบเดียวซ่ึงใช้
งบประมาณของประเทศ เน่ืองจาก ระบบประกนัสังคมในปัจจุบนัมีสมาชิกเพียง 10.3 ลา้นคน จาก
ทั้งหมด 40 ลา้นคนท าใหไ้ม่ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีประเทศไทยยงัคง
มีเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบจ านวนมาก ในขณะท่ีระบบสวสัดิการขา้ราชการมีค่าใชจ่้ายท่ีสูง
เกินควร หากเป็นเช่นนั้นแลว้ควรมีการโอนยา้ยภารกิจในการก าหนดนโยบาย และการก ากบัดูแล
ระบบประกนัสุขภาพทั้ง 3 ระบบให้อยูภ่ายใตห้น่วยงานเดียวกนั ซ่ึงควรเป็นกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อท่ีจะให้การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพของภาครัฐเป็นไปอย่างบูรณาการ และ
เพื่อท่ีจะให้ความรับผิดชอบต่อระบบประกันสุขภาพของประเทศมีความชัดเจน อย่างไรก็ดี  
กระทรวงสาธารณสุขมีสถานภาพเป็นผูใ้ห้บริการ เน่ืองจากมีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลใน
สังกดัจ านวนมาก หน่วยงานท่ีรับภารกิจในการบริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพของประเทศจึง
ควรท่ีจะเป็นอิสระจากกระทรวงฯ เพื่อป้องกนัปัญหาการทบัซ้อนของบทบาทหน้าท่ีของผูก้  าหนด
นโยบายและก ากบัดูแลผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาล 

หากรัฐเห็นว่าระบบประกนัสุขภาพของประเทศควรเดินไปในทิศทางของกองทุนประกนั
สุขภาพถ้วนหน้าท่ีใช้เงินจากงบประมาณแล้วก็ควรท่ีจะมีแนวทางในการควบรวมทั้งกองทุน
สุขภาพทั้งสามระบบเขา้ดว้ยกนั โดยอาจยดึระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติเป็นแกน ดงัน้ี 

1) ก าหนดใหสิ้ทธิในการไดรั้บการรักษาพยาบาลภายใตก้องทุนสุขภาพแห่งชาติเป็นสิทธิพื้นฐาน
ท่ีประชาชนทุกคนพึงไดรั้บโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย หากแต่ระบบสวสัดิการขา้ราชการและประกนัสังคมอาจ
เสนอสิทธิพิเศษเพิ่มเติม (add-on) ให้แก่ขา้ราชการและผูป้ระกนัตน (การค านวณเบ้ียประกนัจะตอ้งอิงกบั
ตน้ทุนในการให้สิทธิเพิ่มเติมเท่านั้น เช่น กองทุนประกนัสังคมอาจให้สิทธิพิเศษในการไดรั้บค่าชดเชย
รายไดใ้นช่วงท่ีลาป่วย หรือลาคลอด และระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการอาจให้สิทธิพิเศษแก่
สมาชิกในการเลือกรักษาท่ีสถานพยาบาลของรัฐไดทุ้กแห่งดงัท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั เป็นตน้  

2) โอนย้ายภารกิจด้านการรักษาพยาบาลจากส านักงานประกันสังคมมาย ังส านักงาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

3) ก าหนดใหข้า้ราชการหรือพนกังานของรัฐท่ีมีการบรรจุใหม่ไดรั้บสิทธิในการรักษาพยาบาล
ตามระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ โดยให้ค่าชดเชยเป็นเงินเพิ่มรายปีท่ีค านวณจากส่วนต่างของ
ค่าใชจ่้ายของระบบจ่ายตามจริงกบัเหมาจ่ายรายหวัตามขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

4) ในช่วงเปล่ียนผา่น กระทรวงสาธารณสุขสามารถลดความเหล่ือมล ้าระหวา่งระบบสวสัดิการ
รักษาพยาบาลขา้ราชการกบัระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐอีกสองระบบโดยการ (1) ปรับอตัราการ
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามกลุ่มวินิจฉยัโรคร่วม (DRG) ให้เท่ากนั และ(2) ปรับปรุงอตัราการเบิกจ่าย
ยาของกรมบญัชีกลางเพื่อให้สถานพยาบาลไม่มีแรงจูงใจท่ีจะจ่ายยาราคาแพงให้แก่ผูใ้ช้สิทธิระบบ
สวสัดิการรักษาพยาบาลของขา้ราชการโดยไม่จ  าเป็น  





 

Abstract 

The health insurance system in Thailand is currently separated into three main programs, 
namely the Civil Servants System (CSS), the Social Security System (SSS) and the National 
Health Security Program (NHSP). Each of these programs has been developed and implemented 
for different groups of beneficiaries. The CSS was created to finance the provision of health care 
services for civil servants and their family including their parents and children under the legal 
age. The SSS, on the other hand,  aims to provide the social welfare for private employees. The 
NHSP is the health care coverage scheme for the rest of population who do not benefit from the 
first two schemes.     

The multiple programs proved rather problematic as they lead to inequality of health 
benefits and inefficiency due to duplicate administration and management.  

This study aims thus to analyze the governance of Thailand’s national health system with 
the objectives to establish equity in terms of benefits from the health care schemes among Thai 
population as well as to create the budgetary sustainability for the health insurance system. 

Review of health care regimes overseas reveals that multiple health care schemes (such 
as in countries where health care benefits are provided through the social security system) is not 
necessarily problematic if all are overseen by a single authority responsible for national public 
health policy. However, the three health care programs of Thailand are governed by three 
different public agencies: Ministry of Finance, Ministry of Public Health and Ministry of Labor, 
which manage the CSS, the NHSP and the SSS respectively. Overlapping and duplication of 
administration and management lead to   inefficiency and more importantly, inequality of health 
benefits as elaborated below.   

4) Different charges of health insurance: the insured persons of the SSS are obliged to pay their health 

insurance charges regularly in order to benefit the insurance co-payment from their employers and the 

State. Whereas the beneficiaries of the CSS and the NHSP are not to but still benefit the rights on 

health care services.  

5) Unequal health  benefits: members of the “fee-for-service” CSS system are allowed to obtain health 

care services provided in any public hospitals nationwide, while SSS and the NHSP members can 
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obtain the services only in hospitals or health centers where they have previously registered as a 

beneficiary under the “per capitation payment system”. 

6) Discriminatory treatment: patients with “fee-for-service” health care scheme normally obtain better 

treatment than those with “per capitation” counterparts.  Also, different schemes often use different 

DRGs .  Different rate of reimbursement leads to different service quality. 

In terms of efficiency, the administrative separation of health insurance system into three 
schemes leads to high costs for both the health services providers (hospitals) and the payers 
(public agencies). 

1) For the providers, the costs are generated from the complication of reimbursement systems because  

each scheme necessitates  different beneficiaries’ data collection and documentation. The NHSP uses 

the database software called “NHSO” while the SSS and the CSS require the “SSdata” and the 

“CSMBS” respectively. 

2) For the payers, the costs are caused in the process of overseeing the systems separately. This means 

that the State has to duplicate the process such as financial audit and clinical audit for each scheme. 

Consequently, the current health insurance system in Thailand needs to be reformed 
regarding its structure and governance in order to  

1) improve the efficiency and reduce the costs of administration and management and  

2) reduce  inequality in terms of health  benefits and quality of services for beneficiaries covered by each 

program.  

To attain to the objectives mentioned above, Thailand has to choose whether its health 
insurance system is operated in the same model as the Social Security or not. 

The research team finds that Thailand’s health insurance system in the future 
should be based on a single scheme and that this scheme should be fully funded by the 
national budget. This is because the SSS covers only 10.3 million of over 40 million work force.  
This is because Thailand has a very large  informal economy.  The CCS, on the other hand, does 
not make a feasible national scheme due to the uncontrollable surge in costs.   

It is recommended that national health care scheme be managed by a single authority, 
which should be the Ministry of Public Health so that the system is coherent and is easily 
accountable. However, since the Ministry, with many hospitals and health centers under its 
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supervision, is also a service provider,  the designated public agency in charge of the system 
management should therefore be independent from the Ministry to avoid the problem of conflict 
of role between policymaker/regulator and service provider. 

In case the State finds that it is more advantageous to run Thailand’s health insurance 
system under the same model as the NHSP with the financing from public funds, the practice 
standards for the agencies integration should be the following;  

1) Provide every citizen with standard health benefits currently offered by the NHSP free of  charges. 

The CSS and SSS may nevertheless offer additional peripheral benefits as “add ons”.  For example, 

the SSS may offer supplementary income for forgone earnings during sick leave. However the 

calculation of the premium should be only based on the cost of the add-on benefits only and not the 

standard health care. 

2) Transfer the responsibilities of the Social Security Office (SSO) regarding the health insurance to the 

National Health Security Office (NHSO). 

3) Provide newly hired civil servants or public employees with the standard health benefits according to 

the NHSP rather than the CSS and offer financial payment to compensate for the lost health care 

benefits. 

4) During the transition period, inequality of health benefits between the CSS and the two other schemes 

can be avoided by  

(1) Implement the same “DRG” for all schemes 

(2) Revise the current drug reimbursement regulation which provides incentives for hospitals to 

prescribe expensive drugs to CSS patients in order to eliminate the perception about the 

discrepancy in drugs benefits between the CSS and the other two health care schemes.   
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 หลกัการและเหตุผล 

ระบบสุขภาพ หมายถึง ระบบความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ ทั้งเหตุและปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบกับสุขภาพ ทั้ งปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านระบบ 
การบริการสุขภาพ ระบบสุขภาพตอ้งเป็นระบบการบริการจดัการสุขภาพใหแ้ก่ประชาชนท่ีตอ้งมิใช่
การสงเคราะห์ แต่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีรัฐมีหนา้ท่ีจดัใหมี้การบริการสุขภาพท่ีจ าเป็นอยา่งครบถว้น 
ทัว่ถึง เป็นธรรม ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ การก าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของระบบ
สุขภาพจะช่วยท าให้การปฏิรูปของระบบสุขภาพของไทยมีเป้าหมาย ทิศทางการปรับเปล่ียนท่ี
ชัดเจน เป็นรูปธรรม และกระตุ้นให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องสามารถน าเอาแนวคิดการปฏิรูปไป
ประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 จึงเป็นจุดเปล่ียนส าคญัของระบบ
สุขภาพ ในการขบัเคล่ือนระบบสุขภาพของประเทศไปสู่เป้าหมาย โดยขยายระบบสุขภาพออกไป
จากการแพทยแ์ละสาธารณสุข และเปิดพื้นท่ีให้กบัการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในสังคม (All for 
Health) เพื่อสุขภาพของคนทั้งมวล (Health for All) 

ในอดีตท่ีผ่านมาประเทศไทยให้การรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์ในฐานะ 
ส่วนหน่ึงของสวสัดิการสังคมแก่ผูค้นกลุ่มต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบประกนัสังคม ท่ีเนน้การให้สวสัดิการ
แก่ผูใ้ช้แรงงานหรือลูกจา้งของภาคเอกชน ระบบสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาลของขา้ราชการ
และครอบครัว โครงการสวสัดิการด้านการรักษาพยาบาลส าหรับประชาชนผูมี้รายไดน้้อย  และ
โครงการบัตรสุขภาพ  ซ่ึงผู ้สนใจจะต้อง ซ้ือบัตรสุขภาพในราคา 500 บาทต่อปี  ส าหรับ 
การรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว การบริการสุขภาพภายใต้ระบบประกันสังคม และ
สวสัดิการของขา้ราชการ ด าเนินงานไปได้ดว้ยดี แต่โครงการให้บริการดา้นสุขภาพส าหรับผูอ้ยู่
นอกระบบทั้งสองยงัคงประสบปัญหา เช่น การเลือกปฏิบติัและให้บริการอยา่งไม่เท่าเทียม เป็นตน้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู ้ใช้บริการบัตรสุขภาพ และสมาชิกโครงการสวัสดิการประชาชน 
ด้านการรักษาพยาบาล ปัญหาดังกล่าวช้ีให้เห็นว่าระบบการประกันสุขภาพของประเทศไทย 
จ า เป็นต้องได้รับการปฏิรูปภายใต้แนวคิดการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
ซ่ึงครอบคลุมประชาชนทุกคนอยา่งทัว่ถึง เป็นธรรม และเท่าเทียม  

ปัจจุบนัประเทศไทยมีระบบหลกัประกนัสุขภาพหลกั 3 ระบบใหญ่ดว้ยกนั ไดแ้ก่ ระบบ
สวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ  ระบบประกนัสังคม และระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  
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ซ่ึงแต่ละระบบมีวิวฒันาการและแนวคิดในการด าเนินงานท่ีแตกต่างกัน ระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขา้ราชการ เป็นสวสัดิการท่ีรัฐจดัใหแ้ก่ขา้ราชการ รวมถึงพอ่แม่และบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะไม่เกิน 3 คน โดยใชจ่้ายเงินจากงบประมาณของรัฐบาล เป็นระบบท่ีจ่ายตามค่าใชจ่้ายจริงท่ี
มีการเรียกเก็บ (Fee for Service) ร่วมกบัการเบิกจ่ายตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉยัโรคร่วม (Diagnosis 
related group : DRG) ในกรณีของผูป่้วยใน ซ่ึงต่างจากระบบประกนัสังคมและระบบประกนั
สุขภาพแห่งชาติ ท่ีมีน าระบบการเหมาจ่ายรายหัว (Capitation) มาใช้ในกรณีของผูป่้วยนอก และ
เบิกจ่ายตามเกณฑ ์DRG ในกรณีของผูป่้วยใน  

การเบิกจ่ายตามการเรียกเก็บของระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเป็นระบบ
ปลายเปิดท่ีไม่มีการก าหนดเพดานวงเงินสูงสุดท่ีผูป่้วยหรือสถานพยาบาลสามารถเบิกจ่ายจากรัฐได ้
จึงเป็นระบบท่ีมีความเส่ียงท่ีจะประสบปัญหาในการควบคุมค่าใช้จ่าย หน่วยงานท่ีดูแลบริหาร
จดัการ คือ กรมบญัชีกลาง รับผิดชอบดูแลระบบภายใต้พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบั 
การรักษาพยาบาล พ.ศ. 25233 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ
มีรายจ่ายเก่ียวกบัค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 61,844.17 ลา้นบาท แต่ครอบคลุมผูมี้สิทธิและผูอ้าศยัสิทธิ
เพียง 5  ลา้นคนเท่านั้น  

ในขณะท่ีระบบประกันสังคมเป็นความมั่นคงด้านสังคมของลูกจ้าง ซ่ึงครอบคลุมทั้ ง 
การชดเชยกรณีการเจ็บป่วย พิการ เสียชีวิต และเกษียณ โดยนายจา้ง ลูกจา้งและรัฐบาลตอ้งสมทบ
เบ้ียประกนัฝ่ายละเท่าๆกนั มีการจ่ายค่าบริการใหก้บัโรงพยาบาลคู่สัญญาหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่
เหมาจ่ายรายหวัส าหรับบริการผูป่้วยนอกและผูป่้วยในทัว่ไป การจ่ายเพิ่มให้ตามอตัราการใชบ้ริการ 
ภาระโรคเร้ือรัง บริการท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงท่ีก าหนด รวมถึงการจ่ายชดเชยให้กบัผูป้ระกนัตนกรณี 
คลอดบุตร บริการทนัตกรรม บริการอุบติัเหตุฉุกเฉิน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแล คือ ส านักงาน
ประกนัสังคม (สปส.) ภายใต ้พ.ร.บ.ประกนัสังคม พ.ศ. 2533  

ในปี พ.ศ. 2554 กองทุนประกันสังคมมีค่าบริการสุขภาพของผูป้ระกันตน 24,476.28  
ลา้นบาท มีจ านวนผูป้ระกนัตนทั้งหมด 9.91 ลา้นคน  และระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เป็น
สวสัดิการท่ีรัฐจดัใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป ท่ีนอกเหนือจากผูมี้สิทธิในระบบสวสัดิการรักษาพยาบาล
ขา้ราชการและระบบประกนัสังคม หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ คือ 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ภายใต้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
พ.ศ. 2545  ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2554 สปสช.ได้รับการอนุมัติงบประมาณส าหรับระบบ
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติเป็นวงเงินประมาณ 101,057.9 ลา้นบาท ครอบคลุมประชากรท่ีเหลือ

                                                        
3 ปัจจุบนัมีการยกเลิก พรฎ.ฉบบัน้ีและปรับปรุงใหม่เป็นพระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 
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จากความคุ้มครองของระบบข้าราชการ ประกันสังคม พนักงานข้าราชการส่วนท้องถ่ิน และ
พนกังานรัฐวิสาหกิจ โดยครอบคลุมผูไ้ดรั้บสิทธิจ านวน 63.2 ลา้นคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 
ของประชากรทั้งหมด แต่มีจ านวนผูล้งทะเบียนใชสิ้ทธิเพียง 48 ลา้นคน  

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง (รูปท่ี 1.1) เน่ืองจาก
หลายสาเหตุส าคญั คือ ปัจจยัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงวิธีการให้บริการดา้นสุขภาพ  โครงสร้าง
ของประชากรท่ีมีสัดส่วนผูสู้งอายุเพิ่มข้ึน ท าให้อัตราการเจ็บป่วยเพิ่มข้ึน ความชุกของโรค 
(prevalence) เพิ่มมากข้ึน อตัราการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ภาระดา้นการคลงัระบบ
สุขภาพเพิ่มข้ึน และประการสุดทา้ย เน่ืองจากหน่วยงานในการก ากบัดูแลระบบสุขภาพหลกัของ
ประเทศ มีการบริหารจดัการงบประมาณดา้นบริการสุขภาพของระบบภายใตก้ฎหมายท่ีแตกต่างกนั 
มีทิศทางเป้าหมายของแผนการด าเนินงานท่ีแตกต่างกัน มีการก าหนดวิธีการจ่ายเงินและอตัรา 
การจ่ายค่าบริการท่ีแตกต่างกนั ท าใหย้ากต่อการดูแลบริหารจดัการใหเ้ป็นไปในท านองเดียวกนั 

รูปที ่1.1 ค่าใช้จ่ายของระบบประกนัสุขภาพ 3 ระบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 - 2554 

 
ท่ีมา : จากการรวบรวมของคณะผูวิ้จยั 

 

นอกจากระบบประกนัสุขภาพหลกัท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัมีระบบประกนัสุขภาพอ่ืน ๆ ท่ี
จัดตั้ ง ข้ึนส าหรับแรงงานต่างด้าว ส าหรับพนักงานส่วนท้องถ่ิน และส าหรับข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงรายละเอียดของระบบประกนัสุขภาพของแต่ละระบบจะไดก้ล่าวถึงในบทท่ี 3 
ต่อไป 
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ข้าราชการ ประกนัสงัคม ประกนัสขุภาพถ้วนหน้า 

หน่วย : ล้านบาท 
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ประเทศไทยมีระบบประกนัสุขภาพหลากหลายท าใหเ้กิดปัญหาหลายประการ ประการแรก  
เน่ืองจากผูป่้วยแต่ละรายอยู่ภายใต้ระบบการประกันสุขภาพท่ีต่างกัน ซ่ึงแต่ละระบบก็มีสิทธิ
ประโยชน์ท่ีต่างกนั ท าใหไ้ม่ไดรั้บการรักษาพยาบาลท่ีเท่าเทียมกนั ประการทีส่อง ความซ ้ าซ้อนของ
สิทธิในการรักษาพยาบาลท าให้เกิดความพยายามท่ีจะโยนภาระค่าใช้จ่ายกนัระหว่างแต่ละระบบ 
เช่น ในกรณีของการประกนัผูป้ระสบภยัจากรถยนต์ มกัมีขั้นตอนและหลกัเกณฑ์การเบิกจ่ายท่ี
ค่อนขา้งยุ่งยากท าให้ผูป่้วยมกัใชสิ้ทธิจากระบบประกนัสุขภาพอ่ืน เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้ ความ
แตกต่างของสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บในแต่ละระบบ ท าใหส้ถานพยาบาลมีความพยายามท่ีจะโยกยา้ย
ค่าใช้จ่ายจากระบบท่ีมีลักษณะของการจ่ายรายหัวไปสู่ระบบท่ีเป็นการเบิกจ่ายตามจริง  
ประการที่สาม  การมีระบบประกันสุขภาพหลายระบบท าให้ต้นทุนในการบริหารจัดการสูง 
เน่ืองจากแต่ละระบบ มีระบบและกระบวนการในการบนัทึกและประมวลขอ้มูล การตรวจสอบ
คุณภาพของการรักษาพยาบาล การรับเร่ืองร้องเรียน การค านวณตน้ทุนในการรักษาพยาบาลเอง   
จึงมีค่าใช้จ่ายท่ีซ ้ าซ้อนโดยไม่จ  าเป็น ซ่ึงความหลากหลายของกระบวนการและขั้นตอนเหล่าน้ี 
นอกจากจะสร้างภาระตน้ทุนให้แก่รัฐในฐานะท่ีเป็นผูซ้ื้อบริการรักษาพยาบาลแลว้ ยงัสร้างภาระ
ตน้ทุนใหแ้ก่สถานพยาบาลท่ีตอ้งปฏิบติัตามกระบวนการ ขั้นตอน และกฎ กติกาของแต่ละระบบท่ี
แตกต่างกนัดว้ย ทั้งน้ี แม ้พ.ร.บ.หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 9,10 และ 11 ก าหนดให้โอน 
“การบริหาร” การจดับริการสาธารณสุขส าหรับผูมี้สิทธิตาม พ.ร.บ.ประกนัสังคม และขา้ราชการมา
ท่ี สปสช. แต่ในทางปฏิบติัก็ยงัมิไดมี้การด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัดงักล่าว  

ประการสุดท้าย  การมีระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐท่ีหลากหลาย ท าให้การบริหาร
จดัการด้านการคลงัไม่มีประสิทธิภาพ จากการศึกษาเบ้ืองตน้โดยส านักงานวิจยัเพื่อการพฒันา
หลกัประกนัสุขภาพไทย (สวปก.) พบว่า ขณะน้ีประเทศไทยยงัขาดกลไกส าคญัในการอภิบาล 
การคลังระบบสาธารณสุขในระดับมหภาค (รูปท่ี1.2) ท่ีจะสามารถบูรณาการทิศทางนโยบาย  
การคลงัระบบสาธารณสุขของประเทศท่ีครอบคลุมทุกกระทรวงและหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ รวมทั้ง
เอกชน และมีความเส่ียงในระยะยาวเก่ียวกบัการก ากบัดูแลผลกระทบมหภาคจากนโยบายสุขภาพ
ดา้นต่างๆ ไดอ้ย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลให้กลไกการคลงัของประเทศในภาพรวมขาด
ประสิทธิภาพ ทั้งท่ีมีระบบการคลงัรวมหมู่โดยการจดัระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแล้ว 
นอกจากน้ี ยงัขาดข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคของระบบ
สาธารณสุขท่ีถูกตอ้งครบถว้น ท าให้การประเมินและคาดการณ์เศรษฐกิจมหภาคในระดบัประเทศ
คลาดเคล่ือนไปดว้ย โดยเฉพาะขอ้มูลค่าใชจ่้ายสุขภาพท่ีมาจากภาคเอกชนและครัวเรือน 

ดังนั้น การศึกษาในคร้ังน้ีจึงเป็นการศึกษาระบบการอภิบาลการคลังสาธารณสุขของ
ประเทศไทย เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผูมี้สิทธิในระบบประกนัสุขภาพต่างๆ และสามารถ
สร้างความย ัง่ยนืทางการเงินของระบบประกนัสุขภาพของประเทศได ้
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รูปที ่1.2 ช่องว่างในการอภิบาลการคลงั ระบบสาธารณสุขของประเทศไทย 

 
ท่ีมา : สวปก. (พ.ศ. 2553) 

1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1. เพือ่ศึกษาลกัษณะปัญหาของแนวทางการอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพของไทย
ในปัจจุบัน 

การศึกษาลกัษณะปัญหาของระบบหลกัประกนัสุขภาพของไทย ประกอบไปดว้ย ระบบ
สวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ ระบบประกนัสังคม ระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ประกนั
สุขภาพแรงงานต่างดา้ว และระบบสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงมีความซ ้ าซ้อนในการบริหารจดัการท าให้การใช้ทรัพยากรในการบริหารจดัการระบบเป็นไป
อยา่งไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  

1.2.2. เพือ่ศึกษาแนวทางในการอภิบาลระบบสุขภาพภาครัฐในประเทศและต่างประเทศ 

การศึกษาระบบสุขภาพในต่างประเทศ เพื่อน ามาปรับใช้กับการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพในภาพรวมในประเทศไทย ซ่ึงจะรวมถึงการศึกษาแนวนโยบาย หน้าท่ีของรัฐ โครงสร้าง
องค์กร รูปแบบการจดัการดา้นการคลงั ความมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ( เช่น โรงพยาบาลและ
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บริษทัประกนัภยัเอกชน4  เป็นตน้) และขอ้ดี จุดอ่อนของรูปแบบการจดัการแบบต่างๆในมิติของ 
ความมีประสิทธิภาพ และความเท่าเทียมกนั  

1.2.3. เพือ่ศึกษากลไกการอภิบาลภายในระบบบริการสุขภาพของไทยทั้ง 3 ระบบ  

การศึกษาในส่วนน้ี ประกอบไปดว้ย การศึกษารูปแบบการบริหารจดัการ โครงสร้างองคก์ร 
ผูบ้ริหาร และกรรมการ ในประเด็นปัญหาดา้นผลประโยชน์ทบัซอ้นของโครงสร้างองคก์ร ผูบ้ริหาร
และกรรมการ ความรับผดิชอบต่อการท างานของผูบ้ริหาร และความมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย นอกจากน้ีแลว้ จะศึกษาถึงปัญหาของการมีหลายระบบประกนัสุขภาพของไทย
ใน 3  มิติ ไดแ้ก่  ความซ ้ าซ้อนในการใชท้รัพยากร (เช่น การใช้ขอ้มูล การตรวจสอบความถูกตอ้ง
ในการเบิกจ่ายและมาตรฐานการรักษาพยาบาล เป็นตน้) ความเหล่ือมล ้าของสิทธิของผูป้ระกนัตน
หรือผูท้รงสิทธิในแต่ละระบบ และความส้ินเปลืองของตน้ทุนในการบริหารจดัการของผูใ้หบ้ริการ 

1.2.4. เพื่อเสนอแนะแนวทางของระบบอภิบาลที่เหมาะสมที่สามารถสร้างความเป็นธรรม 
และความมีประสิทธิภาพให้แก่ผู้ทรงสิทธิ/ผู้ประกนัตนในระบบประกันสุขภาพต่างๆได้ 

ในส่วนของข้อเสนอแนะ ส่วนแรก  จะท าการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับรูปแบบ 
ธรรมาภิบาลท่ีเหมาะสม ซ่ึงครอบคลุมมิติดา้นความมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการปกครอง
ตนเอง ความพร้อมรับผิด และความมีส่วนร่วม ในส่วนที่สอง จะท าการเสนอการอภิบาลระบบ  
ทั้งในกรณีท่ีเป็นระบบแบบกองทุนเดียว (Single-payer System) และในกรณีท่ีกองทุนมีหลาย
กองทุนท าหน้าท่ีจดับริการสุขภาพหรือการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผูป้ระกนัตน (Multiple Payers 
System) ซ่ึงขอ้เสนอจะครอบคลุมประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รูปแบบองค์กร แนวทางการควบรวม 
แนวทางการปรับสิทธิประโยชน์ และแนวทางการบริหารจัดการฐานข้อมูลและวิธีประเมิน
ประสิทธิภาพ เป็นต้น รวมถึงเสนอแนะแผนระยะยาวในการควบรวมระบบประกันสุขภาพ 
แบบหลายกองทุนเป็นกองทุนเดียว  

ส่วนที่สาม จะท าการเสนอถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน เช่น การมีส่วนร่วมของ
โรงพยาบาลเอกชน ในฐานะผูใ้ห้บริการ การมีส่วนร่วมของบริษทัประกนัภยั ในฐานะผูรั้บประกนั 
การมีส่วนร่วมของบริษทัการจดัการบริหารอ่ืนๆ เป็นตน้ นอกจากน้ีจะเสนอแนะถึงบทบาทรัฐใน
ฐานะผูก้  ากบัดูแล (Regulator) การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และส่วนสุดท้าย จะเป็นขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการปรับปรุงกฎหมาย  

                                                        
4 ในฐานะผูใ้ห้บริการดา้นการแพทย,์ ผูรั้บประกนั และผูบ้ริหารจดัการดา้นอ่ืนๆ 
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1.3 ขอบเขตและวธิีการศึกษา 

1.3.1 ศึกษารูปแบบการจัดกลไกกลาง ของระบบประกันสุขภาพในต่างประเทศ และ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาในส่วนน้ีจะทบทวนรูปแบบและวิธีการในการบริหารจดัการระบบประกัน
สุขภาพในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศท่ีพฒันาแลว้และไดรั้บคะแนนการประเมิน
ดา้นระบบสุขภาพ (Healthcare System Assessment) ในระดบัสูงจากองคก์ารอนามยัโลก (World 
Health Organization: WHO) และมีรูปแบบการปกครอง ตลอดจนภูมิรัฐศาสตร์ท่ีสามารถน ามา
เปรียบเทียบ และ/หรือปรับใชเ้ป็นกรณีศึกษาใหก้บัไทยได้5 

ส าหรับวิธีการน าเสนอ คณะผูว้ิจยัจะแบ่งหัวขอ้การศึกษาโดยใช้ประเด็นเป็นหลกั (Issue 
Based) และใช้บทเรียนจากประเทศท่ีพฒันาแล้วมาเป็นตวัอย่างในการศึกษา ประเด็นท่ีจะ
ท าการศึกษามีหกประเด็นหลกัได้แก่ หน่ึง รูปแบบการบริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพของ
รัฐบาล ยกตวัอย่างเช่น ระบบประกันสุขภาพเหล่านั้นเป็นแบบกองทุนเดียวหรือหลายกองทุน 
รัฐบาลมีบทบาทในการบริหารจดัการอย่างไรบา้ง เป็นตน้ สอง โครงสร้างองค์กร ผูบ้ริหาร และ
กรรมการ ยกตวัอยา่งเช่น กองทุนเหล่านั้นอยูภ่ายใตก้ารดูแลของกระทรวงเพียงกระทรวงเดียว หรือ
แต่ละกองทุนอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงท่ีต่างกัน เช่นเดียวกับในกรณีของประเทศไทย 
ผูบ้ริหารและกรรมการเป็นใคร และมาจากภาคส่วนไหนบา้ง และหน่วยงานตรวจสอบดา้นความ
ถูกตอ้งในการเบิกจ่าย และควบคุมมาตรฐานการรักษาพยาบาลอยู่ในองค์กรเดียวกนัหรือแยกตวั
ออกมา เป็นตน้  

สาม รูปแบบการจดัการดา้นการคลงั เช่น ระบบประกนัสุขภาพเหล่านั้นรัฐให้การอุดหนุน
ผ่านระบบการคลังแบบใดบ้าง (เช่น จากภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือส่วนร่วมจ่ายระหว่าง
นายจา้งและลูกจา้ง เป็นตน้) นอกจากน้ีการศึกษาจะครอบคลุมถึงขอ้ยกเวน้ในการจ่ายค่าประกนั
สมทบและผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมส าหรับกลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น ผูพ้ิการ ผูมี้รายไดน้อ้ย ผูว้า่งงาน 
เป็นตน้ ส่ี การควบรวมกองทุนสุขภาพเป็นกองทุนเดียว โดยจะศึกษาวา่ประเทศไดท้  าการควบรวม
ระบบประกนัสุขภาพหลายกองทุนเป็นกองทุนเดียว มีกระบวนการในการควบรวมอยา่งไร และใช้
ระยะเวลาในการควบรวมนานเท่าใด เป็นตน้ 

ห้า บทบาทของภาคเอกชนในระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐทั้งในมิติของผูใ้ห้บริการ
รักษาพยาบาล ผูรั้บประกันสุขภาพ และผูบ้ริหารจัดการด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านข้อมูลผูป่้วย ด้าน 

                                                        
5 ยกตวัอยา่งเช่น มีรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย และมีลกัษณะเป็นรัฐเด่ียว เป็นตน้ 



1-8 

การตรวจสอบคลินิก ด้านการตรวจสอบการเบิกจ่าย และด้านการตรวจสอบคุณภาพบริการ  
เป็นตน้ อย่างไรก็ดี การมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนโดยปราศจากการก ากบัดูแลของรัฐอาจน าไปสู่
ความไม่มีประสิทธิภาพ และความไม่เท่าเทียมได ้ดงันั้นการศึกษาจะกล่าวถึงบทบาทของรัฐใน
ต่างประเทศในฐานะผูก้  ากบัดูแลการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในส่วนน้ีดว้ย และ หก ขอ้ดีและ
จุดอ่อนของรูปแบบการจดัการระบบประกนัสุขภาพแบบต่างๆ ซ่ึงจะครอบคลุมมิติด้านความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และความเท่าเทียมกัน (Equality) วิธีการศึกษาในบทน้ีจะเน้น 
การทบทวนวรรณกรรม การทบทวนเอกสาร รายงานการวิจัยท่ีเ ก่ียวข้อง และอาจรวมถึง 
การสัมภาษณ์ผูท่ี้มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบสุขภาพในประเทศต่างๆ 

ตวัอย่างของระบบสุขภาพในประเทศท่ีคาดว่าจะน ามาเป็นกรณีศึกษาได้แก่ หน่ึง ระบบ
ประกนัสุขภาพถว้นหนา้ของประเทศองักฤษ ท่ีมี NHS (National Health Service) เป็นผูท่ี้จดับริการ
สุขภาพ (Single-payer) อยูใ่นความรับผิดชอบของ Department of Health ไดรั้บการอุดหนุนเงิน 
จากรัฐผา่นทางภาษีเงินได ้(General Tax Revenue) และสอง ระบบประกนัสุขภาพตามกฎหมาย 
(Statutory health insurance system) ของประเทศเยอรมนี และ ฝร่ังเศส ท่ีผูรั้บประกนัตอ้งเลือกและ
จ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสุขภาพ (Social Health Insurance: SHI) ในอตัราท่ีรัฐบาลก าหนด  
โดยอตัราการจ่ายสมทบและอตัราชดเชยจะถูกก าหนดโดย Ministry of Health6 และระบบไดรั้บ 
การอุดหนุนจากรัฐบาลผา่นภาษีเงินได ้และการสมทบจ่ายของทั้งลูกจา้งและนายจา้งผา่นภาษีท่ีหัก
จากเงินเดือน/ค่าจา้ง (payroll tax) เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้ คณะผูว้ิจยัอาจน าบทเรียนจากประเทศ
พฒันาแลว้อ่ืนๆ ซ่ึงประเทศท่ีเลือกมาขา้งตน้อาจไม่ครอบคลุมมาเป็นกรณีในการศึกษาเพิ่มเติม เช่น 
กรณีการรวมระบบประกนัสุขภาพจากหลายกองทุนเป็นกองทุนเดียวในประเทศเกาหลีใตแ้ละ/หรือ
ญ่ีปุ่น เป็นตน้ 

1.3.2 วิเคราะห์ กลไกการอภิบาลภายในระบบบริการสุขภาพของระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ ระบบประกนัสังคม และระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงระบบ
สวสัดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  

การศึกษาในหัวข้อน้ี จะเน้นเร่ืองอภิบาลขององค์กรแต่ละแห่งท่ีท าหน้าท่ีดูแลระบบ
สวสัดิการ หรือกองทุนสุขภาพแต่ละกองทุนในปัจจุบนั โดยประเด็นท่ีจะน ามาวิเคราะห์ในส่วนน้ี
จะมีประเด็นคล้ายกนักบัการศึกษาในส่วน 3.1 โดยจะเร่ิมด้วย หน่ึง ภาพรวมของระบบประกนั
สุขภาพของไทย และรูปแบบของกองทุนสุขภาพแต่ละกองทุน สอง โครงสร้างองค์กร ผูบ้ริหาร 
และกรรมการ ซ่ึงจะมีการศึกษาในเร่ืองของปัญหาดา้นผลประโยชน์ทบัซ้อนของโครงสร้างองคก์ร 

                                                        
6 รูปแบบคลา้ยกบัการจดับริการสุขภาพแบบหลายกองทุน แต่ก็มีการก าหนดอตัราเดียวกนัตามท่ีรัฐก าหนด 
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ผู ้บริหาร กรรมการ ความรับผิดชอบของผู ้บริหารต่อการท างาน และความมีส่วนร่วมใน 
การตดัสินใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

สาม การศึกษาปัญหาการมีหลายระบบประกนัสุขภาพของไทย ซ่ึงจากการศึกษาเบ้ืองตน้ 
และการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า การมีประกันสุขภาพหลายระบบท าให้เกิดปัญหาหลัก 3 ปัญหา
ดว้ยกนั ซ่ึงทางคณะผูว้ิจยัจะท าการศึกษาเชิงลึกในปัญหาดงักล่าวซ่ึงไดแ้ก่  หน่ึง ปัญหาดา้นความ
ซ ้ าซ้อนหรือไม่มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เช่น ความส้ินเปลืองจากการท่ี แต่ละระบบ
ประกนัสุขภาพจดัท าฐานขอ้มูลผูป่้วยแยกกนั การว่าจา้งหรือจดัตั้งหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ
ความถูกตอ้งในการเบิกจ่าย และควบคุมมาตรฐานการรักษาพยาบาลแยกกนั เป็นตน้ สอง ปัญหา
ดา้นความเหล่ือมล ้ าของสิทธิของผูป้ระกนัตน/ผูท้รงสิทธิในแต่ละระบบ เช่น การท่ีแต่ละระบบ
ประกนัสุขภาพจดัตั้งงบประมาณในการรักษาพยาบาลใหแ้ก่ผูป้ระกนัตนรายหวัแตกต่างกนั น าไปสู่
มาตรฐานการรักษาพยาบาลท่ีไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั เป็นตน้ และสาม ปัญหาดา้นความส้ินเปลือง
ของตน้ทุนในการบริหารจดัการของผูใ้หบ้ริการ ยกตวัอยา่งเช่น ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการ (โรงพยาบาล) 
ตอ้งจดัท าขอ้มูลผูป่้วย การท าเร่ืองขอเบิก หรือการแยกการรักษาผูป่้วยตามประเภทของกองทุน อาจ
ท าใหเ้กิดตน้ทุนส่วนเพิ่มซ่ึงเป็นภาระใหแ้ก่โรงพยาบาล เป็นตน้  

1.3.3 จัดท าข้อเสนอแนะทางนโยบายที่ได้จากการสังเคราะห์ผลการวิจัยในข้อ 1.4.1 และ 
ข้อ 1.4.2   

การศึกษาในคร้ังน้ีจะน ากรณีตวัอย่างจากหน่วยงานภายในประเทศไทยและจากประเทศท่ี
ประสบความส าเร็จในดา้นกลไกอภิบาลระบบบริการสุขภาพ มาวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการ เพื่อ
น าผลการศึกษาท่ีไดม้าปรับใชก้บัระบบบริการสุขภาพของประเทศ โดยค านึงถึงสภาพแวดลอ้มดา้น
องค์กรและรูปแบบกลไกกลางท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะครอบคลุม 4 มิติส าคญัด้วยกนั ได้แก่ มิติด้าน 
ความมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการปกครองตนเอง ความพร้อมรับผิด และความมีส่วนร่วม 
ผลการศึกษาข้างต้นทั้ งหมดจะถูกวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะซ่ึงจะครอบคลุม
ประเด็นหลกัดงัต่อไปน้ี 

1.3.3.1 ขอ้เสนอแนะในการอภิบาลระบบในกรณีท่ีระบบเป็นรูปแบบกองทุนเดียว และ
แบบหลายกองทุน ท่ีท าหน้าท่ีจดับริการสุขภาพและแนวทางท าให้ผูป่้วยไดรั้บการบริการอย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิผล 

 ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย 

 รูปแบบองค์กร – เสนอรูปแบบขององค์กรท่ีจดับริการสุขภาพของแต่ละกองทุน รวมถึง
รูปแบบและขั้นตอนในการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 แนวทางในการควบรวม (ในกรณีระบบแบบกองทุนเดียว) – เสนอแนวทางในการรวม
กองทุนสุขภาพต่างๆใหเ้ป็นกองทุนเดียว เพื่อให้เกิดความประหยดัจากขนาด (Economy of 
Scale)  

 แนวทางในการประสานงานระหว่างกองทุน (ในกรณีระบบแบบหลายกองทุน) – เสนอ
แนวทางในการประสานงานระหวา่งกองทุนเพื่อลดความซ ้ าซอ้นในการใชท้รัพยากร  

 แนวทางในการปรับสิทธิประโยชน์ – เสนอแนวทางในการปรับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน
ในการไดรั้บการรักษาในคุณภาพพื้นฐานเดียวกนั หากแต่ยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิพิเศษบางอย่าง
หากผูป้ระกนัตนมีส่วนร่วมจ่ายเพิ่ม (เช่น ในกรณีของกองทุนประกนัสังคม เป็นตน้) หรือ
ได้รับสวสัดิการเพิ่มเติมจากหน่วยงานท่ีท างาน (เช่น ในกรณีของสวสัดิการขา้ราชการ  
เป็นตน้) การบริหารจัดการฐานข้อมูลและวิธีการประเมินประสิทธิภาพ – เสนอแนวทาง
และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล และวิธีใน 
การประเมินประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล 

 ระบบธรรมาภิบาลขององค์กร – เสนอโครงสร้างกรรมการและกระบวนการคดัเลือก
กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเหมาะสม ระบบการตรวจสอบภายใน มาตรการในการเปิดเผย
ขอ้มูลเพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีมีความโปร่งใส กรอบภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อผลงานขององคก์ร  เป็นตน้ 
และเน่ืองจากขอ้เสนอแนะในการใช้ระบบบริหารจดัการแบบกองทุนเดียว ซ่ึงจะตอ้งท า

การควบรวมหลายกองทุน ไม่สามารถท าไดใ้นทนัที ดงันั้นในส่วนของขอ้เสนอ คณะผูว้ิจยัจะจดัท า
ขอ้เสนอเพิ่มเติมซ่ึงเป็นแผนระยะยาวในการควบรวมกองทุนสุขภาพหลายกองทุนเป็นกองทุนเดียว 
ซ่ึงจากการศึกษาเบ้ืองตน้ คณะผูว้ิจยัพบวา่ แมใ้นปัจจุบนัระบบสุขภาพหลกั 3 ระบบของไทยจะมี
วตัถุประสงค ์รูปแบบขององคก์รและกลุ่มของผูรั้บบริการท่ีต่างกนั อยา่งไรก็ดีระบบทั้ง 3 มีปัจจยัท่ี
เหมือนกนัอยูไ่ม่นอ้ย เช่น ต าแหน่งของคณะกรรมการซ่ึงมกัมาจากรัฐมนตรี/ขา้ราชการในต าแหน่ง
และกระทรวงเดียวกนั ต าแหน่งของผูเ้ช่ียวชาญ/ท่ีปรึกษาซ่ึงหน่วยงานทั้ง 3 มกัใช้บุคลากรท่ีมี
ความรู้เฉพาะทางในดา้นเดียวกนั ระบบอภิบาลท่ีควรจะปรับปรุงในทิศทางเดียวกนั (เช่น เพิ่มระบบ
การตรวจสอบ การรายงานผล และความรับผิดรับชอบ เป็นตน้) กลุ่มผูรั้บบริการท่ีพบวา่มีการทบั
ซอ้นกนัในหลายกรณี และระบบฐานขอ้มูลผูป่้วยท่ีสามารถใชร่้วมกนัได ้เป็นตน้ จากปัจจยัท่ีกล่าว
มาทั้งหมดน้ี ท าใหก้ารใชก้ลไกอภิบาลระบบร่วมกนัมีความเป็นไปไดสู้ง และจะช่วยลดการซ ้ าซ้อน
ในการท างาน การส้ินเปลืองทรัพยากรในการจัดการระบบ และเพิ่มความเท่าเทียมกันใน 
การใหบ้ริการแก่ผูป่้วย  
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1.3.3.2 ข้อเสนอถึงบทบาทของภาคเอกชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบประกัน
สุขภาพ ทั้งในในมิติของผูใ้ห้บริการรักษาพยาบาล ผูรั้บประกนัสุขภาพ ผูใ้ห้บริการดา้นการจดัการ
อ่ืนๆ เช่น การตรวจสอบการเบิกจ่ายและการจดัท าขอ้มูลกลาง เป็นตน้ และบทบาทของรัฐในฐานะ
ผูก้  ากบัดูแล   

ทั้งน้ีในการจดัท าข้อเสนอแนะนั้นจะค านึงถึงความพร้อมในมิติของโครงสร้างอ านาจ
หนา้ท่ีและขีดความสามารถขององคก์รก ากบัดูแลในการปฏิบติัหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลภาคเอกชน
ของหน่วยงานภาครัฐดว้ย   

 1.3.3.3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัขอ้เสนอในขา้งตน้ 

1.4 รูปแบบงานวจิัย 

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงเอกสาร โดยคณะผูว้ิจยัจะท าการศึกษาจากขอ้มูลทุติยภูมิ ทบทวน
วรรณกรรม ทบทวนเอกสาร รายงานการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และอาจรวมถึงการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบสุขภาพในประเทศต่างๆและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบประกนัสุขภาพของไทย 

1.5 กลุ่มเป้าหมายในการวจิัย 

กลุ่มเป้าหมายในการวิจยั คือ เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในระบบประกนัสุขภาพของไทย เช่น 
เจ้าหน้าท่ีส านักงานประกันสังคม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานสวสัดิการข้าราชการ กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลงั เจา้หนา้ท่ีส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เป็นตน้ และผูมี้ความรู้เก่ียวกบั
ระบบสุขภาพในต่างประเทศ 

 

 

 

 

 





 

บทที่ 2 

กรณศึีกษาจากต่างประเทศ 

การศึกษาในส่วนน้ีจะทบทวนรูปแบบและวิธีการในการบริหารจดัการระบบประกัน
สุขภาพในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศท่ีไดรั้บการจดัล าดบัคุณภาพของระบบประกนัสุขภาพ 
(Healthcare System Assessment) ในต าแหน่งตน้ๆ จากองค์การอนามยัโลก (World Health 
Organization : WHO) ในปี พ.ศ. 2543 คณะผูว้ิจยัไดเ้ลือกตวัอย่างประเทศท่ีมีจ านวนประชากร 
รูปแบบของการปกครอง  ตลอดจนโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไม่แตกต่างไปจากประเทศไทยมากนัก
เพื่อท่ีจะสามารถน ามาเปรียบเทียบ และ/หรือปรับใชเ้ป็นกรณีศึกษาให้กบัไทยได ้  

ประเทศท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นกรณีศึกษา ได้แก่ ประเทศองักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนี
ออสเตรเลีย และญ่ีปุ่น ดงัท่ีไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 2.1 โดยมีเหตุผลดงัน้ี 

 ประเทศองักฤษซ่ึงไดรั้บการจดัล าดบัเป็นท่ี 18 ตามท่ีปรากฏในตารางท่ี 2.1 ดา้นล่าง เป็น
ประเทศท่ีรัฐเป็นทั้งผูซ้ื้อบริการสาธารณสุข (payer) และผูท่ี้ให้บริการสาธารณสุข (provider) 
เน่ืองจากสถานพยาบาลส่วนใหญ่เป็นของรัฐ ในลักษณะเดียวกับประเทศไทยท่ีรัฐ ได้แก่ 
กระทรวงการคลัง (ระบบสวสัดิการข้าราชการ) กระทรวงสาธารณสุข (หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ) และ (ประกนัสังคม) เป็นผูซ้ื้อบริการประกนัสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ  ประเทศ
องักฤษมีการปฏิรูประบบประกนัสุขภาพเพื่อท่ีจะควบคุมค่าใช้จ่าย โดยมีการจดัท าการประเมิน
คุณภาพและความพึงพอใจของบริการท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งมีการจดัท าขอ้ตกลงในการ
ให้บริการท่ีมีคุณภาพกบัส านักงบประมาณ (Treasury) เพื่อแลกกบัเงินงบประมาณท่ีไดรั้บการ
จดัสรรในแต่ละปี จึงเป็นกรณีศึกษาท่ีน่าจะเป็นประโยชน์  

ตารางที ่2.1 การจัดล าดับคุณภาพของระบบประกนัสุขภาพ7 

ล าดบัท่ี ประเทศ 
1 ฝร่ังเศส 
10 ญ่ีปุ่น 
18 องักฤษ 
25 เยอรมนี 
32 ออสเตรเลีย 
47 ไทย 

ท่ีมา : WHO (World Health Report), 2000  ดาวน์โหลดไดจ้าก
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization_ranking_of_healthcare_systems 

                                                        
7 WHO ไดจ้ดัท าการประเมินและจดัล าดบัระบบสุขภาพ (healthcare system) ใน 191ประเทศไวใ้นปี 2000  
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ส าหรับประเทศญ่ีปุ่น รัฐเป็นผูซ้ื้อบริการจากสถานพยาบาลเอกชน จึงมีการพฒันาระบบใน
การก ากบัควบคุมคุณภาพและค่าใชจ่้ายของสถานพยาบาลเอกชนในลกัษณะเดียวกบัสหรัฐอเมริกา 
หากแต่มีประสิทธิภาพมากกวา่ ดงัจะเห็นไดว้า่ ญ่ีปุ่นไดรั้บการจดัล าดบัเป็นอนัดบัท่ี 10  นอกจากน้ี 
ญ่ีปุ่นมีระบบประกนัสุขภาพท่ีหลากหลายคลา้ยกบักรณีของประเทศไทย หากสุดทา้ยแลว้สามารถ
จดัท ามาตรฐานของประเทศให้ทุกกองทุนจ่ายในอตัราเดียวกนัได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวนโยบาย
สาธารณสุขไทยในปัจจุบัน ท่ีมีความพยายามท่ีจะลดความเหล่ือมล ้ าของสิทธิประโยชน์ ใน 
การรักษาพยาบาล ตลอดจนภาระค่าใชจ่้ายระหวา่งระบบประกนัสุขภาพแต่ละระบบ   

ประเทศฝร่ังเศสเป็นประเทศท่ีควรท าการศึกษาในรายละเอียด เน่ืองจากเป็นประเทศท่ี
ไดรั้บการจดัล าดบัเป็นอนัดบัแรกตามท่ีปรากฏในตารางท่ี 2.1 ดา้นบน ในขณะท่ีประเทศเยอรมนีมี
รูปแบบของกองทุนรักษาพยาบาลท่ีหลากหลายอนัควรศึกษา และออสเตรเลียมีการออกแบบ
แรงจูงใจใหผู้ท่ี้มีรายไดสู้งมีการใชบ้ริการประกนัสุขภาพของเอกชน เพื่อท่ีจะประหยดัค่าใชจ่้ายของ
ภาครัฐ และมีวธีิการในการควบคุมค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลท่ีเขม้งวด และประสบความส าเร็จ 

อน่ึง ในการศึกษาประสบการณ์และประเมินบทเรียนจากต่างประเทศนั้น คณะผูว้ิจยัมิได้
จ  ากดัเฉพาะหา้ประเทศท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ คณะผูว้ิจยัอาจน าบทเรียนจากประเทศพฒันาแลว้อ่ืนๆ มา
ประกอบในการศึกษาวิเคราะห์ในรายประเด็น เช่น ในการศึกษาแนวทางในการรวมระบบประกนั
สุขภาพจากหลายกองทุนเป็นกองทุนเดียวนั้น จะใช้กรณีศึกษาจากประเทศเกาหลีใตม้าประกอบ 
หรือในการศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการให้บริการ
รักษาพยาบาลก็จะศึกษาโครงการประกนัสุขภาพส าหรับพนกังานของรัฐกลางแห่งสหรัฐอเมริกาท่ี
เรียกว่า Federal Employees Health Benefits (FEHB) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า
โครงการประกนัสุขภาพอ่ืนๆ ในสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ 

การน าเสนอกรณีศึกษาต่างประเทศจะจ าแนกตามประเด็นเป็นหลกั (Issue Based) โดย
ประเด็นท่ีจะท าการศึกษาไดแ้ก่  

1) โครงสร้างของระบบประกนัสุขภาพในภาพรวม เพื่อท่ีจะให้ภาพรวมเก่ียวกบัโครงสร้าง
และการบริการจดัการระบบประกนัสุขภาพภาครัฐก่อนท่ีจะศึกษาและวิเคราะห์เจาะลึกในแต่ละ
องคป์ระกอบ 

2) โครงสร้างองคก์ร และการบริหารจดัการองคก์รของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อท่ีจะศึกษา
วิวฒันาการของการจดัรูปแบบองค์กรในการบริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

3) รูปแบบการจดัการดา้นการคลงั เพื่อท่ีจะศึกษาแนวทางการบริหารจดัการดา้นการคลงั
เพื่อควบคุมค่าใชจ่้ายและสร้างความย ัง่ยนืทางการเงินของระบบประกนัสุขภาพ  
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4) วิธีการประสานงานระหว่างกองทุนสุขภาพท่ีหลากหลายเพื่อลดความซ ้ าซ้อนใน 
การบริหารจดัการ รวมถึงการควบรวมของทุนเป็นกองทุนเดียวเพื่อเป็นแนวทางในการจดัระบบ
ประกนัสุขภาพของประเทศไทย 

5) บทบาทของภาคเอกชนในระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐทั้งในมิติของผูใ้ห้บริการ
รักษาพยาบาล (provider) และ ผูรั้บประกนัสุขภาพ (insurer)  

6) ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของรูปแบบการจดัการระบบประกนัสุขภาพแบบต่างๆ ซ่ึงจะครอบคลุม
มิติดา้นความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และความเท่าเทียมกนั (Equality)  

2.1 โครงสร้างของระบบประกนัสุขภาพในภาพรวม 

ประเทศท่ีพัฒนาแล้วมักมีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Healthcare)
เพื่อท่ีจะให้ประชาชนทุกคนสามารถเขา้ถึงบริการรักษาพยาบาล ซ่ึงถือว่าเป็นบริการพื้นฐานท่ีรัฐ 
พึงจดัให้ ระบบดงักล่าวมกัเติบโตมาจากระบบประกนัสุขภาพในรายสาขาธุรกิจอนัเป็นผลมาจาก
การต่อรองระหว่างสหภาพแรงงานกบันายจา้งในสาขาธุรกิจนั้นๆ ซ่ึงมกัเป็นธุรกิจหรืออาชีพท่ีมี
ความเส่ียงทางดา้นสุขภาพหรือความปลอดภยัสูง เช่น ธุรกิจเหมืองแร่ ถลุงเหล็ก หรืออาชีพทหาร 
ต ารวจ เป็นตน้ ต่อมาหลายประเทศไดเ้พิ่มจ านวนสาขาธุรกิจหรืออาชีพท่ีมีการจดัท าประกนัสุขภาพ
ให้กบัพนกังานเพื่อให้ครอบคลุมประชากรในวงกวา้งมากข้ึน และสุดทา้ยจะเป็นการพฒันาไปสู่
ระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ ซ่ึงประชาชนทุกคนไม่วา่จะประกอบอาชีพใด หรือผูท่ี้ไม่มีงานท าก็
สามารถไดรั้บบริการการรักษาพยาบาลอยา่งถว้นหนา้ 

แมพ้ฒันาการของระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐในประเทศท่ีพฒันาแล้วส่วนมากจะ
คลา้ยคลึงกนั แต่บางประเทศ เช่น องักฤษ สามารถควบรวมระบบประกนัสุขภาพท่ีหลากหลายเขา้
มาอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติระบบเดียว ในขณะท่ีบางประเทศ เช่น ฝร่ังเศส  
ไม่สามารถควบรวมได ้ท าใหมี้ระบบประกนัสุขภาพมากกวา่หน่ึงระบบ โดยมีระบบประกนัสุขภาพ
ส าหรับผูท่ี้เป็นลูกจ้างในภาคธุรกิจ ผูท่ี้ยากจน กลุ่มธุรกิจ และกลุ่มอาชีพ โดยทัว่ไปแล้วระบบ
ประกนัสุขภาพในประเทศใดประเทศหน่ึงมกัมีมากกว่าหน่ึงระบบ เน่ืองจากกลุ่มอาชีพบางกลุ่ม
ไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลท่ีดีกว่าระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติท่ีเกิดข้ึนภายหลงั
ในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการไทยกับระบบประกัน
สุขภาพแห่งชาติในกรณีของประเทศไทย   

ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ว่า ประเทศองักฤษมีระบบประกนัสุขภาพของรัฐระบบเดียว คือ ระบบ
ประกนัสุขภาพแห่งชาติท่ีใชก้บัประชาชนทุกคน เน่ืองจากมองวา่บริการรักษาพยาบาลเป็นบริการท่ี
ประชาชนทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บอย่างเท่าเทียมกนัโดยไม่ข้ึนอยู่กบัความสามารถในการจ่ายหรือ
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กลุ่มอาชีพ อยา่งไรก็ดี ผูท่ี้ไดรั้บการคุม้ครองสามารถเอาประกนัเอกชนในลกัษณะของประกนัเสริม 
(supplementary insurance) เพื่อท่ีจะลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายสมทบ หรือเพื่อท่ีจะ
ไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลท่ีมากไปกวา่ท่ีไดรั้บภายใตร้ะบบประกนัของภาครัฐ   

ประเทศออสเตรเลีย และเยอรมนีมีระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติระบบเดียวเช่นกนักบั
ประเทศองักฤษ หากแต่มีรูปแบบในการบริหารจดัการท่ีแตกต่างกนั คือ ทั้งสองประเทศยึดหลกัการ
ท่ีวา่ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลนั้นควรท่ีจะข้ึนอยูก่บัความสามารถในการจ่ายของผูป้ระกนัตน
แต่ละราย ซ่ึงต่างกับในกรณีของประเทศอังกฤษท่ีการจัดสรรงบประมาณท่ีใช้จ่ายใน 
การรักษาพยาบาลมาจากงบประมาณของประเทศ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ทั้งสองประเทศจึงมีการเก็บ
ค่าเบ้ียประกันสุขภาพเป็นสัดส่วนของรายได้พร้อมทั้ งมีนโยบายส่งเสริมให้ผู ้ท่ีมีรายได้สูง 
ท าประกนัเอกชนอีกดว้ย เพื่อเป็นการลดอุปสงคข์องการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของภาครัฐ 

ส าหรับฝร่ังเศสกบัญ่ีปุ่นนั้นมีระบบประกนัสุขภาพมากกวา่หน่ึงระบบ ในกรณีของประเทศ
ฝร่ังเศส จะมีกองทุนสุขภาพ 4 กองทุน จ าแนกตามลกัษณะอาชีพไดแ้ก่ (1) พนกังานในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม การพาณิชย ์และครอบครัว (2) เกษตรกรและครอบครัว (3) ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ 
และ(4) พนกังานในสาขาอุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น ลูกจา้งท่ีประกอบอาชีพในเหมืองแร่ พนกังาน
การรถไฟและรถไฟใต้ดิน ศิลปิน ฯลฯ ผูท่ี้เป็นสมาชิกในแต่ละกองทุนต่างมีภาระค่าใช้จ่าย 
เบ้ียประกนัและชุดสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บท่ีแตกต่างกนั จึงมีการบริหารจดัการกองทุนแบบแยกส่วน  

 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วา่  ฝร่ังเศสไดมี้ความพยายามท่ีจะควบรวมกองทุนสุขภาพของแต่ละ
กลุ่มอาชีพเข้าเป็นกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติกองทุนเดียว เพื่อให้การบริหารจัดการเป็น
เอกภาพ หากแต่ไม่ประสบความส าเร็จ อย่างไรก็ดี เพื่อลดความแตกต่างระหว่างระบบประกัน
สุขภาพของแต่ละกลุ่มอาชีพ ไดมี้การปรับปรุงอตัราค่าเบิกจ่ายในการรักษาพยาบาลของทุกกองทุน
ใหเ้ท่าเทียม 

ในลกัษณะเดียวกนักบัฝร่ังเศส ญ่ีปุ่นมีกองทุนประกนัสุขภาพหลายกองทุนท่ีจ าแนกตาม
กลุ่มอาชีพ ไดแ้ก่ (1) กลุ่มลูกจา้งและพนกังานภายใตร้ะบบ (Employee’s Health and Pension 
Insurance) (2) กลุ่มวิชาชีพ ซ่ึงมีทั้งหมด 8 กลุ่ม เช่น กะลาสีเรือ ขา้ราชการทอ้งถ่ิน ขา้ราชการ
ส่วนกลาง สมาชิกสหภาพแรงงาน ครู เป็นตน้ และ (3) กลุ่มบุคคลทุกคนท่ีไม่มีประกนัสุขภาพตาม
ข้อ  1 )  และ  2)   เ ช่น  ผู ้ ท่ีประกอบอา ชีพ อิสระ  ผู ้ ท่ี ไม่ มีอา ชีพ  ผู ้ ท่ี เก ษียณอายุ  เ ป็นต้น  
สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของแต่ละกลุ่มจะไม่แตกต่างกนัเท่าใดนกั แต่อตัราการร่วมจ่าย
ส าหรับกลุ่มอาชีพอิสระหรือผูเ้กษียณอายุจะค่อนข้างสูง เพราะไม่มีเงินสมทบจากนายจา้ง แต่
ส าหรับผูท่ี้มีอายุเกิน 70 ปี รัฐจะเขา้มารับภาระค่าใชจ่้ายให้เกือบทั้งหมด โดยถ่ายโอนมาจากค่าเบ้ีย
ประกนัจากส่วนของลูกจา้งและผูท่ี้ท  างานอิสระ 
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ในภาพรวม โครงสร้างของระบบประกนัสุขภาพในประเทศท่ีศึกษาทุกประเทศลว้นเป็น
โครงสร้าง ท่ี รัฐ เข้ามา มีบทบาทในการเ ป็นผู ้บ ริหารจัดการระบบประกันสุขภาพและ 
การรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนเกือบทั้ งหมด ประกันสุขภาพเอกชนมีบทบาทรองใน 
การใหบ้ริการประกนัสุขภาพ ท่ีต่อยอดจากบริการประกนัสุขภาพของภาครัฐเท่านั้น จึงมิไดแ้ข่งขนั
กบัรัฐบาลโดยตรง ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ตลาดบริการประกนัสุขภาพจึงมิไดเ้ป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนั   

ประเทศเยอรมนี เป็นประเทศเดียวในการศึกษาท่ีมีการสร้างระบบการแข่งขนัข้ึนมาภายใต้
ระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ โดยเปิดให้มีกองทุนสุขภาพ (sickness funds) ท่ีด าเนินการโดย
องค์กรไม่แสวงหาก าไรท่ีมีอยู่จ  านวนประมาณ 180 กว่าแห่งทัว่ประเทศ สามารถแข่งขนักนัใน 
การเสนอบริการประกนัสุขภาพใหแ้ก่ประชาชนภายใตก้ฎ กติกา และเง่ือนไขท่ีรัฐก าหนด กล่าวคือ 
กองทุนสุขภาพเหล่าน้ีจะต้องก าหนดค่าเบ้ียประกนัตามรายได้ของผูป้ระกันตนเท่านั้น และไม่
สามารถปฏิเสธการเข้าเป็นสมาชิกได้ นอกจากน้ีแล้ว กองทุนเหล่าน้ีไม่สามารถเสนอชุด 
สิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างไปอยา่งมีนยัส าคญัจากสิทธิประโยชน์พื้นฐานของบริการสุขภาพแห่งชาติ 
เหตุผลดงักล่าว การแข่งขนัระหวา่งกองทุนจึงจ ากดัเฉพาะในเร่ืองของเบ้ียประกนั อตัราการร่วมจ่าย 
และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเล็กๆ นอ้ยๆ เช่น สิทธิในการเบิกจ่ายค่ายาแผนโบราณ เป็นตน้ กองทุน
เหล่าน้ีไม่สามารถให้สิทธิท่ีเก่ียวโยงกบับริการเสริมของประกนัของเอกชนได ้เช่น การลดอตัรา
ร่วมจ่ายของบริการตดัแวน่ท่ีอยูใ่นชุดสิทธิประโยชน์ของประกนัเอกชน เป็นตน้  

ส าหรับรูปแบบการจดัการด้านการคลงันั้น องักฤษเป็นประเทศแรกท่ีมีระบบการคลงัท่ี
จดัสรรจากงบประมาณ อนัได้จากการจดัเก็บภาษีทุกประเภท (Tax based system) โดยไม่มี 
การจดัเก็บภาษีเฉพาะ (Earmarked Tax) ส าหรับการใช้จ่ายดา้นสุขภาพ ประเทศอ่ืนๆ ท่ีใช้ระบบ
ดงักล่าว คือ ประเทศไทย มาเลเซีย สวเีดน และบราซิล ประเทศอ่ืนมกัมีการจดัเก็บภาษีจากเงินเดือน 
(Payroll Tax) เช่น ญ่ีปุ่น (ร้อยละ 3-10 ของรายไดข้ึ้นอยูก่บัประกนัสุขภาพท่ีนายจา้งจดัให้ ) หรือ
จากรายได ้(Income Tax) เช่น ฝร่ังเศส (ในอตัราร้อยละ 0.68 ของรายได)้  และออสเตรเลีย (ในอตัรา
ร้อยละ 1.5 – 2.5 ข้ึนอยูก่บัระดบัรายได)้ ส าหรับประเทศเยอรมนีนั้น ค่าเบ้ียประกนัเดิมทีจะข้ึนอยู่
กบัอตัราท่ีกองทุนสุขภาพแต่ละแห่งก าหนดข้ึน แต่ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2552 รัฐเป็นผูก้  าหนดอตัรากลางท่ี
ร้อยละ 8.2 ของเงินเดือนของลูกจา้ง (นายจา้งจ่ายสมทบ ร้อยละ 7.3) แต่เพื่อคงรักษาการแข่งขนัใน
ดา้นราคา กองทุนแต่ละแห่งสามารถก าหนดค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม (surcharges) ไดเ้พื่อท่ีจะให้
รายไดส้อดคลอ้งกบัค่าใชจ่้าย   

นอกจากค่าเบ้ียประกนัท่ีค านวณเป็นสัดส่วนของรายไดแ้ลว้ ผูป้ระกนัตนในทุกประเทศมี
ส่วนร่วมจ่ายดว้ยทั้งส้ิน ในประเทศญ่ีปุ่นและฝร่ังเศส การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลนั้นผูป้ระกนัตน
ตอ้งร่วมจ่าย มิได้ออกให้หมด รัฐจะรับภาระโดยเฉล่ียแลว้ประมาณร้อยละ 70 ของค่าใช้จ่ายใน
ขณะท่ีร้อยละ 30 นั้น ผูใ้ชสิ้ทธิจะตอ้งออกเอง (ในกรณีของญ่ีปุ่น ผูสู้งอายรุ้อยละ 10 และเด็กร้อยละ 
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20) ในออสเตรเลีย การร่วมจ่ายจะเนน้ไปท่ีราคายา โดยเฉล่ียแลว้ผูท่ี้ประกนัตนกบัรัฐจะมีส่วนร่วม
จ่ายร้อยละ 17 ของค่าใช้จ่าย เยอรมนีมีอตัราการร่วมจ่ายค่อนขา้งน้อย คือ 10 ยูโร ซ่ึงเป็นอตัรา
ตายตวัส าหรับการไปหาแพทยใ์นแต่ละไตรมาส บางประเทศ ได้แก่ องักฤษ และฝร่ังเศส ไม่มี 
การจ ากดัเพดานวงเงินท่ีผูป้ระกนัตนตอ้งจ่ายเอง (Out of Own Pocket : OOP) ท าให้ผูป้ระกนัตน
ตอ้งท าประกนัเสริมกบับริษทัเอกชนเพื่อจ ากัดค่าใช้จ่ายดงักล่าว ในขณะท่ีเยอรมนี ญ่ีปุ่น และ
ออสเตรเลียมีการจ ากัดวงเงินดงักล่าว โดยผนัแปรตามระดับของรายได้ของผูป้ระกันตน และ 
ลกัษณะของโรค  ตวัอยา่งเช่น เยอรมนีจ ากดัวงเงินท่ีร่วมจ่ายในแต่ละปีสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของ
รายได ้

อน่ึง ในประเทศท่ีมีอตัราการร่วมจ่ายสูง (ญ่ีปุ่น และฝร่ังเศส) ผูป้ระกนัตนมกัท าประกนั
เพิ่มเติมกับเอกชนเพื่อท่ีจะลดหรือจ ากัดวงเงินท่ีต้องร่วมจ่าย หรือเพื่อท่ีจะได้รับบริการ
รักษาพยาบาลท่ีไม่ครอบคลุมในประกันของภาครัฐ เช่น ทนัตกรรม การตดัแว่น หรือ บริการ
รถพยาบาล เป็นตน้ ส าหรับผูป่้วยเร้ือรังและผูมี้รายได้น้อยรัฐจะเขา้มารับภาระค่าใช้จ่ายมากข้ึน 
หรือบางกรณีคือรับทั้งหมด    

ประกนัสุขภาพเอกชนมีบทบาทท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ ส าหรับองักฤษและฝร่ังเศส 
ประกนัเอกชนมีบทบาทน้อยมาก เน่ืองจากประชาชนทุกรายไดรั้บการคุม้ครองโดยระบบประกนั
สุขภาพแห่งชาติ ประกนัเอกชนจึงมีบทบาทเฉพาะในการให้สิทธิประโยชน์ “เพิ่มเติม” จากชุด 
สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากประกันสุขภาพแห่งชาติ ในขณะท่ีเยอรมนี ออสเตรเลีย และญ่ีปุ่น 
ประกนัเอกชนมีบทบาทมากกวา่เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายให้ผูท่ี้มีรายไดสู้งออกจากระบบประกนั
สุขภาพของภาครัฐและท าประกนัสุขภาพกบับริษทัเอกชน โดยการก าหนดค่าเบ้ียประกนัสุขภาพ
ของรัฐตามระดบัรายได้ของผูป้ระกนัตน ท าให้ผูมี้รายได้สูงมีค่าใช้จ่ายสูงหากตอ้งการคงอยู่ใน
ระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐ ซ่ึงต่างจากในกรณีของประกนัภาคเอกชนซ่ึงค านวณเบ้ียประกนั
จากอายุและสุขภาพของผูป้ระกนัตนมิใช่รายได ้ ดงันั้น ผูมี้รายไดน้อ้ยมกัเลือกท่ีจะประกนัตนกบั
รัฐเพราะค่าเบ้ียประกนัต ่า ในขณะท่ีผูมี้รายได้สูงท่ีมีสุขภาพดี หรือผูท่ี้มีอายุน้อยมกัเลือกท่ีจะซ้ือ
ประกนัสุขภาพจากเอกชนเน่ืองจากค่าเบ้ียประกนัจะต ่ากวา่เบ้ียประกนัของรัฐ     

ในกรณีของออสเตรเลียนั้นจะเก็บค่าเบ้ียประกนัส าหรับประกนัสุขภาพของภาครัฐเป็น
สัดส่วนร้อยละของรายไดต่้อปี (ร้อยละ 1.5) ส าหรับผูท่ี้มีรายไดสู้งเกินเกณฑ์ท่ีก าหนด จะตอ้งเสีย
ค่าเบ้ียประกนัเพิ่มอีกร้อยละ 1 ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้าน้ี เพื่อเป็นแรงกดดนัให้ผูมี้รายได้
เพียงพอท่ีจะดูแลสุขภาพตนเองเลือกท าประกนัสุขภาพกบัภาคเอกชน อนัจะเป็นการช่วยลดภาระ
ค่าใชจ่้ายของรัฐ นอกจากน้ีแลว้ รัฐบาลออสเตรเลียยงัให้การอุดหนุนค่าเบ้ียประกนัในอตัราร้อยละ 
30 - 45 แก่ผูท่ี้เลือกประกนัตนกบัภาคเอกชน ทั้งน้ีสัดส่วนท่ีแน่ชัดจะข้ึนอยู่กบัระดบัรายไดข้อง
บุคคลนั้นๆ ในขณะท่ีเยอรมนีก าหนดใหมี้การใหน้ าค่าเบ้ียประกนัมาหกัภาษีได ้
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โดยสรุปแลว้  ระบบประกนัสุขภาพในประเทศท่ีพฒันาแลว้ (ตารางท่ี 2.2) ส่วนมากจะเป็น
บริการสุขภาพถว้นหนา้ หากแต่ผูใ้ชสิ้ทธิมีภาระค่าใชจ่้ายท่ีแตกต่างกนั และชุดสิทธิประโยชน์ใน
การคุ้มครองท่ีแตกต่างกนั ประเทศท่ีประกนัสุขภาพของภาครัฐให้สิทธิในการรักษาพยาบาลท่ี
ค่อนขา้งดี ไดแ้ก่ องักฤษ ฝร่ังเศส ญ่ีปุ่น และเยอรมนี ประกนัสุขภาพเอกชนจะมีบทบาทท่ีจ ากดัใน
การให้บริการประกนัสุขภาพ “เสริม” จากบริการประกนัสุขภาพของภาครัฐ ในขณะท่ีออสเตรเลีย
ซ่ึงมีนโยบายในการผลกัดนัให้ผูมี้รายไดสู้งเลือกท่ีจะท าประกนัสุขภาพกบัภาคเอกชนโดยการเก็บ
ค่าเบ้ียประกนัส าหรับประกนัสุขภาพของรัฐค่อนขา้งสูง บทบาทของบริษทัประกนัเอกชนก็จะเพิ่ม
มากข้ึน   

ตารางที ่2.2 การบริหารจัดการระบบสุขภาพในประเทศต่างๆ 

 โครงสร้างระบบประกนั
สุขภาพแห่งชาต ิ

การจดัการด้านการคลงั 
 

ประกนัเอกชน 

กองทุนเดยีว หลายกองทุน General 
Tax 

Specific 
tax/social 
security 

เฉพาะเสริม
ประกนัของรัฐ 

(supplementary) 

ประกนั
สุขภาพ 

องักฤษ       
ฝร่ังเศส       
เยอรมนี       
ญ่ีปุ่น       

ออสเตรเลีย       
หมายเหตุ : การจดัการดา้นการคลงั รายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้ 2.3  ประกนัเอกชน รายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้ 2.4 

ท่ีมา : รวบรวมจาก Thomson et al, 2011 และแหล่งต่างๆ  

 

ในด้านของค่าใช้จ่ายนั้นจะเห็นได้จากรูปท่ี 2.1 ด้านล่างว่า ออสเตรเลีย และญ่ีปุ่นเป็น 
สองประเทศท่ีควบคุมค่าใชจ่้ายไดใ้นการรักษาพยาบาลค่อนขา้งดี (หากไม่นบัประเทศไทย ซ่ึงเป็น
ระบบการจ่ายเหมารายหวัเป็นหลกั)  เน่ืองจากทั้งสองประเทศ รัฐใชอ้  านาจต่อรองในฐานะของผูซ้ื้อ
บริการสุขภาพรายเดียวในการบีบลดต้นทุนค่ายา และค่ารักษาพยาบาลอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมี
กระบวนการและวธีิการในการควบคุมค่าใชจ่้ายท่ีซบัซอ้น ในกรณีของออสเตรเลียนั้น รัฐจะก าหนด
วงเงินงบประมาณรายปีท่ีสามารถจดัสรรให้แก่ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อป้องกันมิให้
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนอย่างไม่สามารถควบคุมได้ดังเช่นในหลายประเทศ ท าให้อัตราการเบิกจ่าย 
การรักษาพยาบาลท่ีให้แก่ผู ้ให้บริการถูกปรับลดลงได้หากงบประมาณของประเทศมีน้อย  
โดยสถานพยาบาลท่ีประสบผลขาดทุนจากการรัดเข็มขดัจะตอ้งแสดงหลกัฐานเพื่อขอเงินชดเชย  
ในลกัษณะเดียวกนักบัรัฐบาลญ่ีปุ่นต่อรองค่ารักษาพยาบาลกบัสถานพยาบาลเอกชน และแพทยทุ์ก 
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2 ปี ท าให้อตัราเงินเดือนของแพทยค์่อนขา้งต ่าเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ส่งผลให้ญ่ีปุ่นขาดแคลน
แพทยเ์ฉพาะทาง   

รูปที ่2.1 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพคิดเป็นร้อยละของรายได้ผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

 
                      ท่ีมา:  OECD Health Data 2011 

 

แต่ท่ีน่าสังเกต คือ ระบบประกนัสุขภาพของรัฐท่ีศึกษามาทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นระบบ 
การจ่ายตามค่าใชจ่้ายจริง (fee for service) โดยทั้งส้ิน หากแต่เป็นระบบท่ีมีการจ่ายในลกัษณะท่ี
คลา้ยการจ่ายตาม DRG ซ่ึงต่างจากประเทศไทยท่ีมีเพียงระบบสวสัดิการขา้ราชการเท่านั้นท่ีเป็น
ระบบดังกล่าว ในขณะท่ีประกันสุขภาพอีกสองระบบ คือ ประกันสังคม และประกันสุขภาพ
แห่งชาติเป็นระบบเหมาจ่ายรายหวั (capitation) บวกกบัการเบิกจ่ายเพิ่มเติมส าหรับโรคท่ีมีค่าใชจ่้าย
สูงตาม DRG  ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลของภาครัฐจึงค่อนขา้งต ่าเม่ือเทียบ
กับประเทศเหล่าน้ี คือ เพียงร้อยละ 2.74 ของ GDP ในปี พ.ศ.  2551 ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายใน 
การรักษาพยาบาลของภาคเอกชนมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 3.74 ซ่ึงมากกว่าค่าใช้จ่ายของภาครัฐ 
สะทอ้นถึงคุณภาพของบริการสุขภาพของภาครัฐท่ีดอ้ยกวา่บริการสุขภาพของภาคเอกชน ท าให้ผูท่ี้
มีรายไดสู้งเลือกท่ีจะจ่ายเงินเองหรือท าประกนักบัเอกชนเพื่อให้ไดรั้บบริการการรักษาพยาบาลท่ี
ดีกวา่ แมจ้ะไดรั้บสิทธิในการรักษาพยาบาลฟรีจากรัฐบาล อยา่งไรก็ตาม ระบบประกนัสุขภาพทั้ง 2 
ระบบ คือ ประกนัสังคมและประกนัสุขภาพแห่งชาติ ได้น าระบบการเบิกจ่ายตาม DRG มาใช้
ส าหรับผูป่้วยใน ท าให้ความแตกต่างในการเบิกจ่ายของทั้ง 2 ระบบมีไม่มากนกั ส่งผลให้ค่าใชจ่้าย
ในการรักษาพยาบาลของรัฐไม่สูงเท่าท่ีควร 
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2.2 โครงสร้างองค์กรของระบบประกนัสุขภาพ 

การศึกษาในส่วนน้ีจะเป็นการวิเคราะห์การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรเพื่อท่ีจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการบริหารจัดการ  และ เพื่ อ ท่ี จะควบคุมค่ า ใช้ จ่ ายใน 
การรักษาพยาบาลซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของประเทศท่ีมีระบบประกนัสุขภาพถ้วนหน้าทุกประเทศ
จะตอ้งเผชิญ การศึกษาในส่วนน้ีจะให้ความส าคญัแก่การออกแบบระบบการรับผิดชอบต่ออ านาจ
หน้าท่ี (Accountability) ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละภาคส่วนดว้ย เน่ืองจากระบบดงักล่าว
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีสร้างข้ึนมาปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย   

2.2.1 โครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ 

การศึกษาโครงสร้างองค์กรในการบริหารจดัการระบบประกันสุขภาพของภาครัฐใน
กรณีศึกษาทั้ง 5 ประเทศ พบว่า แมบ้างประเทศจะมีกองทุนประกนัสุขภาพมากกว่าหน่ึงกองทุน
ส าหรับกลุ่มบุคคลท่ีต่างกนัตามอาชีพ เช่น ญ่ีปุ่น ฝร่ังเศส เป็นตน้ หรือเพื่อท่ีจะให้มีการแข่งขนักนั
เช่นในกรณีของประเทศเยอรมนี แต่การบริหารจดัการกองทุนเหล่านั้นจะอยูภ่ายใตก้ระทรวงท่ีดูแล
ดา้นสาธารณสุขของประเทศเพียงองค์กรเดียว เช่น Department of Health ของประเทศองักฤษ 
Ministry of Health และ Federal Ministry of Health ของประเทศฝร่ังเศสและเยอรมนีตามล าดบั  
ท าใหก้ารบริหารจดัการกองทุนต่างๆ มีหลกัเกณฑท่ี์คลา้ยคลึงกนัอนัเป็นการช่วยลดความเหล่ือมล ้า
ระหวา่งกองทุนแต่ละกองทุน 

อยา่งไรก็ดี ในกรณีของญ่ีปุ่น และออสเตรเลีย จะมีการกระจายอ านาจในการบริหารจดัการ
ระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติไปสู่ระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะรับผิดชอบด้านสาธารณสุขในพื้นท่ีของ
ตวัเอง หากแต่จะตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึนโดยส่วนกลางเป็นหลกัโดยเฉพาะใน
ส่วนของสิทธิประโยชน์ อตัราการร่วมจ่าย และการเก็บค่าเบ้ียประกนัท่ีจะตอ้งเก็บตามรายไดเ้ท่านั้น 
เพื่อท่ีจะใหบ้ริการรักษาพยาบาลเป็นบริการท่ีประชาชนทุกคนพึงไดรั้บมีความเท่าเทียมกนัไม่วา่จะ
มีสุขภาพหรือถ่ินท่ีอยู่อาศยัท่ีใดก็ตาม ซ่ึงหน่วยงานในระดับท้องถ่ินเป็นเพียงผูรั้บผิดชอบด้าน 
การคลงั การเบิกจ่าย ตลอดจนการจดัหาบริการรักษาพยาบาลให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคน
ในทอ้งถ่ินเท่านั้น (โดยการท าสัญญากบัผูใ้ห้บริการ เช่น แพทย ์โรงพยาบาล รถพยาบาล และ 
คลินิก เป็นตน้) ตวัอยา่งเช่นในกรณีของญ่ีปุ่น รัฐบาลทอ้งถ่ินในระดบัเทศบาล (municipality) เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการให้ประกันสุขภาพแก่ประชาชนท่ีไม่มีงานท า รวมถึงผูสู้งอายุท่ีไม่ได้รับ 
การคุม้ครองจากระบบประกนัสุขภาพภายใตร้ะบบประกนัสังคมท่ีนายจา้งตอ้งจดัให้แก่ลูกจา้งตาม
กฎหมาย    
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ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลท่ีเพิ่มมากข้ึนอยา่งรวดเร็วในเกือบทุกประเทศจากโครงสร้าง
ประชากรท่ีมีสัดส่วนผูสู้งอายุมากข้ึน และอุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ก้าวหน้าข้ึนมีราคา
สูงข้ึน ท าให้มีความพยายามท่ีจะลดขั้นตอนในการบริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐ
ให้รัดกุมมากข้ึน เพื่อท่ีจะลดต้นทุนในการบริหารจัดการ เช่นในกรณีของอังกฤษท่ีเดิมทีนั้ น
โครงสร้างการบริหารจะค่อนขา้งซบัซ้อน โดยมีการจดัตั้ง Strategic Health Authorities ข้ึนมา 10 
แห่ง เพื่อรับผิดชอบในการบริหารจดัการดา้นการคลงัของระบบประกนัสุขภาพในพื้นท่ีท่ีแบ่งเป็น 
10 เขต และในแต่ละเขตก็จะมี Primary Care Trusts (PCTs) ซ่ึงมกัจะเป็นท่ีรู้จกักนัในนามของ NHS 
ทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเป็นองค์กรภายในระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติท่ีรับผิดชอบในการประเมินความ
ตอ้งการด้านการรักษาพยาบาลในพื้นท่ีและต่อรองกับผูใ้ห้บริการรักษาพยาบาลในพื้นท่ี ได้แก่
หน่วยงานท่ีให้บริการรักษาพยาบาลทัว่ไป (General Practice) หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข
ท่ีเป็นผูใ้ห้บริการรักษาพยาบาล เช่น โรงพยาบาล รถพยาบาล ฯลฯ NHS trusts และหน่วยงานท่ี
ใหบ้ริการรักษาพยาบาลในระดบัทอ้งถ่ิน (community services) เพื่อท่ีจะจดัหาบริการรักษาพยาบาล 
(commissioning agent) ใหแ้ก่ประชากรในพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบตามท่ีปรากฎในรูปท่ี 2.2 ดา้นล่าง   

รูปที ่2.2 โครงสร้างระบบประกนัสุขภาพขององักฤษ 

 
 ท่ีมา: The Change Foundation, 2009 

 

ล่าสุดนั้น ได้มีการพิจารณาร่างกฎหมายท่ีจะยุบเลิก Strategic Health Authorities และ 
Primary Healthcare Trusts ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีท าหน้าท่ีในการบริหารจดัการดา้นการคลงั 
และก ากบัดูแลบริการรักษาพยาบาล โดยมีการจดัตั้ง Clinical Commissioning Groups (CCGs) ใน
ระดบัทอ้งถ่ินทัว่ประเทศข้ึนมาแทน  CCGs ดงักล่าว ประกอบด้วยแพทยแ์ละพยาบาลท่ีปฏิบติั
หนา้ท่ีในสถานพยาบาลท่ีใหบ้ริการรักษาพยาบาลในระดบัปฐมภูมิของรัฐซ่ึงต่างจากหน่วยงานเดิม
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ท่ีประกอบดว้ยขา้ราชการเป็นหลกั ภายใตร้ะบบใหม่น้ี CCGs ในฐานะท่ีเป็นผูป้ฏิบติัหน้าท่ีใน 
การดูแลการเข้าถึงบริการสุขภาพด่านหน้า (gate keeper) จะเป็นผูป้ระเมินความต้องการ
รักษาพยาบาลในระดบัทอ้งถ่ินและจดัซ้ือบริการรักษาพยาบาลเอง การเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัน้ี
เกิดข้ึนจากความเห็นท่ีว่า โครงสร้างการบริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพท่ีผ่านมามีหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวข้องท่ีหลากหลายในหลายล าดับชั้ นท าให้การรักษาพยาบาลไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี จึงท าให้โครงสร้างใหม่แบนราบ
มากข้ึน และ มีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีมากกวา่เดิม   

ฝร่ังเศสและเยอรมนีก็มีความพยายามท่ีจะให้การบริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพของ
รัฐรัดกุมข้ึนเช่นกนั โดยในเยอรมนีนั้นไดมี้การรวมศูนยก์ารเจรจาต่อรองการจดัหาบริการสุขภาพ 
จากเดิมนั้นกองทุนสุขภาพแต่ละแห่งต่างด าเนินการอย่างเป็นเอกเทศ แต่ในปี พ.ศ.  2551 ได้มี 
การจดัตั้งคณะกรรมการร่วมสหพนัธรัฐ (Federal Joint Committee) ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนจากทั้ง 
ผูจ่้ายเงิน (payer) และผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาล (provider) อนัไดแ้ก่ สมาคมกองทุนประกนัสุขภาพ
สมาคมแพทยแ์ละทนัตแพทยใ์นระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐ สมาคมสมาพนัธ์โรงพยาบาลแห่ง
เยอรมนี รวมทั้งผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นกรรมการอิสระท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย คณะกรรมการดงักล่าวก าหนด
รายละเอียดเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์และแนวทางการก ากบัดูแลมาตรฐานคุณภาพของบริการส าหรับ
ระบบประกนัสุขภาพของรัฐโดยรวม   

ในลักษณะเดียวกัน ฝร่ังเศสก็ได้มีการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกองทุนประกัน
สุขภาพซ่ึงจ าแนกตามอาชีพท่ีมีจ านวนมากให้รวมศูนยม์ากข้ึน ในอดีตกองทุนแต่ละกองทุนจะมี
การบริหารจดัการท่ีค่อนขา้งเป็นเอกเทศ โดยคณะกรรมการกองทุนซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนจากฝ่าย
นายจา้งและฝ่ายลูกจา้งอยา่งละคร่ึงหน่ึง โดยมีรัฐบาลเป็นผูก้  าหนดอตัราการเพิ่มของค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลภายใตร้ะบบประกนัสุขภาพของภาครัฐในแต่ละปี   

ในปี พ.ศ.  2547 ไดมี้ปฏิรูปโครงสร้างระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐคร้ังใหญ่ โดยมี
ว ัต ถุประสงค์สามประการ  ประกา รแรก  คือ  การลดความ เห ล่ือมล ้ าของคุณภาพของ 
การรักษาพยาบาลระหวา่งกองทุนซ่ึงเป็นประเด็นท่ีมีการวพิากษว์จิารณ์อยา่งมากทางส่ือ ณ เวลานั้น  
เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว ไดมี้การตรากฎหมายวา่ดว้ยสาธารณสุข (Public Health Act 2004) ซ่ึงจดัตั้ง
หน่วยงานท่ีเขา้มาก ากบัดูแลระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐในภาพรวมท่ีเรียกวา่ National Health 
Authority หรือมีตวัยอ่ว่า HAS (Haute Autorité de Santé) เพื่อท่ีจะก าหนดมาตรฐานกลางของ
คุณภาพของบริการรักษาพยาบาลส าหรับทุกกองทุน หน่วยงานดงักล่าวมีภารกิจในการประเมิน
คุณภาพของยาและอุปกรณ์ทางการแพทย ์การรับรอง (accreditation) มาตรฐานของหน่วยงานท่ี
ให้บริการรักษาพยาบาล การให้ใบรับรองแพทย ์ฯลฯ โดยปฏิบติัหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้กบัทั้ง 
กระทรวงสาธารณสุขซ่ึงเป็นผูก้  าหนดอตัราค่ารักษาพยาบาลตามผลการประเมินคุณภาพของ HAS 
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และสหภาพกองทุนประกนัสุขภาพซ่ึงเป็นผูบ้ริหารจดัการกองทุนสุขภาพต่างๆ ทั้งของรัฐและ
เอกชนตามท่ีปรากฏในรูปท่ี 2.3  

ประการที่สอง  รัฐต้องการจะสร้างอ านาจต่อรองให้ผู ้ซ้ือบริการสาธารณสุข ซ่ึง
ประกอบดว้ยกองทุนสุขภาพของหน่วยงานก่ึงรัฐ และบริษทัประกนัสุขภาพเอกชนในการเจรจากบั
ผูใ้ห้บริการสาธารณสุขและผูผ้ลิตยา กฎหมายดงักล่าวจึงก าหนดให้มีการจดัตั้งสหภาพกองทุน
ประกนัสุขภาพของภาครัฐ (National Union of Insurance Funds) ซ่ึงประกอบไปดว้ยกองทุน
สุขภาพรายอาชีพท่ีอยูภ่ายใตร้ะบบประกนัสุขภาพของรัฐ และสหภาพผูรั้บประกนัเสริม (National 
Union of Complementary Health Insurers) ซ่ึงประกอบไปดว้ยบริษทัประกนัสุขภาพเอกชนท่ี
ใหบ้ริการประกนัสุขภาพเสริมจากประกนัสุขภาพของภาครัฐ การจดัตั้งหน่วยงานดงักล่าวเพื่อสร้าง
อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อบริการสุขภาพท่ีเป็นทั้งรัฐบาลและเอกชน อนัเป็นการช่วยประหยดัตน้ทุน
ค่าใช้จ่ายและเพื่อให้คุณภาพและมาตรฐานในการรักษาพยาบาลภายใตก้องทุนต่างๆ เท่าเทียมกนั 
นอกจากน้ีแลว้ อ านาจในการควบคุมงบประมาณในการใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลไดถู้กโอนถ่าย
จากสภาของสหภาพทั้งสองสหภาพ ซ่ึงมกัจะประกอบดว้ยผูแ้ทนจากสหภาพแรงงานเป็นหลกั มา
อยู่ท่ีผูอ้  านวยการกองทุนซ่ึงรัฐบาลเป็นผูแ้ต่งตั้ ง จึงอาจกล่าวได้ว่า รัฐบาลเข้ามายึดอ านาจใน 
การบริหารจดัการกองทุนประกันสุขภาพต่างๆ เพื่อท่ีจะควบคุมค่าใช้จ่าย แต่ในขณะเดียวกัน 
กฎหมายก็ไดใ้หก้ารคุม้ครองสมาชิกของสภาของสหภาพฯ ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนจากนายจา้งและ
ลูกจา้งโดยก าหนดให้สมาชิกฯ มีวาระ 5 ปี ซ่ึงในช่วงเวลาท่ีด ารงต าแหน่งนั้น รัฐบาลไม่สามารถ
ปลดออกจากต าแหน่งได ้  
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รูปที ่2.3 โครงสร้างการบริหารจัดการระบบประกนัสุขภาพของฝร่ังเศส 

 
ท่ีมา: Chevreul, 2010 

 

2.2.2  ความรับผิดชอบต่ออ านาจหน้าที่ (Accountability) ในการบริหารจัดการระบบ
ประกนัสุขภาพ 

ทุกประเทศทัว่โลกล้วนประสบปัญหาท้าทายในการจดัหาบริการรักษาพยาบาลให้แก่
ประชาชนท่ีทัว่ถึง เท่าเทียมและคุม้ค่ามากข้ึนดว้ยขอ้จ ากดัทางงบประมาณท่ีนบัวนัยิ่งรุนแรงมากข้ึน
เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง หลายประเทศได้มี
ความพยายามท่ีจะปรับปรุงระบบในการประเมิน ติดตาม และตรวจสอบผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพเพื่อท่ีจะให้มีความรับผิดชอบ
ต่ออ านาจหนา้ท่ี (accountability) มากข้ึน 
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  ค  าวา่ “ความรับผดิชอบต่ออ านาจหนา้ท่ี” หมายถึง (1) การให้ขอ้มูลและการอธิบาย/ช้ีแจง
การกระท าหรือการตดัสินใจท่ีมีความชดัเจน ตรวจสอบได ้(answerability) และ(2) การมีบทลงโทษ
ในกรณีท่ีการกระท าหรือการตดัสินใจไม่เหมาะสม ท าให้เกิดความเสียหาย (sanction) บทลงโทษ
ดงักล่าวอาจเป็นบทลงโทษท่ีก าหนดโดยรัฐในรูปแบบของ กฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือบทลงโทษท่ี
เกิดจากแรงกดดนัของตลาดในกรณีท่ีมีการแข่งขนัในตลาด แต่เน่ืองจากบริการประกนัสุขภาพของ
ภาครัฐนั้นโดยทั่วไปแล้วไม่มีคู่แข่ง เน่ืองจากรัฐเป็นผูใ้ห้บริการประกันรายเดียวในประเทศ  
บทลงโทษส่วนมากจึงเกิดจากกฎ ระเบียบของภาครัฐมากกว่ากลไกของตลาด ยกเวน้ในบาง
ประเทศ เช่นกรณีประเทศเยอรมนีท่ีเปิดให้มีกองทุนสุขภาพเกือบ 200 แห่งท่ีสามารถแข่งขนักนัใน
การใหบ้ริการประกนัสุขภาพของภาครัฐแก่ประชาชนได ้  

ค าถามต่อไปคือ ความรับผิดชอบท่ีกล่าวถึงนั้น เป็นการรับผิดชอบต่อเร่ืองอะไร (for what)  
และต่อใคร (to whom) ?   

ใครเป็นผูรั้บผิดชอบต่อผลงานดา้นบริการสาธารณสุขและต่อใครหรือหน่วยงานไหนนั้น
ย่อมข้ึนอยูก่บัโครงสร้างในการอภิบาลระบบสาธารณสุขของแต่ละประเทศ ความรับผิดชอบต่อ
อ านาจหน้าท่ีนั้นมีลกัษณะท่ีเป็นห่วงโซ่จากหน่วยงานในหลายล าดบัชั้น จากกรณีศึกษาในหลาย
ประเทศ พบวา่ ห่วงโซ่ความรับผิดชอบในระดบัสูงสุด คือ กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
หลักของฝ่ายบริหารท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพโดยรวมของ
ประเทศ กระทรวงสาธารณสุขจะต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติ ในอังกฤษมี
หน่วยงานสองหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีในการประเมิน ติดตามและตรวจสอบดา้นการเงินและคุณภาพ
ของบริการ อนัไดแ้ก่ Monitor ซ่ึงประเมินความคุม้ค่าของการใช้จ่ายเงินงบประมาณของระบบ
ประกนัสุขภาพและ Care Quality Commission ซ่ึงประเมินคุณภาพของบริการรักษาพยาบาล  
ทั้ งสองหน่วยงานน้ีจะต้องรายงานต่อทั้ งกระทรวงสาธารณสุข และต่อรัฐสภาในฐานะของ
หน่วยงานท่ีตรวจสอบฝ่ายบริหารในเวลาเดียวกนั 

ตวัอย่างเช่นในกรณีของ Monitor นั้น ผูบ้ริหารสูงสุดจะต้องรายงานผลการประเมิน
ประจ าปีต่อคณะกรรมาธิการสุขภาพ (Health Committee) ของสภาผูแ้ทนราษฎรในการประชุมท่ีมี
ช่ือว่า Annual Accountability Hearing with Monitor ปีละคร้ัง และจะมีการจดัท ารายงานและ 
การซักถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณดา้นสุขภาพ ในขณะท่ี Care Quality 
Commission นั้นมิไดร้ายงานตรงต่อคณะกรรมาธิการ หากแต่มีความรับผิดชอบโดยออ้มต่อรัฐสภา
ผา่น NHS Commission Board ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระสังกดักระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีอ านาจหนา้ท่ี
ในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของการรักษาพยาบาลในรายกรณีและในรายวนั และ NHS 
Commission Board ตอ้งรายงานผลงานโดยตรงต่อรัฐสภา  
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ในระดบัล่างลงมาอีกนั้น Clinical Commissioning Group (CCGs) ซ่ึงเป็นหน่วยงานใน
ระดบัปฏิบติัท่ีมีความรับผิดชอบในการบริหารจดัการบริการสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ินโดยการจดัท า
และบริหารสัญญาในการให้บริการรักษาพยาบาลกบัสถานพยาบาลทอ้งถ่ินก็มีความรับผิดชอบต่อ 
NHS Commission Board เช่นกนั 

โดยสรุปแล้ว จะเห็นได้ว่าห่วงโซ่ของความรับผิดชอบต่ออ านาจหน้าท่ีในระบบประกนั
สุขภาพในองักฤษนั้นมีความซบัซอ้นตามท่ีปรากฏในรูปท่ี 2.4 ดา้นล่าง 

รูปที ่2.4 ห่วงโซ่ของความรับผดิชอบต่ออ านาจหน้าทีใ่นระบบประกนัสุขภาพขององักฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : จากการรวบของคณะวิจยั 

 

สหรัฐอเมริกา มีห่วงโซ่ของการรับผดิชอบต่ออ านาจหนา้ท่ีท่ีคลา้ยคลึงกบัองักฤษ (รูปท่ี 2.4 
และ 2.5) กล่าวคือ CMS (Center for Medicare & Medicaid Services) เป็นหน่วยงานสังกดั
กระทรวงสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบในการบริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพส าหรับผูท่ี้มีรายได้
น้อย (Medicare) และผูสู้งอายุ (Medicaid) ตอ้งจดัท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี และ 
แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณถดัไปเสนอแก่สภาคองเกรส เพื่อเป็นหลกัฐานในการพิจารณา
การยื่นของบประมาณต่อสภาคองเกรส ซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจในการก าหนดวงเงินงบประมาณ และ 
กรอบอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายของหน่วยงาน โดยมี Medicare Payment Advisory Commission 
(MedPAC) เป็นองค์กรอิสระตั้งตาม Balanced Budget Act of 1997 เพื่อให้ความเห็นต่อสภา 
ครองเกรสในเร่ืองงบประมาณ กลไกการเบิกจ่าย ผลการปฏิบติังาน ผลกระทบ ของการด าเนินการ
ของ  Medicare  และ MedPAC เองก็มีอ านาจเรียกขอ้มูลจาก Medicare ไดโ้ดยใช้งบประมาณ
ด าเนินการจาก CMS 

กระทรวง
สาธารณสุข 

Care Quality 
Commission 

Monitor 

NHS Commission 
Board 

CCGs 
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รูปที ่2.5 ห่วงโซ่ของความรับผดิชอบต่ออ านาจหน้าทีใ่นระบบประกนัสุขภาพของสหรัฐอเมริกา 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : จากการรวบรวมของคณะผูวิ้จยั 

 

อน่ึง  ระบบความรับผิดชอบต่ออ านาจหน้าท่ีท่ีมีฝ่ายนิติบญัญติั เช่นกรณีของรัฐสภาหรือ
สภาคองเกรสอยู่ในระดับบนสุดนั้นมกัถูกออกแบบมาตามโครงสร้างทางการเมืองในประเทศ  
องักฤษ และสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศท่ีฝ่ายนิติบญัญติัมีขีดความสามารถสูงในการตรวจสอบ 
การใช้งบประมาณและผลงานของฝ่ายบริหาร เช่นในกรณีของสหรัฐอเมริกาจะมี Congressional 
Budget Office (CBO) ท่ีท  าหนา้ท่ีในการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานของฝ่าย
บริหาร และ Government Accountability Office (GAO) ท่ีท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบประเมินผล
งาน ในประเทศองักฤษ ส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน (National Audit Office) ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
อิสระจากฝ่ายบริหาร มีหน้าท่ีในการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานท่ีใช้
งบประมาณรัฐตามค าร้องขอของสภาผูแ้ทนราษฎรหรือวุฒิสภา ตวัอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2544 
หน่วยงานดงักล่าวไดจ้ดัท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานของ Care Quality Commission 
ตามค าร้องขอของรัฐสภา เป็นตน้ 

ส าหรับประเทศในยโุรปนั้น รัฐสภามีบทบาทนอ้ยในห่วงโซ่ของความรับผิดชอบต่ออ านาจ
หน้าท่ีในการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพของประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการบริหารด้านการคลงัและคุณภาพของบริการท่ีค่อนข้างเบ็ดเสร็จ อย่างไรก็ดี  
รัฐสภายงัมีบทบาทบ้างในบางประเทศ เช่นในกรณีของฝร่ังเศส หน่วยงานหลักท่ีท าหน้าท่ีใน 
การก าหนดมาตรฐานคุณภาพของสถานพยาบาล แพทย ์และการบริการรักษาพยาบาลท่ีเรียกว่า 
HAS นั้นมีลกัษณะท่ีเป็นองคก์รอิสระท่ีสังกดักระทรวงสาธารณสุขท่ีตอ้งรายงานต่อทั้ง ครม. และ
รัฐสภา   

กระทรวง
สาธารณสุข CMS  

สภาคองเกรส 
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ส าหรับค าถามต่อไปว่า  ผูท่ี้มีความรับผิดชอบต่ออ านาจหน้าท่ีนั้น ต้องรับผิดชอบใน 
เร่ืองใดนั้น โดยทัว่ไปแลว้ ความรับผดิชอบในดา้นการใหบ้ริการสาธารณะนั้นมีสองมิติ คือ  

ก. ความรับผดิชอบดา้นการเงิน (financial accountability) และ  

ข. ความรับผิดชอบต่อผลงาน (performance accountability) ซ่ึงในกรณีของบริการสุขภาพ
อาจหมายถึง คุณภาพของการรักษาพยาบาล การเข้าถึงบริการ ความรวดเร็วของบริการ ฯลฯ  
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ก่อนท่ีจะมีการประเมิน    

การศึกษาในส่วนต่อไปจะกล่าวถึงรายละเอียดของความรับผดิชอบทั้งสองมิติดงักล่าว 

ก)  ความรับผดิชอบดา้นการเงิน 

ความรับผิดชอบด้านการเงินหมายถึงการติดตามและรายงานการจัดสรรงบประมาณ  
การเบิกจ่าย และการใช้เงินโดยการใช้เคร่ืองมือหลกัได้แก่ การบญัชี (accounting) การจดัท า
งบประมาณ (budgeting) และการตรวจสอบ (audit) การสร้างความรับผิดชอบดา้นการเงิน เร่ิมจาก
การสร้างมาตรฐานทางบญัชีในการรายงานการใชจ่้ายในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ในส่วนของ
การจดัท างบประมาณนั้น กระทรวงสาธารณสุขเป็นผูรั้บผิดชอบท่ีจะตอ้งใช้จ่ายให้อยู่ในวงเงินท่ี
ไดรั้บการจดัสรรส าหรับบริการรักษาพยาบาลภายใตร้ะบบประกนัสุขภาพของภาครัฐตามท่ีก าหนด
ไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยงบประมาณประจ าปี อน่ึง การบริการงบประมาณท่ีมีคุณภาพนั้นตอ้งพึ่งพา
ฐานขอ้มูลท่ีดีดว้ย เช่น การก าหนดราคายาตอ้งมีฐานขอ้มูลราคายาท่ีมีการจดัซ้ือในสถานพยาบาล
ทุกแห่ง รวมทั้ งมีกลไกในการตรวจสอบการยกัยอกหรือฉ้อโกงในการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือใน 
การเบิกจ่าย เป็นตน้  

การศึกษากรณีศึกษาต่างประเทศ พบว่า แต่ละประเทศจะมีวิธีการในการสร้างความ
รับผดิชอบดา้นการเงินการคลงัของระบบประกนัสุขภาพของประเทศท่ีแตกต่างกนั อยา่งไรก็ดี จาก
การศึกษากรณีตวัอย่างห้าประเทศนั้น พบว่า ทุกประเทศมีการก าหนดวงเงินงบประมาณรวม 
ท่ีสามารถจดัสรรให้แก่กองทุนประกนัสุขภาพของภาครัฐในแต่ละปี ท่ีเรียกว่า Global Health 
Budget ซ่ึงคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารเป็นผูก้  าหนดข้ึน เพื่อท่ีจะเป็นกรอบในการบริหารการคลงั
ของระบบประกันสุขภาพของประเทศ ตัวอย่างเช่นในออสเตรเลียนั้ นอัตราการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลในแต่ละปีจะข้ึนอยู่กับวงเงินท่ีได้รับการจัดสรรในแต่ละปี ดังนั้ นจะเห็นได้ว่า  
ประเทศเหล่าน้ีใช้วงเงินงบประมาณในระดบัมหภาคเป็นตวัคุมค่าใช้จ่าย หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขนั้นจะตอ้งบริหารจดัการใหค้่าใชจ่้ายอยูใ่นวงเงินท่ีก าหนดข้ึน 

นอกจากน้ีแลว้ บางประเทศเช่นฝร่ังเศสก าหนดใหรั้ฐมนตรีท่ีรับผิดชอบตอ้งจดัท าแผนงาน
ในการควบคุมค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลใหอ้ยูภ่ายในวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรทุก 2 
ปี ในกรณีท่ีวงเงินงบประมาณรวมท่ีก าหนดข้ึนมานั้นไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน ในส่วนของ
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ออสเตรเลียนั้นเปิดโอกาสให้มีการเพิ่มวงเงินได้หากจ าเป็น หากแต่ก าหนดให้สถานพยาบาลท่ี
ขาดทุนตอ้งยืน่เอกสารหลกัฐานช้ีแจงตน้ทุนในรายละเอียดเพื่อท่ีจะไดรั้บเงินอุดหนุนเพิ่ม   

ญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีต้องเผชิญปัญหาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลท่ีเพิ่มมากข้ึนอย่าง
รวดเร็วอนัสืบเน่ืองจากการเขา้สู่วยัชราของประชากร วิธีการในการควบคุมตน้ทุนของญ่ีปุ่นเร่ิมจาก
การท่ี ครม. ก าหนดเป้าหมายอตัราการเพิ่มของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตามขอ้มูลสถิติใน 
แต่ละปี และกระทรวงสุขภาพ แรงงานและสวสัดิการสังคม ใช้กลไกการควบคุมค่าใช้จ่ายด้วย 
การก ากบัอตัราเบ้ียประกนั และอตัราค่าบริการ โดยมีการก าหนดอตัราค่าบริการใหม่ทุก 2 ปี เพื่อให ้
ค่ารักษาพยาบาลอยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถรับได้ เน่ืองจากสถานพยาบาลไม่สามารถก าหนดอตัรา
ค่าบริการท่ีสูงไปกว่าอัตราท่ีรัฐบาลกลางเป็นผูก้  าหนด การควบคุมราคาจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงในการควบคุมค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลของญ่ีปุ่น นอกจากน้ีแลว้ ญ่ีปุ่นยงัมี
ขอ้มูลสถิติเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลในรายละเอียดของบริการแต่ละประเภทท่ีละเอียด 
และครบถว้นสมบูรณ์ซ่ึงช่วยใหส้ามารถควบคุมตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย  

อย่างไรก็ดี แมก้ารใช้ฐานขอ้มูลค่าใช้จ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบกบัอ านาจต่อรองใน
ฐานะท่ีเป็นรัฐจะช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายได ้แต่คุณภาพในการรักษาพยาบาลเร่ิมตกต ่าลง เน่ืองจาก
แพทยส่์วนมากเลือกท่ีจะใหบ้ริการในการรักษาทัว่ไปในคลินิกมากกวา่ท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญในโรงพยาบาลเน่ืองจากค่าบริการแพทยท่ี์รัฐก าหนดค่อนขา้งต ่า ท าให้แพทยท่ี์ตอ้งการ
รายได้สูงตอ้งบริการคนไขจ้  านวนมากเน่ืองจากมีรายได้เพิ่มจากการสั่งตรวจสอบทางการแพทย ์
(tests) และการสั่งยา ซ่ึงเหมาะกบัการรักษาขั้นปฐมภูมิ ท าให้การรอคอยการพบแพทยเ์ช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นหรือการผา่ตดัในโรงพยาบาลของญ่ีปุ่นมีคิวท่ียาวมาก   

ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศเดียวท่ีใช้กลไกทางตลาดเป็นหลกัในการควบคุมตน้ทุนใน  
การให้บริการรักษาพยาบาล กองทุนสุขภาพใดท่ีบริหารจดัการอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ตน้ทุนสูง ก็จะตอ้งเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากเบ้ียประกนัตามท่ีรัฐก าหนด แมรั้ฐจะเปิดช่องให้
กองทุนสุขภาพสามารถด าเนินการดงักล่าวได้เพื่อท่ีจะรักษาความอยู่รอดทางการเงินของตนเอง 
หากแต่ในทางปฏิบติัมีกองทุนจ านวนน้อยมาก ท่ีเลือกจะเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวเน่ืองจากไม่
ตอ้งการเสียลูกคา้ใหก้บักองทุนสุขภาพอ่ืนๆ   

ท่ีน่าสังเกตคือ ประเทศท่ีศึกษาทุกประเทศมีการจดัเก็บภาษีสุขภาพ (Earmarked Health 
Tax) ท่ีแยกออกมาจากการจัดเก็บภาษีรายได้บุคคลธรรมดาทั่วไป หรือจากค่าธรรมเนียม
ประกนัสังคม เพื่อท่ีจะให้การบริหารจดัการทางการคลงัของกองทุนสุขภาพมีความชดัเจนโปร่งใส 
สามารถค านวณค่าใช้จ่ายและขนาดวงเงินงบประมาณท่ีรัฐจะต้องจัดสรรให้ในแต่ละปี  
ในขณะเดียวกนั การจดัเก็บภาษีสุขภาพท าให้ประชาชนตอ้งใส่ใจกบัตน้ทุนในการรักษาพยาบาล
เพราะสุดทา้ยแลว้ หากไม่มีการควบคุมค่าใชจ่้าย ผูท่ี้ตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมก็คือ ผูท่ี้มีรายได้
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นั่นเอง ท่ีต้องเสียค่าเบ้ียประกันท่ีค านวณเป็นสัดส่วนของเงินเดือนหรือรายได้ท่ีเพิ่มสูงมากข้ึน  
การจดัเก็บภาษีเฉพาะ (Earmarked Tax) แมจ้ะไม่มีประสิทธิภาพตามหลกัทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ 
เน่ืองจากเป็นการจ ากดัความยืดหยุน่ในการจดัสรรงบประมาณ แต่ในทางปฏิบติัเป็นวิธีการท่ีท าให้
การคลงัของระบบประกนัสุขภาพมีความชดัเจน โปร่งใสมากกวา่ในกรณีท่ีมีการจดัสรรงบประมาณ
จากงบประมาณรวมของประเทศ   

ข) ความรับผดิชอบต่อคุณภาพของการรักษาพยาบาล 

คุณภาพของการรักษาพยาบาลเป็นประเด็นท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในการประเมินความ
คุม้ค่าของระบบประกันสุขภาพ โดยเฉพาะเม่ือต้องเผชิญกับภาวะท่ีงบประมาณมีจ ากัด ท าให้
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตอ้งพยายามท่ีจะไดม้าซ่ึงบริการการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพสูงสุดภายใน
งบค่าใช้จ่ายท่ีมีจ  ากดั นอกจากน้ีแล้ว ในทางการเมืองคุณภาพของการรักษาพยาบาลมีนัยส าคญั 
อย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลดังกล่าว แต่ละประเทศได้เ ร่ิมให้ความส าคัญแก่การสร้างสถาบันท่ีมี 
ขีดความสามารถสูงในเชิงเทคนิคในการประเมินคุณภาพของการรักษาพยาบาล ตวัอย่างเช่น 
ฝร่ังเศสไดจ้ดัตั้ง HAS ข้ึนมาในปี พ.ศ.  2547  หน่วยงานดงักล่าวมีกรอบอ านาจหนา้ท่ีในการก ากบั
ควบคุมคุณภาพของการรักษาพยาบาลท่ีกวา้งขวาง รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพของยา อุปกรณ์
ทางการแพทย ์การรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล (accreditation) มาตรฐานความปลอดภยัของ
ผูป่้วย และการออกประกาศนียบตัรแพทย ์ อน่ึงในฝร่ังเศส สถานพยาบาลท่ีไดรั้บการรับรองเท่านั้น
ท่ีจะสามารถรับเงินอุดหนุนจากรัฐได ้  

ในปีเดียวกนันั้น เยอรมนีไดจ้ดัตั้ง Institute for Quality and Efficiency (IQWiG) ซ่ึงมีกรอบ
ภารกิจท่ีคล้ายคลึงกับ HAS อย่างไรก็ดี ในเยอรมนีและญ่ีปุ่น การรับรองมาตรฐานของ
สถานพยาบาลอยู่บนพื้นฐานของความสมคัรใจเท่านั้ น แต่ในกรณีของเยอรมนีโรงพยาบาลท่ี
ใหบ้ริการผูป่้วยในทุกแห่งจะตอ้งจดัท ารายงานคุณภาพของการรักษาพยาบาลซ่ึงประกอบดว้ยดัชนี
ช้ีวดัประมาณ 150 ตวั ทั้งน้ีสถานพยาบาลจะตอ้งเปิดเผยผลการประเมินส าหรับดชันีคุณภาพพื้นฐาน 
27 ตวั เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของบริการได้ ในทางตรงกนัขา้มกบักรณีของ
ญ่ีปุ่น สถานพยาบาลท่ีสมคัรใจเขา้ระบบการประเมินจะไม่เปิดเผยผลรายงานการประเมินคุณภาพ
ของโรงพยาบาล ท่ีจดัท าข้ึนโดย Japan Council for Quality Health Care (JCQHC) ท าให้ผูป่้วยไม่
สามารถเปรียบเทียบคุณภาพของบริการของสถานพยาบาลต่างๆ ได ้อยา่งไรก็ตาม ในปี พ.ศ.  2547 
รัฐบาลไดอ้อกกฎระเบียบให้โรงพยาบาลของรัฐตอ้งเปิดเผยกรณีของการรักษาพยาบาลท่ีผิดพลาด
ต่อสาธารณะ แต่ในทางปฏิบติัมิไดมี้การรายงานอยา่งครบถว้น  

ในประเทศออสเตรเลียมิได้มีการบงัคบัให้สถานพยาบาลทุกแห่งต้องได้รับการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานของบริการท่ีก าหนดข้ึนโดย The Royal Australian College of General 
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Practitioners หากแต่ก าหนดแรงจูงใจในดา้นการเงินใหแ้ก่สถานพยาบาลท่ีไดก้ารรับรองคุณภาพจะ
ไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มในอตัราประมาณร้อยละ 4 - 7 ของรายได ้ 

โดยส รุปแล้ว  กรณี ศึกษาทั้ ง  4  ประ เทศ มีการก าหนดมาตรฐาน คุณภาพของ 
การรักษาพยาบาลแต่ความเขม้งวดในการบงัคบัให้สถานพยาบาลจะตอ้งรักษามาตรฐานดงักล่าว
แตกต่างกนั ในประเทศฝร่ังเศสสถานพยาบาลท่ีไดรั้บรองคุณภาพในการบริการรักษาพยาบาลตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดข้ึนมาเท่านั้นท่ีสามารถรับเงินอุดหนุนจากรัฐได ้ในขณะท่ีออสเตรเลียมิไดมี้การ
ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าของบริการแต่มีการสร้างแรงจูงใจในการปรับปรุงมาตรฐานของบริการ โดย
การให้เงินอุดหนุนเพิ่มเติมส าหรับสถานพยาบาลท่ีสามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
เยอรมนีเป็นประเทศเดียวท่ีใช้กลไกตลาดในการผลกัดนัให้สถานรักษาพยาบาลปรับปรุงคุณภาพ
ของบริการโดยการบงัคบัให้ตอ้งเปิดเผยผลการประเมินคุณภาพของการรักษาพยาบาลตามดชันี
คุณภาพท่ีภาครัฐก าหนด ญ่ี ปุ่นเป็นประเทศเดียวท่ีไม่ มีระบบแรงจูงใจหรือข้อบังคับให้
สถานพยาบาลปรับปรุงหรือรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการแต่อยา่งใด   

2.3 รูปแบบการจัดการด้านการคลงัของระบบประกนัสุขภาพ 

รูปแบบการคลงัของระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั 
คือ 1) การจดัการดา้นการคลงัผา่นระบบภาษี (tax-based financing) 2) การจดัการดา้นการคลงัผา่น
ระบบประกนัสังคม (social security financing) บางประเทศเลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหน่ึง  
ในขณะท่ีบางประเทศใชท้ั้งสองรูปแบบควบคู่กนัไป 

การศึกษารูปแบบการคลงัของระบบประกนัสุขภาพในส่วนน้ีจะศึกษากรณีของประเทศ
ต่างๆ 5 ประเทศ ไดแ้ก่ องักฤษ ออสเตรเลีย ฝร่ังเศส เยอรมนี และญ่ีปุ่น  

1) การจัดการด้านการคลงัผ่านระบบภาษี (tax-based financing)  

การจดัการดา้นการคลงัผา่นระบบ หมายถึง การก าหนดให้รายจ่ายดา้นการรักษาพยาบาล
ของภาครัฐมาจากงบประมาณรายปีของประเทศ ซ่ึงมาจากการจดัเก็บภาษีของภาครัฐ เช่น รายได้
ภาษีสรรพากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีทรัพยสิ์น เป็นตน้ การจดัการดา้นการคลงัผ่าน
ระบบภาษีมีทั้งจุดเด่นและจุดดอ้ยท่ีส าคญัดงัน้ี 

จุดเด่นของระบบดังกล่าวท่ีรัฐเป็นผูรั้บภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล คือ การลด
ปัญหาความเหล่ือมล ้าของภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการเขา้ถึงบริการรักษาพยาบาล
เน่ืองจากประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นผูท่ี้มีหรือไม่มีรายได้ รายได้สูงหรือต ่า ประกอบอาชีพใด  
สุขภาพดีหรือไม่ ต่างก็มีสิทธิท่ีจะไดรั้บการรักษาพยาบาลภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนั 
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จุดดอ้ยของระบบดงักล่าว คือ การท่ีรัฐเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอาจท าให้
การบริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพไม่มีประสิทธิภาพเพราะไม่มีแรงกดดนัในการลดตน้ทุน
ค่าใชจ่้าย    

2) การจัดการด้านการคลงัผ่านระบบประกนัสังคม (social security financing)    

การจัดการด้านการคลังผ่านระบบประกันสังคมหรือผ่านระบบหลักประกันท่ีข้ึนกับ 
การจา้งงาน คือการใหป้ระชาชนท่ีมีรายไดแ้ละนายจา้งเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล
ของลูกจา้งโดยรัฐบาลมกัใหก้ารอุดหนุนค่าใชจ่้ายในกรณีท่ีมีการขยายสิทธิในการรักษาพยาบาลให้
ครอบคลุมถึงครอบครัวของลูกจา้งดว้ย  

ค่าเบ้ียประกันท่ีนายจ้างและลูกจ้างต้องช าระมีรูปแบบท่ีมีความแตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ เช่น อาจเป็นการก าหนดแบบอตัราตายตวั (fixed rate) แบบผนัแปรตามรายได ้(income 
based) แบ่งตามช่วงอายุ (age range) หรือใช้หลายรูปแบบผสานกัน เป็นตน้ ส าหรับผูท่ี้มี
ความสามารถในการช าระค่าเบ้ียประกันสุขภาพได้น้อย ได้แก่ ผูมี้รายได้น้อย ผูว้่างงาน และ
ผูสู้งอายุ ภาครัฐจะเป็นผูรั้บผิดชอบให้เงินอุดหนุนผา่นกองทุนเฉพาะกิจแทน จุดเด่นและจุดดอ้ยท่ี
ส าคญัของการจดัการดา้นการคลงัผา่นระบบประกนัสังคมสามารถจ าแนกไดด้งัต่อไปน้ี 

จุดเด่นประการแรก คือ ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพจะถูกเก็บไวใ้ชส้ าหรับการรักษาพยาบาลของ
สมาชิกของกองทุนเท่านั้น ท าให้มีความมัน่คงของแหล่งเงินทุนส าหรับการรักษาพยาบาล และ
สามารถประเมินงบประมาณท่ีตอ้งใช้ในแต่ละปีได ้โดยอาจมีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบท่ี
เป็นหน่วยงานอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีบริหารงานให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากข้ึน จุดเด่น
ประการที่สอง คือ การค านวนค่าเบ้ียประกนัท่ีไม่ไดมี้การอา้งอิงกบัสุขภาพของผูเ้อาประกนั ท าให ้
ผูเ้อาประกนัท่ีมีปัญหาดา้นสุขภาพไม่ตอ้งกงัวลวา่จะมีภาระค่าเบ้ียประกนัท่ีสูงเกิดความสามารถใน
การจ่าย นอกจากน้ีในประเทศท่ีพฒันาแลว้ ความคุม้ครองท่ีไดรั้บมกัจะครอบคลุมทั้งคู่สมรสและ
บุตรของผูเ้อาประกนัดว้ยโดยรัฐเป็นผูร่้วมจ่าย ระบบดงักล่าวจึงมีส่วนท่ีคลา้ยคลึงกบัระบบการคลงั
ผา่นระบบภาษีท่ีกล่าวมาแลว้ หากแต่จะต่างกนัตรงท่ีผูท่ี้ช าระค่าเบ้ียประกนัและครอบครัวเท่านั้นท่ี
จะไดรั้บสิทธิคุม้ครอง 

จุดด้อยของระบบดงักล่าวมีสองประการ ประการแรก บางประเทศมีระบบประกนัสังคม
ส าหรับคนหลายกลุ่มหลายอาชีพ ท าให้เกิดความเหล่ือมล ้ าทั้ งในมิติของภาระค่าใช้จ่ายท่ี
ผูป้ระกันตนต้องแบกรับ ชุดสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล ตลอดจนคุณภาพของบริการ  
นอกจากน้ีแลว้ การมีหลายกองทุนท าให้การกระจายความเส่ียงมีจ ากดั ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีของ
เยอรมนีท่ีมีกองทุนสุขภาพหลายกองทุนท่ีประสบปัญหาลม้ละลายเพราะสมาชิกมีรายไดน้อ้ยท าให้
เก็บค่าเ บ้ียประกันได้น้อย ส่งผลให้มีการควบรวมกองทุนสุขภาพหลายรายเพื่อท่ีจะให้มี 
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การประหยดัจากขนาดในการบริหารจดัการ ประการที่สอง เน่ืองจากระบบประกนัสังคมเป็นระบบ
ท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อลูกจา้ง จึงมีบุคคลจ านวนมากท่ีอยู่นอกระบบ เช่น เกษตรกร ผูป้ระกอบธุรกิจ
ส่วนตวั และบุคคลวา่งงานและครอบครัว รัฐจึงตอ้งจดัตั้งกองทุนสุขภาพอ่ืนๆ ข้ึนมาเป็นการเฉพาะ
เพื่อดูแลกลุ่มบุคคลดงักล่าว ส่งผลให้มีกองทุนสุขภาพท่ีหลากหลายอนัเป็นอุปสรรคในการบริหาร
จดัการ 

เม่ือจ าแนกกลุ่มประเทศท่ีคณะผูว้ิจยัท าการศึกษา พบว่า องักฤษและออสเตรเลียเป็น
ประเทศท่ีมีการจัดการด้านการคลังของระบบประกันสุขภาพผ่านระบบภาษีเพียงอย่างเดียว  
ซ่ึงประชาชนทุกคนจะได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานเหมือนกัน ขณะท่ีฝร่ังเศส 
เยอรมนีและญ่ีปุ่น เป็นประเทศท่ีมีการจัดการด้านการคลังของระบบประกันสุขภาพระบบ
ประกนัสังคม โดยสิทธิในการรักษาพยาบาลจะคุม้ครองเฉพาะผูท่ี้ช าระค่าเบ้ียสวสัดิการสังคม 
ส าหรับกลุ่มบุคคลบางประเภท เช่น ผูสู้งอายุ ผูมี้รายไดน้้อยและบุคคลผูว้่างงานจะไดรั้บสิทธิใน 
การรักษาพยาบาลเช่นกนั แต่เป็นการอุดหนุนเงินผ่านระบบภาษี ซ่ึงภาครัฐจะเป็นผูรั้บผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลหรือใหเ้งินอุดหนุนมากกวา่บุคคลทัว่ไป 

2.3.1 ภาพรวมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพประเภทต่างๆ 

ปั จ จุบันประ เทศ ต่ า งๆ  ได้พัฒนา รูปแบบการจัดก ารด้ านก ารคลังของระบบ 
การรักษาพยาบาลเพื่อให้สอดคล้องกับประชากรแต่ละกลุ่มและงบประมาณท่ีได้รับ โดยมี 
การประยกุตใ์ชก้ารจดัการดา้นการคลงัผา่นระบบภาษี และ/หรือ การจดัการดา้นการคลงัผา่นระบบ
ประกนัสังคมตามลกัษณะของกลุ่มประชากรในแต่ละประเทศตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ทั้งน้ี World 
Health Organization ไดจ้  าแนกค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพเป็น 5 ประเภท ประกอบดว้ย  

(ก) ค่าใชจ่้ายจากภาครัฐ (general government expenditure)  

(ข) ค่าใชจ่้ายจากระบบประกนัสังคม (social security expenditure) 

(ค) ค่าใชจ่้ายสมทบจากผูป่้วย (out-of-pocket expenditure) 

(ง) ค่าใชจ่้ายจากบริษทัประกนัเอกชน (private prepaid plans) จากการท่ีผูป้ระกนัตน 
ซ้ือประกนัเอกชนเพื่อท่ีจะไดรั้บสิทธิในการรักษาพยาบาลท่ีมากไปกว่าชุดสิทธิ
ประโยชน์ของประกนัสุขภาพของรัฐ และ 

(จ) ค่าใชจ่้ายจากบริษทันายจา้ง (private expenditure) เช่นในกรณีท่ีบริษทัมีสวสัดิการ
รักษาพยาบาลให้แก่ลูกจา้งท่ีมากไปกวา่สิทธิท่ีไดรั้บภายใตร้ะบบประกนัสุขภาพ
ของรัฐ  
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เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพระหว่างกลุ่มประเทศท่ีไม่มี
สวสัดิการสังคมกับกลุ่มประเทศท่ีมีสวสัดิการสังคมตามรูปท่ี 2.6 พบว่าประเทศท่ีไม่ใช้ระบบ
ประกันสังคมในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน ภาครัฐเป็นผูรั้บภาระค่าใช้จ่ายใน 
การรักษาพยาบาลมากกว่าร้อยละ 76 ของค่าใช้จ่ายดา้นสุขภาพทั้งหมด มาจากเงินภาษีทัว่ไปท่ีได้
จากการจดัสรรภาครัฐ ขณะท่ีสัดส่วนของค่าใชจ่้ายตามจริงของผูป่้วยจะมีเพียงร้อยละ 15 ค่าใชจ่้าย
ของแผนสุขภาพล่วงหน้าคิดเป็นร้อยละ 5 และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเอกชนคิดเป็นร้อยละ 4 
เท่านั้น  

 

รูปที ่2.6 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพระหว่างประเทศทีไ่ม่มีสวสัดิการสังคมในปี 2553 

 
ท่ีมา: WHO 2553  

ในทางตรงกันข้าม ประเทศท่ีมีระบบประกันสังคม ได้แก่ ฝร่ังเศส เยอรมนีและญ่ีปุ่น 
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมด มาจากการเก็บ 
ค่าเบ้ียสวสัดิการสังคมท่ีสมาชิกทุกคนตอ้งช าระ โดยภาครัฐจะเป็นผูก้  าหนดอตัราและหลกัเกณฑ์ใน
การเรียกเก็บเงินค่าเบ้ียสวสัดิการสังคมเอง ตามท่ีปรากฏในรูปท่ี 2.7 ด้วยเหตุน้ี การจดัการด้าน 
การคลงัผา่นระบบประกนัสังคมจึงท าใหภ้าครัฐไม่มีภาระค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพมากนกั เพราะจะให้
เงินสนับสนุนด้านสุขภาพเพิ่มเติมผ่านระบบภาษีกับกลุ่มบุคคลบางประเภทประมาณร้อยละ 9 
เท่านั้น ขณะท่ีค่าใช้จ่ายของผูป่้วย บริษทัประกนัเอกชน และบริษทันายจา้งจ่ายเพิ่มเติมมีสัดส่วน 
ไม่แตกต่างกนัมากนกัเม่ือเทียบกบัประเทศท่ีไม่มีระบบประกนัสังคม ยกเวน้ในกรณีของค่าใชจ่้าย
ของบริษทันายจา้ง ซ่ึงภายใตร้ะบบประกนัสังคมจะมีสัดส่วนนอ้ยมาก คือ เพียงร้อยละ 1 เน่ืองจาก
นายจ้างต้องสมทบจ่ายค่าเบ้ียประกันการรักษาพยาบาลให้แก่ลูกจ้างอยู่แล้วภายใต้ระบบ
ประกนัสังคมจึงมกัไม่มีสวสัดิการเพิ่มเติมใหแ้ก่พนกังาน 

รัฐ 
76% 

บริษทัประกนั
เอกชน 

5 % 

ผูป่้วย 
15% 

บริษทันายจา้ง 
4% 
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รูปที ่2.7 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศทีม่ีสวัสดิการสังคมในปี 2553 

 
 ท่ีมา: World Health Organization 2553  

ความแตกต่างของโครงสร้างของค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลจ าแนกตามแหล่งท่ีมาระหวา่ง
ระบบประกันสุขภาพท่ีใช้เงินจากงบประมาณของประเทศกับท่ีใช้เงินจากระบบประกันสังคมท่ี
น าเสนอมานั้นเป็นเพียงภาพรวมของหลายประเทศ ในความเป็นจริงแล้วโครงสร้างของค่าใช้จ่าย
ระหว่างประเทศท่ีมีระบบการคลงัเหมือนกนัก็ยงัมีความแตกต่างกนัอยู่อย่างมีนยัส าคญั ตวัอย่างเช่น 
ประเทศออสเตรเลียและองักฤษ เป็นสองประเทศท่ีใช้เงินงบประมาณในการอุดหนุนบริการสุขภาพ  
หากแต่ตารางท่ี 2.3 ดา้นล่าง แสดงวา่ ในกรณีของออสเตรเลียนั้นสัดส่วนของค่าใช้จ่ายท่ีมาจากผูป่้วย
สูงกวา่ในกรณีขององักฤษประมาณเท่าตวั  (ร้อยละ 20.51 เทียบกบัร้อยละ 9.98)    

ตารางที ่2.3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพประเภทต่างๆ ของประเทศพฒันาแล้วปี 2553 

หน่วย: ร้อยละ 

 
สัดส่วนค่าใช้จ่าย 

หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน 
งบประมาณ สวสัดกิารสังคม ผู้ป่วย บริษัทประกนัภัย อืน่ๆ 

ประเทศทีไ่ม่มสีวสัดกิารสังคม 
องักฤษ 83.90 0.00 9.98 1.05 5.07 
ออสเตรเลีย 68.00 0.00 20.51 8.06 3.42 
เฉล่ีย 75.95 0.00 15.25 4.55 4.25 
ประเทศทีม่สีวสัดกิารสังคม 
ฝร่ังเศส 7.39 70.41 7.35 13.34 1.51 
เยอรมนี 8.94 68.16 12.96 9.23 0.71 
ญ่ีปุ่น 10.15 72.35 14.37 2.22 0.91 
เฉล่ีย 8.83 70.31 11.56 8.26 1.04 

ท่ีมา: World Health Organization 2553 

รัฐ 
9% 

สวสัดิการ
สังคม 
70% 

บริษทัประกนั
เอกชน 

8 % 

ผูป่้วย 
12% 

บริษทันายจา้ง 
1% 



2-25 

การศึกษาระบบประกนัสุขภาพของทั้งสองประเทศในรายละเอียด พบว่า การบริการทาง
การแพทยพ์ื้นฐานทั้งทางด้านอายุรกรรมและศลัยกรรมในประเทศองักฤษ ส่วนใหญ่ไม่ตอ้งเสีย
ค่าใช้จ่ายเม่ือไปใช้บริการ มีเพียงการรักษาพยาบาลไม่ก่ีประเภทท่ีผูป่้วยตอ้งเสียค่ารักษาพยาบาล
เพิ่มเติม เช่น การเบิกค่ายารักษาโรค เป็นตน้ ขณะท่ีประเทศออสเตรเลียการรักษาพยาบาลส่วนใหญ่
จะใช้วิธีการช าระคืน (reimbursement) ด้วยอตัราส่วนร้อยละ 75 ถึง 100 ข้ึนอยู่กบัโรค อีกทั้ง
ค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาลของแพทยจ์ะไม่ถูกควบคุมแต่อยา่งใด โดยแพทยส์ามารถเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมไดต้ามความประสบการณ์และความเช่ียวชาญ ท าให้ผูป่้วยในประเทศออสเตรเลียมี
ค่าใชจ่้ายสมทบมากกวา่ผูป่้วยในประเทศองักฤษ   

นอกจากน้ีแลว้ การท่ีรัฐบาลมีนโยบายกดดนัใหผู้มี้รายไดสู้งเลือกใชบ้ริการประกนัสุขภาพ
เอกชนท าให้ประเทศออสเตรเลียมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลท่ีมาจากบริษทัประกนั
เอกชนสูง (ร้อยละ 8.06) สูงกวา่องักฤษ (ร้อยละ 1.05) ถึง 8 เท่า  

ส าหรับประเทศต่างๆ ท่ีมีระบบประกนัสังคม ค่าใช้จ่ายดา้นสุขภาพท่ีมาจากเงินอุดหนุน
ภาครัฐและสวสัดิการสังคมมีสัดส่วนไม่แตกต่างกนัมากนกั จะมีเพียงประเทศฝร่ังเศสเท่านั้น ท่ีมี
สัดส่วนค่าใชจ่้ายสมทบของผูป่้วยท่ีค่อนขา้งต ่า ในขณะค่าใชจ่้ายจากบริษทัประกนัเอกชนมีสัดส่วน
สูงกวา่ประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่ ชาวฝร่ังเศสนิยมซ้ือประกนัเสริมจากเอกชนเพื่อปิดความ
เส่ียงของค่าใช้จ่ายสมทบท่ีตอ้งแบกรับ ทั้งน้ี เน่ืองจากรัฐส่งเสริมให้ประชาชนซ้ือประกนัเอกชน
เพิ่มเติมเพื่อใหไ้ดสิ้ทธิประโยชน์มากไปกวา่ท่ีภาครัฐก าหนดใหต้ามกฎหมาย โดยไม่ถูกตดัสิทธิจาก
ระบบประกนัสุขภาพภาครัฐ ขณะท่ีประเทศเยอรมนีและออสเตรเลียประชาชนท่ีมีรายไดสู้งกว่า
ระดบัท่ีรัฐก าหนดสามารถเลือกใชบ้ริการระหวา่งประกนัสุขภาพของรัฐหรือประกนัสุขภาพเอกชน
อยา่งใดอยา่งหน่ึง ถา้บุคคลเลือกใชบ้ริการประกนัสุขภาพเอกชน สิทธิประโยชน์ในประกนัสุขภาพ
ของรัฐจะถูกระงบัทนัที ท าให้บริษทัประกนัเอกชนสามารถเสนอสิทธิประโยชน์เสริมจากชุดสิทธิ
ประโยชน์ภายใตร้ะบบประกนัสุขภาพของรัฐเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น 

นอกจากน้ี การจดัเก็บเงินสวสัดิการสังคมของฝ่ายลูกจา้งในประเทศฝร่ังเศสยงัมีอตัราท่ี
นอ้ยกวา่ประเทศเยอรมนีและญ่ีปุ่นอยา่งเห็นไดช้ดั โดยอตัราการจดัเก็บค่ารักษาพยาบาลของลูกจา้ง
ในฝร่ังเศสถูกก าหนดเพียงร้อยละ 0.75 ของเงินเดือน (เน่ืองจากรัฐบาลใช้รายได้จากภาษี
สรรพสามิตจากสุรา และบุหร่ี รวมทั้งภาษีทรัพยสิ์นเขา้มาสมทบ)  ขณะท่ีลูกจา้งในประเทศเยอรมนี
ตอ้งช าระท่ีอตัราร้อยละ 4.75 – 8.25 ของเงินเดือน ส่วนลูกจา้งในประเทศญ่ีปุ่นตอ้งช าระท่ีอตัรา
ประมาณ 7.6 – 9.5 ของเงินเดือน ดว้ยเหตุน้ี ชาวฝร่ังเศสส่วนใหญ่ร้อยละ 92 พร้อมท่ีจะจ่ายเพื่อให้
ได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมจากบริษทัประกนัเอกชน ขณะท่ีประชาชนในญ่ีปุ่นและเยอรมนีมี
ประกนัสุขภาพเอกชนเพียงร้อยละ 60 และ 15 ตามล าดบั 
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ในล าดับต่อไป คณะผูว้ิจยัจะน าเสนอการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล
ประเภทต่างๆ เพื่อท่ีจะเขา้ใจแหล่งท่ีมาของเงินอุดหนุน หลกัเกณฑ์ กฎระเบียบ และขอ้ยกเวน้ต่างๆ 
ของแต่ละประเทศท่ีไดท้  าการศึกษา  

2.3.2 ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลจากภาครัฐ 

การเขา้ใจรูปแบบของการจดัการค่าใชจ่้ายดา้นการรักษาพยาบาลของภาครัฐมีความส าคญั
อยา่งมาก เพราะมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบังบประมาณท่ีภาครัฐท่ีจะตอ้งจดัสรรให้สอดคลอ้งกบั
งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศท่ีมีการจดัการด้านการคลงัของระบบ
ประกนัสุขภาพผ่านระบบภาษี เช่น องักฤษและออสเตรเลีย เน่ืองจากค่ารักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน
ทั้งหมดจะเป็นภาระผูกพนัท่ีรัฐบาลตอ้งรับผิดชอบ ดงันั้น ประเทศเหล่าน้ีจึงตอ้งมีการจดัเตรียม
แหล่งท่ีมาของเงินท่ีแน่นอน รวมถึงจดัท าหลกัเกณฑแ์ละกฎระเบียบเพื่อควบคุมค่าใชจ่้าย  

ประเทศองักฤษจดัไดว้า่มีเงินอุดหนุนดา้นการรักษาพยาบาลจากภาครัฐสูงท่ีสุดกวา่ร้อยละ 
84 ของค่าใชจ่้ายดา้นการรักษาพยาบาลทั้งหมด จากตารางท่ี 2.4 แสดงให้เห็นวา่แหล่งท่ีมาของเงิน
อุดหนุนดา้นสุขภาพของประเทศองักฤษกวา่ร้อยละ 75 มาจากระบบภาษีทัว่ไปท่ีไดรั้บการจดัสรร
จากภาครัฐ ร้อยละ 25 มาจากภาษีเฉพาะ (earmarked tax) ท่ีเรียกว่าภาษีสมทบประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ (National Insurance Contributions: NICs) ซ่ึงค านวนค่าธรรมเนียมแบบขั้นบนัไดตาม
รายได้ ออสเตรเลียใช้เงินอุดหนุนทั้งหมดจากระบบภาษีทั่วไป ซ่ึงนับรวมภาษีรายได้ส าหรับ 
Medicare (Income Tax Levy) และภาษีจากสินคา้และบริการ (Goods and Services Tax: GST) ทั้งน้ี 
เงินอุดหนุนจากภาษีดงักล่าวจะแบ่งเป็นเงินท่ีไดจ้ากรัฐบาลกลาง (the Australia government) ใน
สัดส่วนร้อยละ 60 และรัฐบาลมลรัฐในสัดส่วนร้อยละ 40  

ตารางที ่2.4 แหล่งทีม่าของเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลจากภาครัฐ 

     หน่วย: ร้อยละของเงินอุดหนุนทั้งหมด 

ประเทศ 
แหล่งทีม่าของเงนิอุดหนุนจากภาครัฐ 

ภาษีทัว่ไป ภาษีเฉพาะ 
องักฤษ 75 25  (ภาษีสมทบประกนัสุขภาพแห่งชาติเก็บจากเงินเดือน) 
ออสเตรเลีย 100 - 
ฝร่ังเศส 33 67  (ภาษีสุรา บุหร่ี ภาษีสวสัดิการสงัคมเก็บจากเงินเดือน) 
เยอรมนี 100 - 
ญ่ีปุ่น 100 - 

       ท่ีมา: รวบรวมโดยคณะผูวิ้จยั 
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ส าหรับประเทศท่ีมีระบบประกนัสุขภาพผ่านระบบประกนัสังคมเองมีงบประมาณจาก
ภาครัฐอุดหนุนค่าใชจ่้ายดา้นการรักษาพยาบาลดว้ยเช่นกนั แต่มีสัดส่วนนอ้ยกวา่ประเทศท่ีใชร้ะบบ
ประกนัสุขภาพผ่านระบบภาษีเพียงอย่างเดียว เพราะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะมาจากค่าเบ้ียประกนั
สุขภาพ ซ่ึงเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายดา้นการรักษาพยาบาลจากภาครัฐจะมีแหล่งท่ีมาจากหลายส่วนตาม
ขอ้ก าหนดของแต่ละประเทศ ในประเทศฝร่ังเศสจะมีการน าเงินจากการเก็บภาษีเฉพาะอย่าง เช่น 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ บุหร่ี เป็นตน้ มาสมทบกบัภาษีสวสัดิการสังคม (employer and employee 
payroll taxes) และค่าธรรมเนียมทางสังคม (social charges) เพื่อน ามาเป็นค่าใช้จ่าย 
การรักษาพยาบาล ส่วนเยอรมนีจะจดัสรรเงินจากภาษีทัว่ไปเพื่อไปอุดหนุนค่าใช้จ่ายในระบบ 
Statutory Health Insurance (SHI) โดยจะขอเงินอุดหนุนจากภาครัฐเพิ่มเม่ือสัดส่วนเงินในกองทุน 
SHI มีไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ซ่ึงภาครัฐของทั้งสองประเทศจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียม 
การรักษาพยาบาลของผูมี้รายได้น้อยและเด็ก ส าหรับแหล่งท่ีมาของเงินอุดหนุนจากภาครัฐใน
ประเทศญ่ีปุ่นทั้ งหมดมาจากภาษีทั่วไป ซ่ึงเป็นเงินอุดหนุนของรัฐบาลส่วนกลางและรัฐบาล 
ส่วนทอ้งถ่ินในสัดส่วน 70 ต่อ 30  

2.3.3 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากเงินประกนัสังคม 

สัดส่วนของค่าใช้จ่ายดา้นสุขภาพจากเงินสวสัดิการสังคมถือว่าเป็นงบประมาณท่ีส าคญั
ส าหรับประเทศท่ีมีการให้บริการรักษาพยาบาลโดยช่องทางของระบบประกันสังคม เพราะ
งบประมาณดงักล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายกว่าร้อยละ 70 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมด ดงันั้น 
การก าหนดหลกัเกณฑ์และอตัราค่าเบ้ียสวสัดิการสังคมท่ีชดัเจนของผูเ้อาประกนัแต่ละประเภทจึง
เป็นตวัแปรส าคญัท่ีท าให้เกิดเสถียรภาพทางด้านการคลงั ตามตารางท่ี 2.5 ประเทศส่วนใหญ่ท่ีมี
ระบบประกนัสังคมจะก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมสวสัดิการสังคมเป็นหน่วยร้อยละของเงินเดือน
ส าหรับพนกังานท่ีท างานบริษทัเอกชน โดยนายจา้งและลูกจา้งจะเป็นผูรั้บผิดชอบในอตัราส่วนท่ี
แตกต่างกันข้ึนอยู่กับประเทศท่ีท าการศึกษา กล่าวคือ นายจ้างในประเทศฝร่ังเศสต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมสวสัดิการสังคมในอตัราท่ีสูงท่ีสุด คือ อตัราร้อยละ 13.1 ของเงินเดือนลูกจา้ง ขณะท่ี
นายจา้งในประเทศเยอรมนีและญ่ีปุ่นจ่ายค่าธรรมเนียมเฉล่ียเพียงร้อยละ 7.3 และ 4.3 ของเงินเดือน
ตามล าดับ (บริษัทขนาดใหญ่ในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีกองทุนประกันสุขภาพเป็นของตัวเองจ่าย
ค่าธรรมเนียมร้อยละ 3.84 ของเงินเดือน ขณะท่ีบริษทัขนาดเล็กและขนาดกลางจ่ายค่าธรรมเนียม
ร้อยละ 4.75 ของเงินเดือน) 
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ตารางที ่2.5 อตัราค่าธรรมเนียมสวสัดิการสังคมของประเทศพฒันาแล้ว 

ประเทศ 

หน่วยร้อยละต่อรายได้ อตัราค่าธรรมเนียมคงทีต่่อปี 

นายจ้าง ลูกจ้าง ข้าราชการ 
ค่าธรรมเนียม
ทางสังคม 

ผู้ประกอบ
ธุรกจิ
ส่วนตวั 

ผู้ว่างงานและผู้
มรีายได้น้อย 

ผู้สูงอายุ 

ฝร่ังเศส 13.1 0.75 - 7.5* 6.5** - - 
เยอรมนี 

7.3 8.2 
- 

- 
8.5-

16.5*** 
- - 

ญ่ีปุ่น 4.3 4.3 7.83 - 86,597 เยน 63,000 เยน 
หมายเหตุ *     ค่าธรรมเนียมทางสังคมประกอบดว้ยภาษีรายได ้ เงินบ านาญ เงินลงทุนจากค่าเช่าและก าไรจากการลงทุน 

**   ค่าธรรมเนียมคิดจากก าไรสุทธิท่ีไดรั้บ 

*** ค่าธรรมเนียมแตกต่างกนัในแต่ละกองทุน แต่ตอ้งไม่ต  ่ากวา่หรือเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด 

ท่ีมา: รวบรวมโดยคณะผูวิ้จยั 

ในทางกลบักนั ลูกจา้งในฝร่ังเศสกลับถูกก าหนดให้จ่ายค่าธรรมเนียมสวสัดิการสังคม 
นอ้ยท่ีสุดในอตัราเพียงร้อยละ 0.75 ของเงินเดือน เม่ือเทียบกบัประเทศเยอรมนีและญ่ีปุ่นท่ีลูกจา้ง
ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัรา 8.2 และ 4.3 ตามล าดบั เหตุท่ีท าให้ฝร่ังเศสสามารถก าหนดอตัรา
ค่าธรรมเนียมของลูกจ้างในอตัราท่ีต ่ามาก มาจากการขยายขอบเขตการเรียกเก็บเงินเข้าระบบ
ประกันสังคม ก่อนปี พ.ศ. 2541 ฝ่ายลูกจ้างในฝร่ังเศสต้องจ่ายค่าธรรมเนียมร้อยละ 6.8 ของ
เงินเดือน เน่ืองจากงบประมาณท่ีจดัเก็บเขา้ระบบประกนัสังคมในขณะนั้นค านวนจากรายไดจ้าก
การจา้งงานเท่านั้น ต่อมาจึงไดมี้การขยายขอบเขตการเรียกเก็บเงินเขา้ระบบประกนัสังคมมากข้ึน 
โดยเรียกเป็นค่าธรรมเนียมทางสังคม (social charges) ซ่ึงน ารายไดจ้ากการลงทุน (investment 
income) รายไดจ้ากค่าเช่า (rental income) ก าไรจากการขายหรือโอนหลกัทรัพย ์(capital gain) และ
รายได้จากการพนัน (winning from gambling) มาค านวนอตัราการจดัเก็บเงินเข้าระบบ
ประกนัสังคม ในอตัราร้อยละ7.5 ของก าไรท่ีได้รับ จึงท าให้สามารถลดค่าธรรมเนียมสวสัดิการ
สังคมของฝ่ายลูกจา้งเหลือเพียงร้อยละ 0.75 ของเงินเดือนเท่านั้น  

ส่วนขา้ราชการในฝร่ังเศสและเยอรมนีไม่ไดมี้การระบุอตัราค่าธรรมเนียมสวสัดิการสังคม
ไว ้เน่ืองจากถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์พิเศษส าหรับกลุ่มบุคคลดงักล่าว แตกต่างจากขา้ราชการใน
ญ่ีปุ่นท่ีมีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมสวสัดิการสังคมร้อยละ 7.83 ของเงินเดือนท่ีได้รับ  
อย่างไรก็ดี ในกรณีของฝร่ังเศสและญ่ีปุ่น ขา้ราชการสามารถซ้ือประกันสุขภาพเอกชนเพิ่มเติม
เพื่อให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์มากกวา่ท่ีไดรั้บจากระบบประกนัสังคมได ้ส่วนขา้ราชการในเยอรมนี
จะไดรั้บสิทธิในการเลือกวา่จะสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนสุขภาพของรัฐหรือเลือกซ้ือประกนัสุขภาพ
เอกชนอยา่งใดอย่างหน่ึงเท่านั้น ขณะท่ีค่าธรรมเนียมสวสัดิการสังคมของผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั
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ในฝร่ังเศสและเยอรมนีจะก าหนดเป็นสัดส่วนร้อยละของก าไรสุทธิท่ีไดรั้บ แต่ค่าธรรมเนียมของ
ฝร่ังเศสจะมีเพียงอตัราเดียว คือ ร้อยละ 6.5 ของก าไรสุทธิท่ีไดรั้บ ขณะท่ีค่าธรรมเนียมของประเทศ
เยอรมนีจะมีอตัราส่วนเพิ่มแบบขั้นบนัไดต้ามรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน โดยมีสัดส่วนระหวา่ง 8.5 – 16.5 ของ
ก าไรสุทธิท่ีไดรั้บ ส่วนของญ่ีปุ่นจะก าหนดเป็นอตัราตายตวัท่ีผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวัตอ้งช าระ 
รายปี คือ 86,597 เยน ส าหรับบุคคลธรรมดา และ 146,000 เยน ส าหรับหน่ึงครอบครัว 

อยา่งไรก็ดี ค่าธรรมเนียมสวสัดิการสังคมสามารถขอรับการยกเวน้ได้ข้ึนอยูก่บัสถานะของ 
ผูเ้อาประกนั เช่นในประเทศฝร่ังเศสและเยอรมนี บุคคลว่างงาน ผูมี้รายไดน้้อย และผูสู้งอายุ จะ
ไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมสวสัดิการสังคม โดยหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ินจะ
เป็นผูรั้บผดิชอบค่าธรรมเนียมดงักล่าว ส่วนประเทศญ่ีปุ่นจะไม่มีการยกเวน้ค่าธรรมเนียมสวสัดิการ
สังคมให้กบับุคคลใด แต่จะใช้วิธีการก าหนดค่าธรรมเนียมในระดบัต ่าส าหรับบุคคลบางประเภท 
เช่น ผูสู้งอายุท่ีมีอายุมากกวา่ 75 ปี จะช าระค่าธรรมเนียม 63,000 เยนต่อปี  ส่วนผูท่ี้เกษียณอายุและ 
ผูว้า่งงานจะช าระค่าธรรมเนียมประมาณ 86,000 เยนต่อปี โดยท างานประสานกบัหน่วยงานทอ้งถ่ิน
ของผูเ้อาประกนัท่ีมีมากกวา่ 1,800 แห่งทัว่ประเทศ ถึงแมจ้ะมีการเก็บค่าธรรมเนียมคงท่ีส าหรับผู ้
เกษียณอายแุละผูว้า่งงานในญ่ีปุ่น แต่การเก็บค่าธรรมเนียมคงท่ีส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวัดว้ย 
ท าให้ภาครัฐต้องใช้เงินมากกว่า 3,700 ล้านเยนต่อปีส าหรับเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายด้าน 
การรักษาพยาบาล เทียบกบักลุ่มบุคคลท่ีช าระค่าธรรมเนียมเป็นสัดส่วนร้อยละต่อรายได้ ได้แก่
พนกังานในบริษทัขนาดเล็กและพนกังานในบริษทัขนาดใหญ่ ซ่ึงรัฐใหเ้งินอุดหนุนเพียง 1,100 ลา้น
เยนต่อปี และ 1,800 ลา้นเยนต่อปี ตามล าดบั  

2.3.4 ค่าใช้จ่ายสมทบของผู้ป่วย   

ค่าใชจ่้ายสมทบของผูป่้วย หรือ Out  Of Pocket Expenditure (OOP) คือ ค่าใชจ่้ายท่ีผูป่้วย
ตอ้งช าระเพิ่มเติมในกรณีท่ีประกนัสุขภาพท่ีมีอยูมี่วงเงินคุม้ครองไม่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาล 
ซ่ึงในแต่ละประเทศท่ีท าการศึกษามีขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ส าหรับค่าใช้จ่ายตามจริง (Out of 
Pocket) และค่าใช้จ่ายร่วม (cost sharing) แตกต่างกนัตามแต่ลกัษณะโครงสร้างระบบประกนั
สุขภาพของแต่ละประเทศ รวมทั้ งยงัมีความแตกต่างกันระหว่างบุคคลแต่ละกลุ่มด้วย เช่น  
กรณีของผูท่ี้มีรายไดน้้อย หรือผูท่ี้ไม่มีรายได้ ได้แก่ เด็ก และผูสู้งอายุ อาจไม่ตอ้งจ่ายเงินสมทบ  
ทั้งน้ีคณะผูว้จิยัศึกษารูปแบบของค่าใชจ่้ายสมทบของผูป่้วยท่ีมีอยูอ่ยา่งแพร่หลาย ไดแ้ก่ 

 ค่าธรรมเนียมยารักษาโรค 

 ค่าธรรมเนียมการพบแพทย ์

 ค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาล 

โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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2.3.4.1 ค่าธรรมเนียมยารักษาโรค 

โดยทัว่ไป ระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐจะให้สิทธิในการเบิกจ่ายค่ายา หากแต่ผูป่้วย 
มีส่วนร่วมจ่ายดว้ยเพื่อป้องกนัมิใหมี้พฤติกรรมในการเบิกจ่ายยาท่ีมีราคาสูงหรือเบิกจ่ายยาปริมาณท่ี
มากเกินความจ าเป็น   

การร่วมจ่ายค่ายามี 2 ลกัษณะ คือ การช าระค่าธรรมเนียมเป็นอตัราคงท่ี หรือเป็นสัดส่วน
ร้อยละของค่ายา ประเทศท่ีมีการก าหนดค่าธรรมเนียมในอตัราคงท่ีส าหรับการเบิกยารักษาโรค 
ไดแ้ก่ องักฤษ และออสเตรเลีย ส าหรับเยอรมนีและญ่ีปุ่นนั้น มีอตัราการร่วมจ่ายท่ีเป็นร้อยละของ
ค่ายา หากแต่มีการจ ากดัวงเงินเพดานท่ีผูป่้วยตอ้งจ่าย ฝร่ังเศสเป็นประเทศเดียวท่ีมีทั้งค่าธรรมเนียม
ใบสั่งยา และการร่วมจ่ายท่ีค านวณเป็นร้อยละของค่ายา   

ในฝร่ังเศสมีการก าหนดค่าธรรมเนียมการเบิกยารักษาโรคต ่าท่ีสุดเพียง $ 0.7 USD ส าหรับ
การเบิกยาต่อคร้ัง เทียบกับองักฤษและออสเตรเลียท่ีคิดค่าธรรมเนียมส าหรับการเบิกยาต่อคร้ัง
เท่ากบั $ 11.9 USD และ $ 35 USD ตามล าดบั อยา่งไรก็ตาม ผูป่้วยสามารถเบิกจ่ายค่ายาไดเ้พียง 
ร้อยละ 35 หรือร้อยละ 65 ของค่ายาเท่านั้ นข้ึนอยู่กับยาตัวนั้ นๆ ท าให้ผู ้ป่วยมีภาระค่ายาสูง   
ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ประชาชนส่วนมากจึงเลือกท่ีจะท าประกนัสุขภาพเอกชนท่ีครอบคลุมค่าใชจ่้าย
ยาเพื่อท่ีจะจ ากดัความเส่ียงดงักล่าว 

ส าหรับออสเตรเลียนั้น แมจ้ะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกยาต่อคร้ังท่ีสูง แต่มีเพดาน
ค่าใช้จ่ายท่ีผูป่้วยต้องแบกรับ รวมทั้งยงัมีข้อยกเวน้ด้วย เช่นกรณีท่ีผูป่้วยมีค่าใช้จ่ายส าหรับยา 
รักษาโรคเกิน $ 1,422 USD ต่อปี ค่าธรรมเนียมเบิกยาต่อคร้ังจะเหลือเพียง $ 6 USD และผูป่้วยท่ีมี
บตัร concession cards (ไดแ้ก่ เด็ก นกัเรียน และผูสู้งอายุ) จะไดรั้บสิทธิพิเศษ โดยเสียค่าธรรมเนียม
ในอตัรา $ 6 USD ส าหรับการเบิกยาต่อคร้ัง 

ส าหรับเยอรมนีการก าหนดค่าธรรมเนียมการเบิกยารักษาโรคแต่ละคร้ังเป็นอตัราร้อยละ 10 
ของค่าใชจ่้ายยา หากแต่มีวงเงินค่าใชจ่้ายขั้นต ่าและขั้นสูงท่ี $ 7 USD ถึง $ 14 USD และ ให้การ
ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการเบิกยาหากผูป่้วยมีค่าใช้จ่ายของยารักษาโรคเกิน $ 336 USD ต่อปี 
นอกจากน้ีแลว้ ในกรณีท่ีบริษทัผูผ้ลิตยาจ าหน่ายยารักษาโรคท่ีมีราคาสูงกว่าราคากลางของยากว่า 
6,000 รายการท่ีรัฐก าหนด ผูป่้วยตอ้งจ่ายส่วนต่างของราคาขายกบัราคากลางดว้ย   

ในญ่ีปุ่น ผูป่้วยตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการเบิกยารักษาโรคเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 30 
ของค่าใชจ่้ายยาทั้งหมดแทน แต่ก็มีการก าหนดเพดานค่าใชจ่้ายสูงสุดต่อปีของบุคคลแต่ละประเภท  
จึงท าใหผู้ป่้วยสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายดา้นการรักษาพยาบาลไดร้ะดบัหน่ึง 
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2.3.4.2 ค่าธรรมเนียมพบแพทย ์

แพทย์ในประเทศพฒันาแล้วจะมีรายได้จากหลายส่วนทั้งจากเงินเดือน ค่าธรรมเนียม 
การรักษาพยาบาลต่อหวั และส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาล ท าใหน้โยบายวา่ดว้ยการเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการพบแพทยใ์นแต่ละประเทศหลากหลาย บางประเทศไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
พบแพทย ์ในขณะท่ีบางประเทศเก็บเป็นอตัราตายตวั หรือเป็นสัดส่วนร้อยละของค่ารักษาพยาบาล
โดยรวม  

ในกรณีขององักฤษไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการพบแพทย ์ส่วนการใช้บริการทาง 
ทนัตกรรมสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาได ้แต่ก็จะก าหนดค่าธรรมเนียมเพดานไว ้ซ่ึงจะ
ไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไดเ้กิน $ 327 USD ส าหรับการรักษาต่อคร้ัง ในส่วนของประเทศ
เยอรมนี ค่าธรรมเนียมจะถูกก าหนดเป็นอตัราคงท่ี ในอตัรา $ 14 USD เม่ือพบแพทยแ์ละทนัตแพทย์
คร้ังแรกในแต่ละไตรมาส การควบคุมค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมพบแพทยข์องประเทศเยอรมนีจะใชว้ิธี
สนับสนุนให้ผูเ้อาประกนัแต่ละรายเขา้ร่วมโครงการ “family physician care model” โดยผู ้
ลงทะเบียนแต่ละรายตอ้งระบุแพทยป์ระจ าครอบครัวและรักษาพยาบาลกบัแพทยค์นดงักล่าวเท่านั้น  
ทั้งน้ีผูล้งทะเบียนจะไดรั้บสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในการรักษาพยาบาลให้กบัสมาชิกในครอบครัว 
เช่น การไดรั้บบริการท่ีดีข้ึนและการยกเวน้ค่าใช้จ่ายร่วม โครงการดงักล่าวท าให้ sickness funds 
สามารถลดค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งอุดหนุนให้กบัแพทยไ์ด ้เน่ืองจากการก าหนดเงินอุดหนุนท่ีให้แพทยใ์น
เยอรมนีข้ึนตรงกบัจ านวนผูป่้วยท่ีท าการรักษา โดยแพทยจ์ะไดรั้บเงินอุดหนุนประมาณ 100 ยโูรต่อ
ปีต่อผูป่้วยหน่ึงราย ดงันั้น การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กบัผูป่้วยและสมาชิกในครอบครัวท่ีเขา้รับ 
การรักษาพยาบาลกับแพทย์ประจ าครอบครัวเป็นประจ า สามารถลดค่าใช้จ่ายภาครัฐท่ีเป็นเงิน
อุดหนุนประจ าปีใหก้บัแพทยแ์ต่ละรายได ้ 

ในกรณีของญ่ีปุ่นและฝร่ังเศส การพบแพทยแ์ละทนัตแพทยจ์ะค านวนค่าธรรมเนียมเป็น
สัดส่วนร้อยละของค่าใชจ่้ายทั้งหมด ซ่ึงญ่ีปุ่นจะก าหนดค่าธรรมเนียมเป็นสัดส่วนในอตัราเดียว คือ
ร้อยละ 30 ของค่าใชจ่้ายตามจริง แต่ค่าธรรมเนียมจะลดลงเหลือร้อยละ 20 ถา้ผูป่้วยเป็นเด็กอายุต  ่า
กวา่ 6 ปี หรือ ผูสู้งอายเุกิน 70 ปี ซ่ึงค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะลดลงไปเหลือเพียงร้อยละ 10 ถา้ผูป่้วย
เป็นผูสู้งอายุเกิน 75 ปี ส่วนของฝร่ังเศสจะก าหนดค่าธรรมเนียมแตกต่างกนัในกรณีของผูป่้วยใน
และผูป่้วยนอก ผูป่้วยในจะเสียค่าธรรมเนียมการพบแพทยแ์ละบริการทางทนัตกรรมร้อยละ 30 
ขณะท่ีผูป่้วยนอกจะเสียค่าธรรมเนียมในอตัราคงท่ีคือ $ 1.4 USD ส าหรับพบแพทย ์หากตอ้งการ 
ขอพบแพทยเ์ฉพาะทางจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายตามจริง ใน
กรณีสุดทา้ยเป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการพบแพทยแ์บบไม่มีการควบคุมจากภาครัฐ ซ่ึงเป็น
รูปแบบของออสเตรเลีย ทั้งน้ีแพทยส์ามารถก าหนดค่าธรรมเนียมได้เองข้ึนอยู่กบัความเช่ียวชาญ
และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  
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2.3.4.3 ค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาล 

รูปแบบการก าหนดค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาลในประเทศพฒันาแลว้มีความคลา้ยคลึง
กบัรูปแบบการก าหนดค่าธรรมเนียมการพบแพทย ์เน่ืองจากโครงสร้างระบบประกนัสุขภาพของแต่
ละประเทศมีความแตกต่างกัน จึงท าให้ภาครัฐและประชาชนมีส่วนรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
การรักษาพยาบาลแตกต่างกันด้วย ซ่ึงสามารถแบ่งได้ทั้ งหมดสามรูปแบบ คือ ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม เก็บค่าธรรมเนียมเป็นอตัราตายตวั และ/หรือเก็บค่าธรรมเนียมเป็นสัดส่วนร้อยละของ
ค่ารักษาพยาบาล 

ในอังกฤษ นอกจากจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการพบแพทย์แล้ว การปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น การบริการพิเศษ และการบริการอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ ณ จุดบริการก็ไม่มีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดว้ยเช่นกนั ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้ประชาชนในองักฤษมีค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลท่ี
ตอ้งออกเองนอ้ยกวา่ในประเทศอ่ืนๆ ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 

การใช้บ ริการในสถานพยาบาลในออสเตร เ ลี ยก็ มี การก าหนดค่ าธรรม เ นียม 
การรักษาพยาบาลท่ีผูป่้วยในตอ้งร่วมจ่ายเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของค่าใชจ่้ายทั้งหมด ขณะท่ีผูป่้วย
นอกจะเสียค่าธรรมเนียมในสัดส่วนร้อยละ 0 ถึง 15 ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของการรักษาพยาบาล  

ส าหรับประเทศท่ีมีระบบประกนัสังคม ได้แก่ ฝร่ังเศส เยอรมนี และญ่ีปุ่น มีขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัการจ่ายสมทบของผูป่้วยแตกต่างกนั เยอรมนีมีการเก็บค่าธรรมเนียมทั้งแบบท่ีเป็นอตัรา
ตายตวั และท่ีเป็นอตัราร้อยละของค่าใชจ่้าย เช่น ค่าธรรมเนียมการเขา้พกัในโรงพยาบาล ค่าฟ้ืนฟู
ร่างกายของผูป่้วยจะอยู่ท่ี $ 14 USD ต่อวนั ส าหรับการรักษาพยาบาลเก่ียวกบั ตา หู กระดูก มี
ค่าธรรมเนียมร้อยละ 10 ของค่าใชจ่้ายทั้งหมดเท่านั้น ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีต ่าเม่ือเทียบกบัฝร่ังเศส และ 
ญ่ีปุ่น เป็นตน้ 

ผูป่้วยญ่ีปุ่นตอ้งร่วมจ่ายในอตัราร้อยละ 30 ของค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนจริง 
ส่วนฝร่ังเศสไดก้ าหนดค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาลเป็นสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 
ของค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงตามประเภทการรักษาพยาบาล ยกตัวอย่างเช่น ผู ้ป่วยในจะเสีย
ค่าธรรมเนียมร้อยละ 20 ของค่าใชจ่้ายทั้งหมด และจ่ายเพิ่มอีก $ 25 USD ส าหรับค่ารักษาพยาบาล
ต่อวนั ผูป่้วยนอกจะเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 30 ของค่าใชจ่้ายทั้งหมด และจ่ายเพิ่มอีก $ 1.4 USD 
หากตอ้งการพบแพทย ์และหากต้องการรักษาพยาบาลเก่ียวกบัตา หู และกระดูก ผูป่้วยตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมร้อยละ 35 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ส าหรับค่าบริการต่างๆ ท่ีตอ้งอาศยัการวิเคราะห์ใน
หอ้งแล็บของโรงพยาบาล ผูป่้วยตอ้งเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 40 ของค่าใชจ่้ายทั้งหมด สุดทา้ยหาก
ผูป่้วยตอ้งการพบแพทยเ์ฉพาะทางจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 50 ของค่าใชจ่้ายทั้งหมด ทั้งน้ีจะ
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มีการเก็บค่าธรรมเนียมคงท่ีท่ีระดบั $ 25 USD ส าหรับการรักษาในโรงพยาบาลท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิน  
$ 167 USD ต่อการรักษาพยาบาล  

ถึงแมว้่าฝร่ังเศสจะมีการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาลท่ีหลากหลาย แต่ในทาง
ปฏิบติัผูป่้วยสมทบจ่ายเพียงร้อยละ 7.35 ของค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพทั้งหมด เม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียของ
ประเทศท่ีไม่มีสวสัดิการสังคมท่ีระดบัร้อยละ 15.25 และประเทศท่ีมีสวสัดิการสังคมท่ีร้อยละ 
11.56 ทั้งน้ีเน่ืองจากชาวฝร่ังเศสนิยมซ้ือประกนัสุขภาพเอกชนเพิ่มเติมเพื่อลดค่าใชจ่้ายร่วมดงัท่ีได้
กล่าวมาแลว้  

2.3.4.4 ผูท่ี้ไดรั้บการยกเวน้หรือส่วนลดค่าใชจ่้ายตามจริง 

โดยทัว่ไปทุกประเทศจะมีการก าหนดผูท่ี้ไดรั้บการยกเวน้หรือส่วนลดค่าใช้จ่ายตามจริง
ข้ึนอยู่กับลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ เด็ก คนพิการ ผู ้หญิงตั้ งครรภ์ และผู ้สูงอายุ ซ่ึงบุคคล 
กลุ่มดงักล่าวในองักฤษ ฝร่ังเศส และเยอรมนีจะไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาล 
โดยเฉพาะอังกฤษและฝร่ังเศสจะมีการก าหนดให้ผูป่้วยเร้ือรังสามารถได้รับสิทธิการยกเวน้
ค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาลด้วย ขณะท่ีออสเตรเลียและญ่ีปุ่นจะใช้วิธีการก าหนดส่วนลด
ค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาลแทน โดยเฉพาะออสเตรเลีย เด็ก นักเรียน และผูสู้งอายุ จะตอ้งมี 
การยื่นเอกสารต่างๆ เป็นประจ าทุกปี ในการขอท า Concession cards เพื่อใช้เป็นส่วนลด
ค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาล ในอีกกรณีหน่ึงจะพิจารณาจากฐานะทางการเงิน โดยส่วนใหญ่ใน
ประเทศต่างๆ ผูท่ี้ไดรั้บสิทธิยกเวน้หรือส่วนลดค่าธรรมเนียมจะตอ้งมีการแสดงหลกัฐานวา่เป็นผูท่ี้
มีรายไดน้้อย (low income person) ซ่ึงมีการพิจารณาแยกเป็นรายไดส่้วนบุคคลและรายไดข้อง
ครอบครัว ยกเว้นญ่ีปุ่นท่ีไม่ได้มีการก าหนดการยกเวน้ค่าธรรมเนียมให้กับผูท่ี้มีรายได้น้อย 
เน่ืองจากญ่ีปุ่นมีระบบ Social assistance ส าหรับผูมี้รายไดน้้อย โดยรัฐบาลแต่ละทอ้งถ่ินจะเป็น 
ผูจ่้ายเงินแทน และก าหนดเพดานค่าใช้จ่ายดา้นการรักษาพยาบาลสูงสุดแทน ส าหรับผูสู้งอายุท่ีมี
อายุมากกว่า 70 ปี จะมีการก าหนดเพดานสูงสุดท่ีต ่ากว่าบุคคลทัว่ไป นอกจากน้ีผูสู้งอายุในญ่ีปุ่น 
ยงัไดรั้บส่วนลดค่าใชจ่้ายร่วม โดยจะช าระค่าใชจ่้ายค่ารักษาพยาบาลเพียงร้อยละ 10 ถึง 20 ข้ึนอยู่
กบัช่วงอายขุองผูป่้วย   

2.3.5 ค่าใช้จ่ายจากประกนัสุขภาพเอกชน 

ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าของ รัฐ ท่ีผู ้ป่ วยต้อง ร่วม จ่ ายในการ รับ 
การรักษาพยาบาลหรือในการเบิกจ่ายยารักษาโรค และมีข้อจ ากัดเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ใน 
การรักษาพยาบาล ผูท่ี้ไดรั้บสิทธิสามารถเลือกท่ีจะซ้ือประกนัเอกชนเพิ่มเติมเพื่อท่ีจะปิดความเส่ียง
ของค่าใชจ่้ายร่วม หรือเพื่อท่ีจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลท่ีมากข้ึน 
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เม่ือเปรียบเทียบประเทศท่ีมีรูปแบบการจดัการคลงัเหมือนกนั เช่น องักฤษและฝร่ังเศส มี
ความนิยมในการซ้ือประกนัสุขภาพเอกชนท่ีต่างกนัอย่างเห็นไดช้ัด ทั้งน้ี ประชาชนในประเทศ
องักฤษมีเพียงร้อยละ 12 เท่านั้นท่ีซ้ือประกนัสุขภาพเอกชนเพิ่มเติม ท าให้ค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพท่ีมา
จากบริษทัประกนัเอกชนทั้งหมดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 1.05 ของค่าใชจ่้ายทั้งหมด  เหตุผลหลกัท่ี
ท าให้ประชาชนในอังกฤษไม่ ซ้ือประกันสุขภาพเอกชนเพิ่มเติม น่าจะมาจากการก าหนด 
ความคุม้ครองด้านการรักษาพยาบาลท่ีครอบคลุมการรักษาพยาบาลส่วนใหญ่ โดยประชาชนไม่
จ  าเป็นตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม  

ในทางตรงกนัขา้ม ร้อยละ 92 ของชาวฝร่ังเศสจะซ้ือประกนัสุขภาพเอกชนเพิ่มเติม จึงท า
ให้บริษทัประกนัเอกชนเป็นผูจ่้ายค่ารักษาพยาบาลถึงร้อยละ 13.34 ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด  
ทั้งน้ี การก าหนดให้การรักษาพยาบาลเกือบทุกประเภทในฝร่ังเศสมีค่าใช้จ่ายร่วมท่ีผูป่้วยจะตอ้ง
ช าระตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง 50 น่าจะเป็นเหตุผลหลกัท่ีท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ซ้ือประกนัเอกชน
เพิ่มเติมเพื่อลดค่าใชจ่้ายร่วมดงักล่าว (ตามตารางท่ี 2.6) 

ตารางที ่2.6   เปรียบเทยีบการจัดการระบบประกนัสุขภาพภาครัฐและเอกชนในประเทศพฒันาแล้ว 

ความเหมือน/ความแตกต่าง ประเทศ 
จ านวนผูมี้ประกนั
สุขภาพเอกชน 

(ร้อยละ) 

ร้อยละของ
ค่าใชจ่้ายรวมท่ี
บริษทัประกนั
เอกชนออกแทน

ผูป่้วย 
(ร้อยละ) 

ประชาชนทุกคนไดรั้บประกนัสุขภาพถว้นหนา้จาก
ภาครัฐและสามารถซ้ือประกนัเอกชนเพ่ิมเติมได ้

องักฤษ 12 1.05 
ฝร่ังเศส 92 13.34 

ประชาชนทุกคนเลือกระหวา่งประกนัสุขภาพของรัฐ
หรือประกนัสุขภาพเอกชน 

เยอรมนี 15 9.23 
ออสเตรเลีย 44 8.06 

ญ่ีปุ่น 60 2.22 
ท่ีมา: รวบรวมโดยคณะผูวิ้จยั 

 

ส าหรับเยอรมนีนั้น  ประกนัสุขภาพเอกชนไม่ไดรั้บความนิยมเท่าใดนกัแมว้า่ค่าเบ้ียประกนั
จะไม่แพงมากนกั  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการท่ีเบ้ียประกนัของประกนัสุขภาพเอกชนจะค านวณตาม 
อายุ และสุขภาพของผูเ้อาประกนัท าให้มีตน้ทุนสูงส าหรับผูท่ี้อายุมาก หรือ สุขภาพไม่แข็งแรง  
นอกจากน้ีแล้ว  เน่ืองจากประกันสุขภาพเอกชนไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐจึงให้สิทธิ
ประโยชน์เพิ่มเติมไดอ้ยา่งจ ากดั  เช่น การให้สิทธิพกัห้องเด่ียว การลดสัดส่วนหรือวงเงินค่าใชจ่้าย
ร่วม และการไดรั้บการคุม้ครองส าหรับบริการทนัตกรรม เป็นตน้ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว เพียงร้อยละ 
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15 ของชาวเยอรมนัเท่านั้นท่ีซ้ือประกนัสุขภาพเอกชนเพิ่มเติม นอกจากน้ีแล้ว กฎ กติกาว่าด้วย 
การร่วมจ่าย เช่น ค่าธรรมเนียมยาและค่าพบแพทยท่ี์มีการก าหนดวงเงินเพดานท่ีผูป่้วยตอ้งรับภาระ
ท าให้จ  ากดัความเส่ียงทางการเงินของผูป่้วยได้มากจึงลดความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าประกนัภยักับ
เอกชนเพิ่มเติม   

ส าหรับประเทศออสเตรเลีย การตั้งเกณฑ์ต่างๆ เพื่อกดดนัให้ประชาชนหันไปใช้บริการ
ประกนัสุขภาพเอกชนมีผลอยา่งมากท่ีท าให้ประชาชนเปล่ียนพฤติกรรม โดยก าหนดให้บุคคลและ
ครอบครัวท่ีมีรายไดเ้กินกวา่ท่ีรัฐบาลก าหนด (AUS $ 80,000 and AUS$ 160,000 per annum) และ
ไม่ได้ซ้ือประกันเอกชนจะตอ้งช าระภาษีรายได้เพิ่มเติมอีกร้อยละ 1 (จากเดิมถูกหักภาษีรายได ้
ร้อยละ 1.5 ส าหรับเป็นเงินอุดหนุนการรักษาพยาบาล) การก าหนดระดบัการเสียภาษีแบบขั้นบนัได
ดงักล่าวก็เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้กบัผูท่ี้มีรายไดสู้งให้ไปใชบ้ริการประกนัสุขภาพเอกชนมากข้ึนและ
สามารถควบคุมงบประมาณการรักษาพยาบาลของภาครัฐท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัได้โดยผูซ้ื้อประกัน
เอกชนจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลเพิ่มข้ึน เช่น ลดค่าใช้จ่ายร่วม ได้สิทธิใน 
การรักษาเร็วข้ึน ไดรั้บสิทธิใชบ้ริการในโรงพยาบาลเอกชน เป็นตน้ นอกจากน้ีหน่วยงานท่ีบริหาร
ระบบประกนัสุขภาพเอกชนไดมี้ส่วนช่วยให้ประชาชนตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพเอกชนเร็วข้ึน 
โดยมีการก าหนดให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมในระดบัต ่าส าหรับผูท่ี้มีอายุต  ่ากว่า 31 ปี ส่วนผูท่ี้เขา้
ร่วมระบบประกนัสุขภาพเอกชนล่าชา้จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มข้ึนร้อยละ 2 ต่อปี ซ่ึงมาตรการ
ดงักล่าวส่งผลใหมี้ประชาชนราวร้อยละ 44 เปล่ียนมาใชบ้ริการประกนัสุขภาพเอกชน 

รูปแบบของญ่ีปุ่นเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีไม่เหมือนกบัประเทศอ่ืนๆ เน่ืองจากมีระบบประกนั
สุขภาพห้าประเภท ประกอบด้วย 1) National Health Insurance 2) Mutual aid association  
3) Advanced Elderly Medical Service System 4) Public-corporation-run Health Insurance  
5) Society-managed, employment-based Health Insurance โดยส่วนใหญ่จะมีบริษทัเอกชนเป็น
ผูรั้บผิดชอบกองทุนประกนัสุขภาพ ซ่ึงมีการก าหนดหลกัเกณฑ์ของผูเ้อาประกนัแต่ละกองทุน 
อยา่งชดัเจนตามตารางท่ี 2.8 ขอ้แตกต่างท่ีเห็นไดช้ดัระหวา่งรูปแบบของเยอรมนีและญ่ีปุ่น คือ ผูเ้อา
ประกันในเยอรมนีแต่ละประเภทสามารถเลือกท่ีจะเข้าร่วมกองทุนไหนก็ได้โดยไม่มีข้อจ ากัด 
เน่ืองจากแต่ละกองทุนจะให้ความคุ้มครองและรูปแบบการเบิกจ่ายคล้ายกัน ต่างกันตรงอตัรา
ค่าใชจ่้ายร่วม ค่าธรรมเนียมรายปี และสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บ เป็นตน้  

ในทางตรงกนัขา้ม ผูเ้อาประกนัในญ่ีปุ่นไม่มีสิทธิเลือกกองทุนท่ีจะเขา้ร่วม เพราะแต่ละ
กองทุนสุขภาพจะมีขอ้ตกลงกบับริษทัท่ีเขา้ร่วมโครงการแต่ละรายโดยตรง ท าให้ผูป้ระกนัตนตอ้ง
ซ้ือประกนัเอกชนเสริมเพื่อท่ีจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามท่ีตอ้งการ ดงัจะเห็นไดว้า่ร้อยละ 60 ของ
ประชากรซ้ือประกนัภยัเอกชน 
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 2.4 บทบาทของภาคเอกชนในระบบประกนัสุขภาพของรัฐบาล 

บทบาทของภาคเอกชนในระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐในแต่ละประเทศจะแตกต่างกนั
ข้ึนอยูก่บันโยบายของภาครัฐ การศึกษาน้ีจะวเิคราะห์บทบาทของภาคเอกชนในสามมิติไดแ้ก่  

1. ผูใ้หบ้ริการ (service provider) 

2. มิติของผูรั้บประกนัสุขภาพ (insurer)  และ 

3. ผู ้ให้บริการท่ีเก่ียวกับการบริหาร จัดการระบบประกันสุขภาพของรัฐ เช่น  
การใหบ้ริการตรวจสอบมาตรฐานทางการแพทย ์หรือ ความถูกตอ้งในการเบิกจ่าย 
เป็นตน้ (clinical/financial audit) 

2.4.1 ผู้ให้บริการด้านการแพทย์ (service provider) 

บทบาทของภาคเอกชนในฐานะผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลภายใตร้ะบบประกนัสุขภาพของ
ภาครัฐในแต่ละประเทศค่อนขา้งหลากหลาย  โดยทัว่ไปแลว้ภาคเอกชนจะมีบทบาทค่อนขา้งมากใน
การรักษาพยาบาลในขั้นปฐมภูมิ (primary care) ในรูปแบบของคลินิกท่ีด าเนินการโดยแพทย ์
อายุรกรรม (General Practitioner) ในขณะท่ีการรักษาในระดบัทุติยภูมิและตติยภูมินั้นด าเนินการ
โดยโรงพยาบาลซ่ึงส่วนมากรัฐเป็นเจา้ของตามท่ีปรากฎในตารางท่ี 2.7 ดา้นล่าง ยกเวน้ในกรณีของ
ญ่ีปุ่นท่ีโรงพยาบาลส่วนมากเป็นองคก์รเอกชนท่ีไม่แสวงหาก าไร (กฎหมายญ่ีปุ่นก าหนดให้แพทย์
เท่านั้นท่ีสามารถจดัตั้งสถานรักษาพยาบาลได ้และจะตอ้งด าเนินการในรูปแบบขององค์กรท่ีไม่
แสวงหาก าไรเท่านั้น)  

โดยส่วนมากแลว้สถานพยาบาลเอกชนจะให้บริการรักษาพยาบบาลเฉพาะดา้นหรือบริการ
รักษาพยาบาลท่ีไม่ซบัซอ้น  เพื่อเป็นทางเลือกใหแ้ก่ผูป้ระกนัตนเลือกซ้ือประกนัจากเอกชนเพิ่มเติม
หรือเพื่อท่ีจะได้รับบริการในการรักษาพยาบาลท่ีดีและรวดเร็วกว่าระบบประกนัสุขภาพของรัฐ 
ยกเวน้ในกรณีของฝร่ังเศสท่ีคุณภาพของโรงพยาบาลเอกชนไม่ไดแ้ตกต่างจากของโรงพยาบาลของ
รัฐแต่อย่างใด เน่ืองจากมาตรฐานของบริการรักษาพยาบาลภายใตร้ะบบประกนัสุขภาพของรัฐ
ค่อนขา้งสูงอยูแ่ลว้ 
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ตารางที ่2.7 สัดส่วนจ านวนโรงพยาบาลจ าแนกตามลกัษณะของความเป็นเจ้าของ 

            หน่วย : ร้อยละ 

ประเทศ รัฐ เอกชน 
รวม แสวงหาก าไร ไม่แสวงหาก าไร 

เยอรมนี 54 46 8 38 
สหราชอาณาจกัร 93.5 6.5 6.5 N/A 
ฝร่ังเศส 65 35 21 14 
ญ่ีปุ่น 20 80 ไม่อนุญาต 80 
ออสเตรเลีย 56 44 25 19 
ท่ีมา: รวบรวมจากบทความในเวบ็ไซตต่์างๆ และ Australian Hospital Statistics 2009-2011 

2.4.2. ผู้รับประกนัสุขภาพ (insurer) 

บทบาทของภาคเอกชนในฐานะผูรั้บประกนัสุขภาพในแต่ละประเทศข้ึนอยูก่บัคุณภาพและ
ชุดสิทธิประโยชน์ท่ีผูป้ระกนัตนไดรั้บภายใตร้ะบบประกนัสุขภาพของภาครัฐ ในประเทศท่ีรัฐมอง
วา่การรักษาพยาบาลเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีประชาชนทุกคนพึงไดรั้บอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่ข้ึนอยู่
กบัระดบัของรายได ้ เช่นกรณีของประเทศฝร่ังเศส ญ่ีปุ่น และองักฤษนั้น จะมีระบบประกนัสุขภาพ
ของภาครัฐท่ีครอบคลุมประชาชนทุกราย ในกรณีดังกล่าว ประกันสุขภาพเอกชนจะมีพื้นท่ี 
ตลาดนอ้ย โดยจ ากดัเพียงประกนัในส่วนท่ีเป็นการให้สิทธิประโยชน์ “เพิ่มเติม” (add on) จากชุด
สิทธิประโยชน์ท่ีผูป้ระกนัตนได้รับภายใตป้ระกนัสุขภาพของภาครัฐ หรือในส่วนท่ีเป็นการลด
ความเส่ียงของภาระค่าใช้จ่ายของผู ้ประกันตนอันสืบเน่ืองมาจากภาระในการร่วมจ่ายค่า
รักษาพยาบาลตามขอ้ก าหนดของระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐ 

ในประ เทศ ท่ี ระบบประกัน สุขภาพของ รัฐให้ สิท ธิประโยชน์และ คุณภาพใน 
การรักษาพยาบาลท่ีค่อนขา้งดี และมีอตัราการร่วมจ่าย (copayment) ต ่า  เช่นในสหราชอาณาจกัร
ผูป้ระกนัตนอาจไม่จ  าเป็นตอ้งไปท าประกนักบัเอกชน ยกเวน้ในกรณีท่ีตอ้งการบริการท่ีรวดเร็ว 
และสะดวกสบายมากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากตารางท่ี 2.8 ว่าเพียงหน่ึงในห้าของประชากรในสหราช
อาณาจกัรท าประกนัสุขภาพกบัภาคเอกชน ในทางตรงกนัขา้มร้อยละ 87 ของประชากรในฝร่ังเศส
ท าประกนักบัเอกชน ถึงแมบ้ริการรักษาพยาบาลของประเทศฝร่ังเศสจะได้รับการจดัอนัดบัเป็น
อนัดบัแรกของโลกในปี พ.ศ. 2543 ตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว ทั้งน้ีเน่ืองจากระบบประกนัสุขภาพ
แห่งชาติของฝร่ังเศสมีอตัราการร่วมจ่ายท่ีผูป้ระกนัตนตอ้งรับภาระค่อนขา้งสูง คือ ประมาณร้อยละ 
30 ท าใหต้อ้งมีการท าประกนักบัเอกชนเพื่อท่ีจะจ ากดัความเส่ียงจากการมีภาระในการร่วมจ่ายท่ีสูง
เกินความคาดหมายท่ีอาจน าไปสู่การลม้ละลาย ในกรณีท่ีมีการเจบ็ป่วยรุนแรงและเร้ือรัง   

ญ่ีปุ่นเป็นอีกประเทศหน่ึงท่ีมีอตัราการร่วมจ่ายท่ีเทียบเคียงกับฝร่ังเศสซ่ึงเป็นอัตราท่ี
ค่อนขา้งสูง หากแต่มีการก าหนดวงเงินเพดานสูงสุดท่ีผูป้ระกนัตนพึงจ่ายในแต่ละรอบเดือนท าให้
ความเส่ียงทางการเงินของผูป้ระกนัตนมีจ ากดั นอกจากน้ีแลว้ ค่ารักษาพยาบาลในประเทศญ่ีปุ่น
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โดยทั่วไปแล้วต ่ ามาก เน่ืองจากภาครัฐเป็นผู ้ก  าหนดเงินเดือนแพทย์และอัตราการเบิกจ่าย 
ค่ารักษาพยาบาล ท าใหภ้าระในการร่วมจ่ายท่ีตกแก่ผูป้ระกนัตนไม่สูงมากนกั 

ตารางที ่2.8 ร้อยละของประชากรทีท่ าประกนัสุขภาพกบัเอกชนและสัดส่วนค่าใช้จ่ายใน 
การรักษาพยาบาลทีบ่ริษัทประกนัเอกชนรับภาระ 

ประเทศ 

ลกัษณะของประกนัสุขภาพเอกชน 

ประกนัสุขภาพทั้งหมด ประกนัเฉพาะส่วนที ่
“เพิม่” จากการคุ้มครอง

ของรัฐ 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายทีผู้่ประกนัตน
ต้องแบกรับทีจ่่ายโดยประกนั

สุขภาพเอกชน 
เยอรมนี 15 18.2 50 
สหราชอาณาจกัร 0 10 19 
ฝร่ังเศส 0 87 50 
ญ่ีปุ่น 0 33 17 
ออสเตรเลีย 50 43 N/A 
ท่ีมา: Yamada (2009), Private Health Insurance and Hospitalization Under Japanese National Health Insurance, The Open 
Economics Journal Vol 2, pp. 61-70 Suzuki, Reiko (2005), Private Health Care Insurance Shouldering Risk at the Individual 
Level, JCER Researcher Report. No. 58 และ Australian Hospital Statistics 2009-2011 

 

ประเทศเยอรมนี และออสเตรเลียยึดแนวคิดวา่ ผูท่ี้มีรายไดสู้งไม่ควรไดรั้บสิทธิประโยชน์
ในการรักษาพยาบาลของภาครัฐ จึงมีการเก็บค่าเบ้ียประกนัเป็นสัดส่วนของรายไดแ้ต่ในกรณีของ
เยอรมนีนั้นจะมีการก าหนดค่าเบ้ียประกนัสูงสุดท่ีผูป้ระกนัตนมีรายไดสู้งพึงจ่าย ในทางตรงกนัขา้ม 
ออสเตรเลียกลบัก าหนดค่าเบ้ียประกันในลักษณะท่ีเป็นสัดส่วนก้าวหน้าอีกด้วย ท าให้การเป็น
สมาชิกระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐส าหรับผูมี้รายไดสู้งมีค่าใชจ่้ายสูงมาก ดงันั้นผูท่ี้มีรายไดสู้ง
และไม่มีโรคประจ าตวัมกัเลือกท่ีจะท าประกนักบัเอกชน ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ประมาณคร่ึงหน่ึงของ
ประชากรของออสเตรเลียจึงมีประกันสุขภาพของบริษทัเอกชน ในขณะท่ีเพียงร้อยละ 15 ของ
ประชากรในเยอรมนีท าประกนักบัเอกชน   

นอกจากค่าเบ้ียประกนัท่ีสูงแลว้  รัฐบาลออสเตรเลียยงัให้การอุดหนุนค่าเบ้ียประกนัเอกชน
ถึงร้อยละ 30 และให้เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู ้ป่วยในท่ีท าประกันกับ
ภาคเอกชนอีกด้วย  เพื่อท่ีจะลดอุปสงค์ในการใช้บริการรักษาพยาบาลของรัฐ  และเพื่อเป็น  
การส่งเสริมธุรกิจประกนัสุขภาพของเอกชน ในขณะท่ีเยอรมนีมิไดใ้ห้การอุดหนุนดงักล่าวแต่ให้
ผูป้ระกนัตนสามารถน าค่าเบ้ียประกนัมาหักภาษีรายไดบุ้คคลธรรมดาได ้นอกจากน้ี เยอรมนียงัมี
ขอ้ก าหนดใหผู้ท่ี้เลือกท่ีจะออกจากระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐไม่สามารถกลบัเขา้มาในระบบ
ไดอี้กอย่างถาวร ท าให้ผูท่ี้ตอ้งการออกจากระบบจะตอ้งมัน่ใจว่าตนมีเงินเพียงพอท่ีจะจ่ายค่าเบ้ีย
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ประกนัเอกชนท่ีสูงกวา่ในช่วงเกษียณท่ีรายไดล้ดลง ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงมีคนเยอรมนัจ านวนมาก
ท่ีอยากออกจากระบบหากแต่เกรงปัญหาภาระค่าใชจ่้ายในระยะยาว 

โดยสรุปแลว้ บทบาทของประกนัสุขภาพเอกชนในแต่ละประเทศจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่
กบันโยบายของภาครัฐว่าจะส่งเสริมให้ประชาชนท าประกนักบัภาคเอกชนหรือไม่ แต่โดยทัว่ไป
แล้วประกันสุขภาพเอกชนมิได้แข่งกบัประกันของภาครัฐเท่าใดนัก หากแต่เป็นการให้บริการ
ประกนัสุขภาพท่ี “เสริม” ประกนัสุขภาพของภาครัฐมากกวา่ นอกจากน้ีแลว้ บริษทัประกนัเอกชน
ไม่เนน้การแข่งขนัในดา้นราคากบัภาครัฐ หากแต่แข่งในดา้นของคุณภาพของบริการ ความรวดเร็ว 
สะดวก ตลอดจนการให้สิทธิในการใชว้ิธีการรักษาท่ีทนัสมยักวา่ท่ีอาจมีค่าใชจ่้ายสูงกวา่การรักษา
แบบมาตรฐาน เป็นตน้   

 2.5 การควบรวมกองทุนสุขภาพและหน่วยงานทีบ่ริหารงานด้านประกนัสุขภาพ 

พฒันาการของระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติในหลายประเทศนั้นมกัเร่ิมจากการประกนั
สุขภาพของกลุ่มอาชีพท่ีเกิดจากการต่อรองระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้ง โดยทั้งสองฝ่ายร่วมก าหนด
ชุดสิทธิประโยชน์และอตัราการแบ่งภาระค่าเบ้ียประกนัตามสัดส่วนท่ีตกลงกนัจึงไม่ค่อยเก่ียวกบั
ภาครัฐเท่าใดนกั อย่างไรก็ตาม ความกา้วหน้าทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้รัฐมีความมัง่คัง่มากข้ึนจะ
น าไปสู่ข้อเ รียกร้องให้มีระบบประกันสุขภาพให้แก่ประชาชนทุกคนเพื่อท่ีจะลดความ 
เหล่ือมล ้าระหวา่งกลุ่มผูท่ี้มีอาชีพเป็นลูกจา้งบริษทัและกลุ่มผูท่ี้ไม่มีอาชีพ หรือประกอบอาชีพอิสระ 
รวมทั้งผูเ้กษียณอายดุว้ย   

เน่ืองจากการสร้างระบบประกนัสุขภาพถว้นหน้ามกัเกิดหลงัจากระบบประกนัสุขภาพท่ี
ภาคธุรกิจให้ลูกจา้งจึงมีความแตกต่างกนัทั้งในส่วนของสิทธิประโยชน์และ ภาระค่าเบ้ียประกนั 
ท าให้การควบรวมกองทุนสุขภาพของกลุ่มอาชีพต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนก่อนหน้านั้นเขา้มาอยู่ในระบบ
กลางเป็นไปได้อย่างล าบาก อย่างไรก็ดี บางประเทศเช่นสหราชอาณาจกัรและเกาหลีใตก้็ได้รับ
ความส าเร็จในการควบรวมกองทุนสุขภาพท่ีหลากหลายเขา้มาภายใตร้ะบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ
ในขณะท่ีประเทศอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ฝร่ังเศส และญ่ีปุ่นไม่ไดรั้บความส าเร็จจึงยงัคงมีกองทุนสุขภาพของ
กลุ่มอาชีพท่ีหลากหลายกว่า 10 กองทุนจวบจนปัจจุบนั อย่างไรก็ดี บางประเทศ เช่น ฝร่ังเศส 
แมมิ้ไดมี้การยุบรวมกองทุนสุขภาพแต่ก็ไดด้ าเนินการเพื่อลดความเหล่ือมล ้ าของสิทธิประโยชน์
ระหว่างแต่ละกองทุน หรือเยอรมนีได้มีการโอนยา้ยงานด้านสุขภาพจากกระทรวงแรงงานมายงั
กระทรวงสาธารณสุข เป็นตน้ 

ในส่วนน้ีจะแบ่งเร่ืองประเด็นการควบรวมเป็น 3 ประเด็น ประเด็นที่หน่ึง คือ การควบรวม
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นสุขภาพท่ีแต่เดิมมีหลายหน่วยงานเป็นหน่วยงานเดียว หรือลดจ านวน
หน่วยงานลง ประเด็นที่สอง คือ การควบรวมกองทุนจากหลายกองทุนเป็นกองทุนเดียว หรือจาก
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ระบบ multi-payer system เป็นระบบ single-payer system และ ประเด็นที่สาม คือ การลดความ
เหล่ือมล ้าระหวา่งกองทุนภายใตร้ะบบ multi-payer system โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.5.1 การควบรวมหน่วยงาน 

ในประเทศพฒันาแลว้ท่ีมีประวติัการพฒันาดา้นสาธารณสุขมาอยา่งยาวนานมกัมีการปรับ
โครงสร้างองค์กรบริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพเพื่อรองรับกบัวิวฒันาการสู่ระบบประกนั
สุขภาพถ้วนหน้า กล่าวคือ ในอดีตอาจมีหน่วยงานท่ีสังกัดภายใต้กระทรวงท่ีแตกต่างกันดูแล
สุขภาพของกลุ่มคนท่ีแตกต่างกนัออกไปคล้ายคลึงกบักรณีของประเทศไทย แต่ก็มีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการท างานโดยการยุบรวมอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารจดัการกองทุนสุขภาพต่างๆ 
ทั้งหมดเขา้กบัหน่วยงานหลกัท่ีดูแลดา้นสุขภาพหน่วยงานเดียว 

ในกรณีของประเทศเยอรมนี เดิมทีการบริหารจดัการประกนัสังคมอยูท่ี่กระทรวงแรงงาน
และนโยบายสังคม (Ministry of Labour and Social Policy) ในลกัษณะเดียวกบัประเทศไทย  แต่ใน
ปี พ.ศ. 2545 ไดมี้การโอนยา้ยส่วนงานท่ีปฏิบติัภารกิจดา้นน้ีไปท่ีกระทรวงสาธารณสุข และต่อมา
ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น กระทรวงสาธารณสุขและประกนัสังคม (ministry of health and social security) 

2.5.2 การควบรวมกองทุน 

องักฤษกบัเกาหลีใตเ้ป็นสองประเทศท่ีไดรั้บความส าเร็จในการควบรวมกองทุนสุขภาพท่ี
เดิมทีมีอยู่หลากหลายตามกลุ่มอาชีพ เน่ืองจากระบบประกนัสุขภาพของทั้งสองประเทศเร่ิมจาก
ประกนัสุขภาพในภาคธุรกิจซ่ึงนายจา้งและลูกจ้างตกลงร่วมกนัในการจดัให้มีประกันสุขภาพ
ดงักล่าวโดยแบ่งภาระค่าเบ้ียประกนัระหวา่งกนั โดยรัฐไม่เขา้มามีส่วนร่วมจ่ายแต่อยา่งใด การควบ
รวมกองทุนในองักฤษในปี พ.ศ 2491 ประสบปัญหานอ้ยกวา่เกาหลีใตม้าก เน่ืองจากการสร้างระบบ
ประกนัสุขภาพถว้นหนา้ในองักฤษนั้น รัฐเขา้มาเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลให้แก่
ประชาชนทุกคนเอง ท าให้ไม่ได้รับแรงต้านจากทั้ งนายจ้างหรือลูกจ้าง นอกจากน้ีแล้ว  
สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลภายใตร้ะบบเดิมนั้นจ ากดัเฉพาะตวัลูกจา้งไม่ครอบคลุมสมาชิก
ครอบครัวใดๆ ไม่วา่จะเป็น คู่สมรส หรือลูก นอกจากน้ีแลว้ผูท่ี้ประกอบอาชีพอิสระก็ยงัไม่ไดรั้บ
สิทธิในการรักษาพยาบาล ท าให้การเขา้มาในระบบประกนัสุขภาพถ้วนหน้านั้นเป็นการได้รับ 
การคุม้ครองท่ีเพิ่มข้ึนอีกดว้ย  

แรงต้านจากการควบรวมกองทุนสุขภาพในองักฤษจะมาจากกลุ่มแพทย์ท่ีเห็นอ านาจ
ต่อรองของตนลดลงอย่างชดัเจนภายใตร้ะบบ single-payer รวมทั้งกองทุนสุขภาพท่ีเป็นเอกชนท่ี
เรียกวา่ “friendly societies” และกองทุนสุขภาพท่ีบริหารจดัการโดยสหภาพแรงงานท่ีตอ้งสลายตวั 
สุดทา้ยแลว้รัฐบาลก็ไดท้  าการตกลงกบักลุ่มแพทยว์่า แมแ้พทยจ์ะไดรั้บค่าตอบแทนในลกัษณะท่ี
เป็นเงินเดือนจากภาครัฐแทนค่าตอบแทนรายหวัภายใตร้ะบบเดิม แต่ก็ยงัสามารถเปิดรักษาคนไข้
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พิเศษเพื่อเป็นรายไดเ้สริมนอกเวลาไดอี้กดว้ย  ซ่ึงท าให้ระบบใหม่ไดรั้บการยอมรับจากแพทยท่ี์มี
ความเช่ียวชาญเฉพาะทางท าใหแ้รงตา้นลดลง 

การเปล่ียนแปลงจากระบบ multi-payer system เป็นระบบ single-payer system ใน 
เกาหลีใตน้ั้นตอ้งประสบอุปสรรคนานาประการ ประการแรก รัฐบาลบางยุคบางสมยัไม่ตอ้งการเขา้
ไปมีบทบาทในการสร้างระบบประกนัสุขภาพเน่ืองจากระบบเดิมนั้นเอกชน (นายจา้งและลูกจา้ง) 
เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายเองหมดท าให้ไม่เป็นภาระทางการคลังของภาครัฐ ประการท่ีสอง 
ขา้ราชการท่ีตอ้งการจะรักษาอ านาจในการแต่งตั้งผูบ้ริหารในกองทุนสุขภาพเอกชนท่ีรัฐก ากบัท่ีมี
อยู่กว่า 250 ราย และโอกาสท่ีจะไปด ารงต าแหน่งบริหารในกองทุนเหล่านั้นหลงัจากเกษียณอายุ
ราชการ ประการทีส่าม ผูท่ี้เป็นสมาชิกระบบประกนัสุขภาพของภาคธุรกิจ ขา้ราชการ และครู ไดรั้บ
สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลท่ีค่อนขา้งดี จึงไม่ได้สนับสนุนการมีระบบประกนัสุขภาพ 
ถว้นหน้าต่างจากกรณีขององักฤษ ประการที่ส่ี กลุ่มแพทย ์และผูใ้ห้บริการรักษาพยาบาลต่อตา้น 
การมีระบบ single-payer เช่นเดียวกบัในองักฤษ 

แมก้ารปฏิรูประบบประกนัสุขภาพในเกาหลีใตมี้แรงตา้นค่อนขา้งมาก แต่สุดทา้ยแล้วก็
ประสบความส าเร็จจากแรงกดดนัของหลายภาคส่วน โดยเฉพาะจากกลุ่มประชากรในชนบทซ่ึงมกั
เป็นเกษตรกรและชาวประมงซ่ึงประกอบอาชีพอิสระซ่ึงมีภาระค่าใชจ่้ายค่าเบ้ียประกนัสูงกวา่กลุ่ม
ลูกจ้างบริษทั ข้าราชการ และครู และยงัได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีด้อยกว่าด้วย กล่าวคือ ประกัน
สุขภาพของคนกลุ่มน้ีไม่ครอบคลุมสมาชิกครอบครัวเพราะไม่มีเงินสมทบจากนายจา้ง 

 เน่ืองจากระบบ multi-payer system ท่ีประกอบดว้ยกองทุนท่ีบริหารจดัการโดยบริษทั
ขนาดใหญ่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาล ตลอดจนกลุ่มท่ีประกอบอาชีพอิสระกว่า 200 
กองทุน ท าใหต้น้ทุนในการบริหารจดัการของระบบประกนัสุขภาพก่อนท่ีจะมีการควบรวมกองทุน
ในปี พ.ศ. 2543 ค่อนข้างสูงเพราะกองทุนเหล่าน้ีมีขนาดเล็กเกินควรและไม่สามารถกระจาย 
ความเส่ียงได ้นอกจากน้ีแลว้ กองทุนเหล่าน้ียงัขาดอ านาจต่อรองกบัสมาคมผูใ้ห้บริการ (provider’s 
association) เช่น สมาคมแพทย ์และพยาบาล เป็นตน้ ท าให้ตน้ทุนในการรักษาพยาบาลสูงเกินควร  
กองทุนในพื้นท่ีท่ีมีรายได้ต ่าและมีขนาดเล็ก เช่น กองทุนในระดบัต าบลในพื้นท่ีชนบทนั้นมกั
ประสบผลขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง และเส่ียงต่อการลม้ละลาย   

การเปล่ียนแปลงระบบการปกครองในเกาหลีใต้จาก ระบบเผด็จการไปสู่ระบบ
ประชาธิปไตยท าให้ความเส่ียงของเกษตรกรและประชากรในชนบทมีมากข้ึน นอกจากน้ี การท่ี
องค์กรเอกชนมีบทบาทโดดเด่นมากยิ่งข้ึนในการเมืองเกาหลีใต ้ท าให้การผลกัดนัการควบรวม
กองทุนไปสู่ความส าเร็จในท่ีสุดหลงัจาก 20 ปี ทั้งน้ีภาคธุรกิจและลูกจา้งเองก็ให้การสนับสนุน 
การควบรวมดังกล่าว เพราะเล็งเห็นถึงปัญหาในการควบคุมค่าใช้จ่ายภายใตร้ะบบ multi-payer 
system ท่ีมีอยู่ ณ เวลานั้น จึงเห็นว่าการพฒันาไปสู่ระบบ single-payer จะช่วยลดต้นทุนใน 
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การบริหารจดัการ กระจายความเส่ียง และท่ีส าคญัคือสร้างอ านาจต่อรองให้แก่ผูจ่้ายในการเจรจา
ต่อรองราคาคา่รักษาพยาบาลกบัตวัแทนกลุ่มผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลต่างๆ อีกดว้ย  

 การปฎิรูประบบประกนัสุขภาพของเกาหลีใตค้ร้ังนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นชัยชนะของทั้ง
ภาครัฐและประชาชน เน่ืองจากประชาชนทุกคนไดรั้บสิทธิในการรักษาพยาบาลท่ีไม่น้อยไปกว่า
ระบบเดิม ในขณะท่ีรัฐบาลเองท่ีสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการและลดค่าใชจ่้ายจากการใช้อ านาจต่อรองในฐานะท่ีเป็นผูซ้ื้อบริการสุขภาพรายเดียว มีเพียง
กลุ่มผูท่ี้ใหบ้ริการรักษาพยาบาล เช่น แพทย ์และ พยาบาลท่ีสูญเสียอ านาจต่อรองและมีการประทว้ง
หยุดงาน สุดทา้ยแลว้ รัฐบาลก็ตอ้งยอมท่ีจะข้ึนเงินดือนให้แก่แพทยใ์นอตัราร้อยละ 44 เพื่อชดเชย
การสูญเสียรายได้ของแพทย์จากอ านาจต่อรองท่ีลดลง จากกฎกติกาใหม่ท่ีห้ามแพทย์จ่ายยา  
นอกจากน้ีแลว้ รัฐบาลยงัตอ้งถอนแผนท่ีจะน าระบบ DRG มาใชก้บัคนไขใ้น (หลงัจากท่ีน ามาใช้
กบัคนไขน้อกแลว้) อีกดว้ย    

2.5.3 การลดความเหลือ่มล า้ระหว่างกองทุน 

ระบบประกนัสุขภาพในหลายประเทศทัว่โลกเป็นระบบ multi-payer ประเทศท่ีเป็นระบบ 
single-payer มีเพียงไม่ก่ีประเทศ ไดแ้ก่ สหราชอาณาจกัร แคนาดา สวีเดน ออสเตรเลีย เกาหลีใต ้
และไตห้วนั แต่การมีกองทุนสุขภาพท่ีหลากหลายนั้น มิจ  าเป็นตอ้งหมายถึงการมีสิทธิประโยชน์ 
หรือคุณภาพในการรักษาพยาบาลท่ีต่างกนั เน่ืองจากรัฐสามารถวางกฎ กติกาในการก ากบัดูแล
กองทุนเหล่าน้ีมิให้มีความเหล่ือมล ้ากนัได ้แมจ้ะมีการบริหารจดัการทางดา้นการเงินท่ีเป็นเอกเทศ
จากกนั นอกจากน้ีแลว้รัฐโดยกระทรวงสาธารณสุขยงัเป็นหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลกองทุนสุขภาพ 
ทุกแห่งจึงสามารถก าหนด กฎ กติกาใหมี้การอุดหนุนไขวก้นัระหวา่งกองทุนท่ีมีก าไร และกองทุนท่ี
ขาดทุนเพื่อท่ีจะใหทุ้กกองทุนมีความมัน่คงทางการเงินอีกดว้ย  

ตวัอยา่งเช่น ประเทศฝร่ังเศส มีกองทุนสุขภาพท่ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กองทุน คือ กองทุน
ส าหรับพนักงานบริษทั เกษตรกร และผูท่ี้มีอาชีพอิสระ แม้กองทุนเหล่าน้ีจะมีการบริหารทาง
การเงินท่ีแยกจากกนั แต่ทุกกองทุนก็อยู่ภายใตร้ะบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ (National Health 
Insurance : NHI) ซ่ึงมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัชุดสิทธิประโยชน์ท่ีเหมือนกนั ความแตกต่างของกองทุน
เหล่าน้ีจะอยูท่ี่ภาระค่าใชจ่้ายของผูป้ระกนัตน ในกรณีของกลุ่มเกษตรกรและผูมี้อาชีพอิสระนั้น รัฐ
จะเขา้มารับภาระค่าใชจ่้ายค่าเบ้ียประกนัมากข้ึน เน่ืองจากไม่มีเงินสมทบจากนายจา้ง  นอกจากน้ี รัฐ
ยงัก ากบัดูแลมิให้โรงพยาบาลเอกชนท่ีให้บริการแก่ผูป่้วยท่ีซ้ือประกนัเสริมจากเอกชนหรือจ่ายเอง 
และโรงพยาบาลของรัฐในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผูป่้วยภายใต้ระบบประกันสุขภาพ
แห่งชาติมีคุณภาพของการรักษาพยาบาลท่ีแตกต่างกนั เพื่อท่ีจะมิให้ระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ
กลายเป็นระบบท่ีมีมาตรฐานคุณภาพต ่า 
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ในลกัษณะเดียวกนั ญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีมีกองทุนสุขภาพท่ีหลากหลายมาก โดยมีกองทุน
สุขภาพส าหรับลูกจ้างบริษทัท่ีบริหารโดยนายจ้างซ่ึงเป็นบริษทัขนาดใหญ่หลายกองทุน ทั้งน้ี 
กระทรวงสาธารณสุขเป็นผูก้  าหนดชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับทุกกองทุนท าใหไ้ม่มีความแตกต่างกนั
เท่าใดนกั เพียงแต่อตัราการร่วมจ่ายของกลุ่มอาชีพอิสระ และกลุ่มผูสู้งอายุจะสูงกว่าในกรณีของ
กลุ่มลูกจ้างบริษทั เน่ืองจากไม่มีเงินสมทบจากนายจ้าง และรัฐบาลญ่ีปุ่นไม่ได้เข้ามารับภาระ
ค่าใช้จ่ายแทนนายจา้งดงัเช่นในกรณีของประเทศฝร่ังเศส ท าให้ภาระค่าใช้จ่ายท่ีผูป้ระกนัตนตอ้ง
แบกรับต่างกนั 

เยอรมนีเป็นอีกประเทศหน่ึงท่ีมีกองทุนสุขภาพท่ีไม่แสวงหาก าไรท่ีเรียกวา่ sickness funds 
เกือบ 200 กองทุนท่ีแข่งขนักนัในการใหบ้ริการประกนัสุขภาพแก่ประชาชน แต่ดงัท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้
ก่อนหนา้น้ีวา่ ในการเสนอบริการประกนัสุขภาพใหแ้ก่ประชาชนภายใตก้ฎ กติกา และเง่ือนไขท่ีรัฐ
ก าหนด กล่าวคือ กองทุนสุขภาพเหล่าน้ีจะตอ้งก าหนดค่าเบ้ียประกนัตามรายไดข้องผูป้ระกนัตน
เท่านั้น และไม่สามารถปฏิเสธการเขา้เป็นสมาชิกได ้นอกจากน้ีแลว้ กองทุนเหล่าน้ีไม่สามารถเสนอ
ชุดสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างไปอย่างมีนัยส าคญัจากสิทธิประโยชน์พื้นฐานของบริการสุขภาพ
แห่งชาติ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว การแข่งขนัระหวา่งกองทุนจึงจ ากดัเฉพาะในเร่ืองของเบ้ียประกนั และ
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเล็กๆ นอ้ยๆ เช่น สิทธิในการเบิกจ่ายค่ายาแผนโบราณ เป็นตน้    

นอกจากการมีชุดสิทธิประโยชน์ท่ีไม่ต่างกันแล้ว การบริหารจดัการด้านค่าใช้จ่ายของ
กองทุนต่างๆ ก็มีลกัษณะของการรวมศูนย ์เช่น ในกรณีของประเทศเยอรมนีนั้น สหพนัธ์สมาคม
กองทุนสุขภาพ (Federal Association of Sickness Funds) จะต่อรองกบักองทุนโรงพยาบาลเยอรมนี 
(German Hospital Fund) ในการก าหนดอตัราค่าบริการรักษาพยาบาลร่วมกบัสมาคมผูป้ระกนั
สุขภาพเอกชน (Association of Private Health Insurance) ท าให้กระบวนการในการจดัการบริการ
สุขภาพไม่แตกต่างไปจากระบบ single-payer เท่าใดนกั ในลกัษณะเดียวกนัรัฐบาลฝร่ังเศสเป็นผู ้
ก  าหนดค่า DRG ส าหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลส าหรับโรงพยาบาล และตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 
Economic Committee for Health Products หรือ CEPS เป็นผูก้  าหนดราคายาท่ีสามารถเบิกไดทุ้กตวั 
โดยการเจรจาต่อรองกบับริษทัผูผ้ลิตยา จากเดิมทีท่ีโรงพยาบาลแต่ละแห่งเป็นผูจ้ดัซ้ือจดัจา้งและ
ต่อรองราคายาเอง ส าหรับญ่ีปุ่นนั้นรัฐบาลมีบทบาทส าคญัในการก าหนดค่าใช้จ่าย โดยรัฐเป็นผู ้
ก  าหนดอตัราค่าตอบแทนของแพทย ์และอตัราการเบิกจ่ายของการรักษาพยาบาลทุกประเภท 

โดยสรุปแลว้ ประเทศท่ีมีกองทุนสุขภาพท่ีหลากหลายลว้นมีการบริหารจดัการกองทุนใน
ลกัษณะรวมศูนยภ์ายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงสาธารณสุขท าให้ไม่มีความแตกต่างกนัในดา้น
ของสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล หรืออตัราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่ายา เน่ืองจาก
การต่อรองอตัราค่าบริการรักษาพยาบาลด าเนินการโดยรัฐบาลกลางโดยทั้งส้ิน  เพื่อท่ีจะใชอ้  านาจ
ต่อรองในฐานะผูซ้ื้อบริการรายเดียวในการควบคุมตน้ทุนค่าใชจ่้าย 
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2.6 ข้อดี และจุดอ่อนของรูปแบบการจัดการแบบต่างๆ 

2.6.1 มิติด้านประสิทธิภาพ  

จากกรณีศึกษาจากต่างประเทศพบวา่ การมีระบบ single-payer ท าให้รัฐสามารถใชอ้ านาจ
ต่อรองในฐานะท่ีเป็นผูซ้ื้อบริการรายเดียวในการควบคุมค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลได ้ในกรณี
ของเกาหลีใตพ้บวา่ การควบรวมกองทุนในปี พ.ศ 2543 ท าให้ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการลดลง
จากร้อยละ 7.3 ของค่าใชจ่้ายรวมในการรักษาพยาบาล เหลือเพียงร้อยละ 4.3 ในปี พ.ศ. 2543 ดว้ย
เหตุผลดงักล่าว ประเทศท่ีมีกองทุนสุขภาพหลายกองทุนจึงมีนโยบายท่ีจะรวมศูนย์การบริหาร
จดัการกองทุนสุขภาพต่างๆ โดยการผลกัดันให้กองทุนสุขภาพรวมตวักนัเป็นสมาคมเพื่อสร้าง
อ านาจในการต่อรองกบัสมาคมผูใ้ห้บริการ เช่น สมาคมแพทยใ์นเยอรมนี หรือให้หน่วยงานกลาง
ของรัฐเป็นหน่วยต่อรองค่ารักษาพยาบาล และค่าเวชภณัฑ ์เช่นในฝร่ังเศสหรือญ่ีปุ่น 

แมร้ะบบ single-payer จะมีจุดเด่นในการสร้างอ านาจต่อรองให้แก่รัฐ แต่ก็มีความเส่ียงท่ีจะ
เป็นระบบท่ีไม่มีความคล่องตวัหากระบบราชการไม่มีประสิทธิภาพ ดงัเช่นในกรณีขององักฤษท่ีมี
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการบริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติหลายหน่วยงานและหลาย
ล าดบัชั้นท าใหมี้ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการสูงเกินควร ท าให้สุดทา้ยแลว้ ตอ้งกระจายอ านาจใน
การบริหารจดัการให้แก่แพทยท์อ้งถ่ิน นอกจากน้ีแลว้ หากรัฐใช้อ านาจต่อรองในการกดอตัราค่า
รักษาพยาบาลมากเกินไป ผลก็คือ จะเกิดความขาดแคลนบริการรักษาพยาบาล เช่นในกรณีของ
สวเีดนท่ีการควบคุมค่าใชจ่้ายท าใหบ้ริการรักษาพยาบาลไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของประชากร  
และคุณภาพของบริการไม่ไดม้าตรฐานเน่ืองจากสถานพยาบาลไม่ตอ้งแข่งขนัในการท่ีสร้างความ
พึงพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ ผูป่้วยตอ้งรอคิวนานเพื่อท่ีจะไดรั้บการรักษาพยาบาล 

อน่ึง ประเทศท่ีใชร้ะบบ multiple payer แต่รัฐยงัคงใช้อ านาจในการต่อรองฐานะผูท่ี้ซ้ือ
บริการรายเดียว เช่น ญ่ีปุ่นก็อาจประสบปัญหาในลกัษณะเดียวกนั  การท่ีแพทยญ่ี์ปุ่นส่วนมากเลือก
ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไปแทนท่ีจะเป็นแพทยผ์ูช้  านาญเฉพาะทาง เน่ืองจากอตัรา
ค่าตอบแทนในการรักษาพยาบาลซ่ึงค านวณตามจ านวนผู ้ป่วย ท่ี รักษาท าให้การบริการ
รักษาพยาบาลในระดบัปฐมภูมิสามารถสร้างรายไดม้ากกว่า ในขณะเดียวกนั ญ่ีปุ่นก็เร่ิมขาดแคลน
โรงพยาบาลท าให้ผูป่้วยฉุกเฉินบางคร้ังไม่ไดรั้บการรักษา และผูป่้วยท่ีรอการผ่าตดัตอ้งรอคิวนาน
นบัเดือนหรือปี 

ระบบ single-payer ท่ีค่อนขา้งลงตวั คือ ระบบท่ีอ านาจต่อรองของทั้งผูซ้ื้อบริการ และ 
ผูใ้ห้บริการเท่าเทียมกนั เช่น ในประเทศเกาหลีใตท่ี้มีการรวมตวักนัของแพทยท่ี์สามารถต่อรองกบั
รัฐได ้ท าให้ผลการเจรจาต่อรองเป็นท่ียอมรับของทั้งสองฝ่ายแทนท่ีจะเป็นการก าหนดของภาครัฐ
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ฝ่ายเดียว หรือในองักฤษท่ีให้กลุ่มแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไปและพยาบาลมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการระบบประกนัสุขภาพของรัฐมากข้ึน 

2.6.2 มิติด้านความเท่าเทยีมกนั  

ประเทศท่ีพฒันาแล้วมกัมองว่าสิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลเป็นสิทธิพื้นฐานท่ี
ประชาชนทุกคนพึงไดรั้บอยา่งเท่าเทียมกนั โดยทัว่ไปแลว้ ภายใตร้ะบบประกนัสุขภาพท่ีมีลกัษณะ
เป็น single-payer ประชาชนจะไดรั้บสิทธิในการรักษาพยาบาลท่ีเหมือนกนัเน่ืองจากมีระบบเดียว  
ต่างจากระบบ multiple payer ท่ีมีระบบประกนัสุขภาพหลายระบบตามกลุ่มอาชีพ อยา่งไรก็ดี การมี
ระบบ single-payer ท่ีมีบริการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพต ่าและเขา้ถึงได้ยาก อาจส่งผลให้ผูท่ี้มี
รายไดสู้งกวา่เลือกท่ีจะท าประกนัสุขภาพเสริมกบับริษทัประกนัสุขภาพเอกชน เพื่อท่ีจะไดบ้ริการท่ี
ดี สะดวก และรวดเร็วมากกว่า ซ่ึงอาจมองว่าเป็นความไม่เท่าเทียมกันก็ได้ เช่นในกรณีของทั้ง
องักฤษ และออสเตรเลียท่ีผูท่ี้มีประกนัเอกชนจะไดรั้บการรักษาพยาบาลท่ีดีกวา่  

ฝร่ังเศสซ่ึงเป็นประเทศท่ียึดในหลกัการของความเท่าเทียมกนั (egalité) ปฏิเสธท่ีจะให้เกิด
ความแตกต่างของคุณภาพในการรักษาพยาบาลระหว่างผูท่ี้มีรายไดสู้งกบัผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยจึงมีการ
ก ากบัดูแลมาตรฐานของคุณภาพของการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนอยา่งเขม้งวด
เพื่อมิให้เกิดความแตกต่างระหว่างลูกค้าท่ีมีและไม่มีประกันสุขภาพเอกชน ชาวฝร่ังเศสจะซ้ือ
ประกนัสุขภาพเอกชนเพียงเพื่อท่ีจะปิดความเส่ียงของค่าใช้จ่ายจากการร่วมจ่าย เพื่อท่ีจะได้การ
คุ้มครองเพิ่มเติมเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้ น มิใช่เพื่อท่ีจะได้รับความสะดวกสบาย หรือบริการ
รักษาพยาบาลท่ีดีกวา่แต่อยา่งใด 

ในขณะเดียวกนั การมีระบบประกนัสุขภาพแบบ multiple payer ก็มิไดห้มายความวา่จะมี
ความเหล่ือมล ้าระหวา่งสิทธิในการรับการรักษาพยาบาลหรือคุณภาพในการรักษาพยาบาลเสมอไป  
อนัท่ีจริงแลว้ จากกรณีศึกษาทั้งในเยอรมนี ญ่ีปุ่นและฝร่ังเศส รัฐเป็นผูก้  าหนดชุดสิทธิประโยชน์
ภายใตร้ะบบประกนัสุขภาพทุกระบบ รวมถึงเบ้ียประกนัท่ีเก็บจากเงินเดือนอีกดว้ย เพื่อให้เกิดความ
เสมอภาคระหวา่งสมาชิกระบบประกนัสุขภาพต่างๆ อยา่งไรก็ดี ผูป้ระกนัตนในแต่ละระบบอาจมี
ภาระค่าใช้จ่ายท่ีต่างกนั เช่นในญ่ีปุ่น ผูท่ี้ประกอบอาชีพอิสระจะตอ้งจ่ายค่าเบ้ียประกนัสูงกว่าผูท่ี้
เป็นลูกจา้งบริษทั เน่ืองจากไม่มีเงินสมทบจากนายจา้ง และเน่ืองจากกองทุนสุขภาพของผูป้ระกอบ
อาชีพอิสระจะได้รับการดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมิใช่รัฐบาลกลางท าให้มีตน้ทุนสูง
เพราะมีขนาดกองทุนเล็กเกินไป   

กล่าวโดยสรุป ความเท่าเทียมกันของสิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลและภาระ
ค่าใช้จ่ายไม่ข้ึนอยู่กบัวา่ระบบประกนัสุขภาพจะมีลกัษณะท่ีเป็น single หรือ multiple payer แม้
ระบบ single-payer จะเอ้ือต่อการสร้างความเท่าเทียมกนัมากกวา่ ทั้งน้ี ความเท่าเทียมกนัข้ึนอยูก่บั



2-46 

นโยบายของภาครัฐเองวา่จะเขา้มาก ากบัอตัราค่าธรรมเนียมเบ้ียประกนั ชุดสิทธิประโยชน์ คุณภาพ
ในการรักษาพยาบาล ฯลฯ ของแต่ละระบบใหเ้หมือนกนัหรือไม่   

2.7 สรุป 

การศึกษาโครงสร้างการบริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพในต่างประเทศพบว่าในทุก
กรณี กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต่อระบบประกนัสุขภาพของรัฐเพียง
หน่วยงานเดียว ท าใหก้ารปฏิรูปหรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบประกนัสุขภาพสามารถด าเนินการ
ไดอ้ย่างบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นการควบรวมหรือการประสานงานกนัระหวา่งกองทุนสุขภาพ การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือพฒันาคุณภาพของการรักษาพยาบาล 

การมีกระทรวงเดียว และรัฐมนตรีคนเดียวท่ีรับผิดชอบต่อระบบประกันสุขภาพของ
ประเทศท าให้การรับผิดชอบต่ออ านาจหน้าท่ี (accountability) มีความชัดเจน ทั้งน้ี รัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุขจะต้องรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานทั้งในมิติด้านการบริหารจดัการ
งบประมาณ และคุณภาพของบริการรักษาพยาบาลต่อรัฐสภา  การประเมินผลการด าเนินงานทั้งใน
ด้านความคุ้มค่าและคุณภาพของบริการนั้นจะด าเนินการโดยองค์กรก่ึงอิสระภายใต้กระทรวง
สาธารณสุข และ หน่วยงานตรวจสอบของฝ่ายนิติบญัญติั ไม่ว่าจะเป็นส านักงานตรวจสอบเงิน
แผน่ดิน หรือส านกังานงานตรวจสอบอ่ืนๆ ท่ีข้ึนอยูก่บัรัฐสภา เช่น congressional budget office ใน
สหรัฐอเมริกา หรือ คณะกรรมาธิการดา้นสุขภาพ เป็นตน้ 

ส าหรับการบริหารจดัการด้านการคลงันั้น เน่ืองจากระบบประกนัสุขภาพในประเทศท่ี
พฒันาแลว้มีลกัษณะท่ีเป็นระบบงบประมาณปลายเปิด การร่วมจ่ายจึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีช่วย
ประหยดัค่าใชจ่้ายของภาครัฐ และสร้างแรงจูงใจมิให้ผูป้ระกนัตนใช้สิทธิเกินควรโดยไม่ค  านึงถึง
ภาระค่าใช้จ่ายท่ีตกแก่รัฐ แมก้ารร่วมจ่ายท าให้ผูรั้บสิทธิมีความเส่ียงดา้นการเงิน แต่รัฐจะสามารถ
จ ากดัความเส่ียงดงักล่าวไดโ้ดยการก าหนดวงเงินเพดานท่ีผูป่้วยตอ้งจ่ายในการรับการรักษาพยาบาล
ในรายปี หรือการลดอตัราการร่วมจ่ายส าหรับผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย หรือผูป่้วยดว้ยโรคเร้ือรัง 

 

 

 

 



 

บทที่ 3 

กลไกการอภิบาลภายในระบบบริการสุขภาพของไทย 

การศึกษาในบทน้ีจะท าการศึกษาเก่ียวกบักลไกการอภิบาลภายในระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศไทย โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนแรก จะกล่าวถึงภาพรวมของโครงสร้าง
ระบบประกนัสุขภาพในประเทศไทย รูปแบบการจดัการดา้นการคลงัในภาพรวม และหน่วยบริการ
ในระบบประกนัสุขภาพ ซ่ึงประกอบดว้ยระบบ 5 ระบบ8 คือ 

 (1) ระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 

 (2) ระบบประกนัสังคม 

 (3) ระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

 (4) ระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงรวมถึงระบบสวสัดิการ
รักษาพยาบาลขา้ราชการกรุงเทพมหานคร และ 

 (5) ระบบประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้ว 

 ส่วนที่สอง จะกล่าวถึงโครงสร้างองค์กร ผูบ้ริหาร กรรมการ ท่ีก ากับดูแล และระบบ
ประกนัสุขภาพ 3 ระบบ คือ ระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ ระบบประกนัสังคม และ
ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยจะท าการศึกษาถึงปัญหาด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของ
โครงสร้างองคก์ร ผูบ้ริหาร และกรรมการ ความรับผิดชอบต่อการท างานของผูบ้ริหาร และความมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และ 

 ส่วนที่สาม จะท าการศึกษาเก่ียวกบัปัญหาของการมีระบบประกนัสุขภาพหลายระบบใน
ประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสนอแนะการอภิบาลระบบบริการสุขภาพของไทยใน
การศึกษาส่วนถดัไป 

                                                        
8 การศึกษาน้ีไม่ครอบคลุมถึงระบบประกนัสุขภาพของรัฐวิสาหกิจเน่ืองจากมีการบริหารจดัการโดยรัฐวิสาหกิจ และ ระบบประกนั
ผูป้ระสบภยัจากรถตามขอ้ก าหนดของกรอบการวิจยั 
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3.1 ระบบประกนัสุขภาพของไทย 

3.1.1 ภาพรวมของโครงสร้างระบบประกนัสุขภาพ 

ประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพหลัก 3 ระบบใหญ่ด้วยกัน ได้แก่ (1) ระบบ
ประกนัสังคม (2) ระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ และ (3) ระบบหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ นอกจากระบบประกนัสุขภาพหลกัทั้ง 3 ระบบ ยงัมีระบบประกนัสุขภาพกลุ่มอ่ืน ๆ  อาทิ
เช่น ระบบประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้ว ระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลของพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 
ระบบสวสัดิการขา้ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นตน้  ซ่ึงระบบประกนัสุขภาพแต่ละระบบจะมี
ววิฒันาการ (รูปท่ี 3.1) และรูปแบบการด าเนินงานท่ีต่างกนั  

รูปที ่3.1 ววิฒันาการของระบบสุขภาพในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : จากการรวบรวมของคณะผูวิ้จยั 

 

กองทุนเงินทดแทนนบัเป็นกา้วแรกของระบบประกนัสุขภาพของไทย ท่ีให้หลกัประกนัแก่
ลูกจ้างกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยด้วยโรคอันเน่ืองมาจากการท างาน  ทั้ ง น้ี กองทุน 
เงินทดแทน เกิดข้ึนในประเทศไทยคร้ังแรก เม่ือปี พ.ศ. 2515 ภายใต้การบริหารของส านักงาน
กองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน ตามประกาศคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 103 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 
โดยในปีแรกของการให้ความคุ้มครอง ครอบคลุมเฉพาะสถานประกอบการท่ีมีลูกจ้าง  
20 คนข้ึนไปท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงนบัเป็นการเร่ิมระบบประกนัสังคมท่ียงัไม่เตม็รูปแบบ 

ในขณะท่ีส่วนงานราชการต่างๆ ได้มีการตั้ งงบประมาณส าหรับดูแลข้าราชการใน
หน่วยงาน จนกระทั่งมีการก่อตั้ งระบบประกันสุขภาพส าหรับข้าราชการ ซ่ึงเป็นสวสัดิการ
รักษาพยาบาลระบบแรกท่ีรัฐบาลไดจ้ดัให้มีข้ึนในปี พ.ศ.  2523 โดยใชเ้งินงบประมาณจ่ายเป็นเงิน
สวสัดิการให้แก่ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และผูรั้บเบ้ียหวดับ านาญ รวมถึงลูกจา้งชาวต่างชาติซ่ึง

2515 2523 2530 2533 2537 2541 2545 2547 

กองทุนเงินทดแทน 
ประกาศคณะปฎิวติัฉบบัท่ี 103 

ขา้ราชการพลเรือน 

ขา้ราชการ กทม. 

พ.ร.บ.ประกนัสงัคม 

พ.ร.บ. กองทุน 

เงินทดแทน 

พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

ประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 

แรงงานต่างดา้ว 
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ไดรั้บค่าจา้งจากเงินงบประมาณของกระทรวง ทบวง กรม รวมถึงพ่อแม่ และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะไม่เกิน 3 คน  

ระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการด าเนินงานภายใตพ้ระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการ
เก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 ซ่ึงต่อมามีการปรับปรุงแก้ไขฉบบัเดิมให้เป็นพระราช
กฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 โดยกลุ่มงานสวสัดิการขา้ราชการ
สังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังท าหน้าท่ีในการก ากับดูแลระบบการเบิกจ่ายเงินค่า
รักษาพยาบาล ก าหนดหลกัเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซ่ึงครอบคลุมจ านวนขา้ราชการและ
บุคคลในครอบครัวประมาณ 5 ลา้นคน (ขอ้มูล ณ ธนัวาคม พ.ศ. 2554) 

ขณะเดียวกนัขา้ราชการสังกดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นขา้ราชการในหน่วยงานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ท่ีแยกการปกครองออกจากส่วนกลาง จึงได้ตราข้อบญัญติั
กรุงเทพมหานคร เร่ือง การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นการจดัสวสัดิการ
ให้แก่ขา้ราชการท่ีสังกดักรุงเทพมหานคร โดยครอบคลุมขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และขา้ราชการ
บ านาญของกรุงเทพมหานคร รวมถึงผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผูว้่าราชการ เลขานุการ 
ผูช่้วยเลขานุการ ประธานท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษาของผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภา และเลขานุการรองประธานสภา  สมาชิกสภาเขต และให้
รวมถึงบุคคลในครอบครัวดว้ย โดยกรุงเทพมหานครมีการตั้งงบค่าใช้จ่ายจากเงินรายไดป้ระจ าปี 
เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส าหรับข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร และสิทธิใน 
การเบิกค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการกรุงเทพมหานครสามารถเบิกค่าใชจ่้ายไดเ้ช่นเดียวกบัระบบ
สวสัดิการข้าราชการ แต่ครอบคลุมจ านวนข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครและบุคคลใน
ครอบครัวเพียง 230,953 คน (ขอ้มูล ณ ธนัวาคม พ.ศ. 2554) 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 มีการขยายความคุม้ครองไปสู่ลูกจา้งท่ีท างานในสถานประกอบการ 
เพื่อเป็นหลกัประกนัให้แก่ลูกจา้งหรือผูป้ระกนัตนท่ีประสบอนัตราย เจ็บป่วยทุพพลภาพ หรือตาย 
อนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน รวมทั้งการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน ให้ความ
คุ้มครองตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 มีการจัดตั้ งส านักงานประกันสังคม อยู่ภายใต้
กระทรวงแรงงาน มีการโอนยา้ยส านกังานกองทุนเงินทดแทนมารวมไวด้ว้ยกนั และไดมี้การตรา
พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาใช้บงัคบัแทนประกาศคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 103 กฎหมายฉบบั
ดงักล่าวใหสิ้ทธิประโยชน์ทั้งฝ่ายนายจา้งและลูกจา้ง คือ การลดอตัราเงินสมทบให้แก่นายจา้ง และ
การเพิ่มค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพและค่าทดแทนกรณีตายใหแ้ก่ลูกจา้ง 

ระบบประกนัสังคมเป็นระบบประกนัสุขภาพท่ีให้ความคุม้ครองแค่เฉพาะตวัลูกจา้งหรือ
ผู ้ประกันตนเท่านั้ น ไม่ได้ครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัวเช่นเดียวกับระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ หากแต่การประกันประเภทน้ีจะแตกต่างจากประกนัในระบบอ่ืน คือ 
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นอกจากจะคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและค่าบริการอ่ืนท่ีจ าเป็นแล้ว ยงัรวมถึง 
การไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายได ้ซ่ึงจ่ายชดเชยให้แก่ลูกจา้งท่ีตอ้งขาดรายไดใ้นช่วงเวลาท่ีตอ้ง
หยดุงานเพื่อรักษาพยาบาล โดยกองทุนประกนัสังคมครอบคลุมลูกจา้งประมาณ 10.5 ลา้นคน และ
กองทุนเงินทดแทนครอบคลุมลูกจา้ง 8.2 ลา้นคน (ขอ้มูล ณ ธนัวาคม พ.ศ. 2554)   

ในปี พ.ศ. 2539 เร่ิมมีการกระจายอ านาจการปกครองไปสู่ระดบัทอ้งถ่ิน จึงเร่ิมมีการก่อตั้ง
องค์กรหรือหน่วยงานเพื่อดูแลบริหารในระดับท้องถ่ินมากข้ึน ระบบสวัสดิการเ ก่ียวกับ 
การรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนทอ้งถ่ินจึงเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2541 เพื่อเป็นการจดัสวสัดิการ
ให้แก่พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ลูกจา้งประจ า ผูรั้บบ านาญ นายกและรองนายก อบจ. นายกเทศมนตรี 
เทศมนตรี นายกเมืองพัทยา ประธานกรรมการสุขาภิบาล ประธานกรรมการบริหาร อบต. 
กรรมการบริหาร อบต. รวมถึงบิดามารดา คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะไม่เกิน 3 คน 
ยกเวน้รองนายก อปท.ท่ีมาจากการแต่งตั้ง  

สวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลของพนกังานส่วนทอ้งถ่ินเป็นระบบสวสัดิการท่ีคลา้ย
กบัสวสัดิการขา้ราชการ เป็นระบบท่ีจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงท่ีมีการเรียกเก็บ โดยใช้จ่ายเงินจาก
งบประมาณประจ าปีท่ีได้มีการตั้งเบิก มีการบริหารจดัการเก่ียวกบัการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 
ภายใตร้ะเบียบของกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลของพนกังาน
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 ซ่ึงแตกต่างจากสวสัดิการขา้ราชการท่ีบริหารจดัการโดยกรมบญัชีกลาง 
กระทรวงการคลงั 

ปี พ.ศ. 2545 ได้เกิดระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติข้ึน เพื่อเป็นหลกัประกนัและให้
ความคุม้ครองดา้นสุขภาพให้แก่ประชาชนคนไทยทุกคนท่ีไม่มีสิทธิในสวสัดิการขา้ราชการหรือ
ประกนัสังคม ด าเนินการภายใต ้พ.ร.บ.หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.  2545 อยูภ่ายใตก้ารดูแล
ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุมจ านวน
ประชากรมากถึง 48 ลา้นคน (ขอ้มูล ณ เดือนกนัยายน พ.ศ. 2554) 

ในขณะเดียวกัน การจัดระบบแรงงานต่างด้าวได้เร่ิมด าเนินการอย่างจริงจังตั้ งแต่ปี  
พ.ศ. 2547 เพื่อให้การจา้งแรงงานต่างดา้วท่ีมีอยูใ่นประเทศเขา้สู่ระบบท่ีถูกตอ้ง โดยเร่ิมด าเนินการ
ใหส้ถานะคนต่างดา้ว 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาวและกมัพูชา ให้มีการจดัท าทะเบียนราษฎรคนต่างดา้ว 
จึงมีมติจากคณะรัฐมนตรีให้จดัมีการด าเนินการเก่ียวกบัระบบประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้ว เพื่อ
เป็นการควบคุมและป้องกันโรคจากแรงงานต่างด้าวท่ีย ้ายถ่ินเข้ามาท างานในประเทศไทย 
ก าหนดใหมี้การตรวจสุขภาพและประกนัสุขภาพโดยมอบหมายใหก้ระทรวงสาธารณสุขด าเนินการ
เก่ียวกบัแรงงานต่างด้าว 4 ด้าน คือ การตรวจสุขภาพประจ าปี การบริการดา้นการรักษาพยาบาล  
การบริการส่งเสริมหรือป้องกนัโรค และการเฝ้าระวงัโรค  
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กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้ส านักงานสาธารณสุขแต่ละจังหวดัและกรม 
การแพทยเ์ป็นหน่วยด าเนินการในรูปแบบศูนยเ์บ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อด าเนินการตรวจ
สุขภาพและประกนัสุขภาพให้กบัแรงงานต่างดา้ว การคุม้ครองแรงงานต่างดา้วเป็นการคุม้ครองใน
ระยะสั้นแบบ “ปีต่อปี” กล่าวคือ ตอ้งมีการประกนัสุขภาพแบบปีต่อปี ซ่ึงครอบคลุมจ านวนแรงงาน
ต่างดา้วมากถึง 1.34 ลา้นคน (ขอ้มูล ณ เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554) 

โดยสรุปแล้ว ระบบประกนัสุขภาพในประเทศไทยมีวิวฒันาการท่ีต่างกนั มีการบริหาร
จดัการจากหน่วยงานและกระทรวงท่ีแตกต่างกนั รูปแบบการด าเนินงานก็มีความแตกต่างกนัหลาย
ประเด็นเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเงินท่ีใช้ สิทธิประโยชน์ ผูใ้ห้บริการ (ตารางท่ี 3.1) หรือแมแ้ต่
ระบบการจ่ายเงินใหแ้ก่สถานพยาบาลของแต่ละกองทุนก็มีการบริหารจดัการท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ 
ในกรณีของระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สวสัดิการของพนักงานท้องถ่ิน และ
สวสัดิการขา้ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นการจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามปริมาณการใช้บริการจริง 
ในขณะท่ีระบบประกันสังคม ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และประกันสุขภาพแรงงาน 
ต่างดา้ว เป็นการจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายรายหวั และมีการจ่ายเพิ่มให้แก่หน่วยบริการใน
กรณีค่าใช้จ่ายสูง หรือการจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) โดยกองทุน
ประกนัสังคม เหมาจ่ายเบ็ดเสร็จในอตัรา 2,050 บาท ระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ จ่ายค่า
รักษาพยาบาลให้แก่สถานพยาบาลในอตัรา 2,546.48 บาท และกองทุนประกนัสุขภาพแรงงานต่าง
ดา้ว จ่ายในอตัรา 964 บาท 

หากพิจารณาถึงสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลท่ีไดรั้บก็แตกต่างกนัค่อนขา้งชดัเจน 
อาทิเช่น ผูป้ระกนัตนของระบบประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้วไม่ไดรั้บความคุม้ครองในกรณีการ
รักษาผูป่้วยโรคจิต โรคไตวายระยะสุดทา้ย ผูป่้วยท่ีติดเช้ือเอดส์ เป็นตน้ ในขณะท่ีระบบประกนั
อ่ืนๆ ให้ความคุม้ครองในทุกกลุ่มโรค ทั้งน้ี คณะผูว้ิจยัจะได้กล่าวถึงปัญหาความเหล่ือมล ้ าของ
ระบบประกนัสุขภาพหลกัทั้ง 3 ระบบ คือ ระบบสวสัดิการขา้ราชการ ระบบประกนัสังคม และ
ระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติในหวัขอ้ถดัไป 

นอกจากระบบประกนัสุขภาพทั้ง 6 ระบบท่ีไดก้ล่าวไปแล้วขา้งตน้นั้น ประเทศไทยยงัมี
ระบบประกนัสุขภาพของรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชนและหน่วยงานก ากบัดูแลเช่นธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงไม่อยู่ภายใตร้ะบบประกนัสังคมตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย  องค์กรเหล่าน้ีจะมี
การบริหารจดัการระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลส าหรับพนกังานเอง  ท าให้สิทธิประโยชน์ความ
คุม้ครองแต่ละแห่งจึงแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัความตกลงร่วมกนัภายในหน่วยงานนั้น ๆ 



 

 

 

ตารางที ่3.1 ลกัษณะส าคัญของระบบประกนัสุขภาพทั้ง 6 ระบบ 

 สวัสดกิารข้าราชการ ประกนัสังคม 
 

ประกนัสุขภาพ 
แห่งชาติ 

ประกนัสุขภาพ 
แรงงานต่างด้าว 

สวัสดกิารรักษาพยาบาล
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

สวัสดกิารข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ลกัษณะ สวสัดิการ ประกนัภาคบงัคบั 
ท่ีรัฐสนบัสนุน 

สวสัดิการ ประกนัภาคบงัคบั 
ส าหรับแรงงานต่างดา้ว 

สวสัดิการ สวสัดิการ 

กลุ่มเป้าหมาย ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ และบุคคล
ในครอบครัว 

ลูกจา้งภาคเอกชน ประชาชนทัว่ไป แรงงาน 
ต่างดา้วท่ีประสงคจ์ะท างาน
ในระบบ 

พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 
ลูกจา้งประจ า ผูรั้บบ านาญ 
นายกและรองนายก อบจ. 
นายกเทศมนตรี เทศมนตรี 
นายกเมืองพทัยา  
ประธานกรรมการสุขาภิบาล 
ประธานกรรมการบริหาร 
อบต. กรรมการบริหาร อบต. 
และบุคคลในครอบครัว 

ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า ผูรั้บ
บ านาญ ผูว้า่ราชการ รองผูว้า่
ราชการ เลขานุการ 
ผูช่้วยเลขานุการ ประธานท่ี
ปรึกษาและท่ีปรึกษาของผูว้า่
ราชการ สมาชิกสภา เลขานุการ
ประธานสภา และเลขานุการ
รองประธาน สมาชิกสภาเขต 
สังกดักรุงเทพมหานคร และ
บุคคลในครอบครัว 

จ านวนผูมี้สิทธิ 5 ลา้นคน กองทุนประกนัสังคม 10.5 
ลา้นคน 
กองทุนเงินทดแทน 
8.2 ลา้นคน 

48 ลา้นคน 1.34 ลา้นคน ไม่มีขอ้มลู 0.22 ลา้นคน 
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 สวัสดกิารข้าราชการ ประกนัสังคม 
(กองทุนประกนัสังคม) 

ประกนัสุขภาพแห่งชาติ ประกนัสุขภาพ 
แรงงานต่างด้าว 

สวัสดกิาร 
รักษาพยาบาล 

พนักงานส่วนท้องถิ่น 

สวัสดกิารข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

สิทธิประโยชน์ 
บริการผูป่้วยนอก รพ.รัฐ/เอกชน รพ.รัฐ/เอกชน รพ.รัฐ/เอกชน รพ.รัฐ รพ.รัฐ/เอกชน รพ.รัฐ/เอกชน 
บริการผูป่้วยใน รพ.รัฐ/เอกชน รพ.รัฐ/เอกชน รพ.รัฐ/เอกชน รพ.รัฐ รพ.รัฐ/เอกชน รพ.รัฐ/เอกชน 
ผูป่้วยฉุกเฉิน รพ.รัฐ/เอกชน รพ.รัฐ/เอกชน รพ.รัฐ/เอกชน รพ.รัฐ รพ.รัฐ/เอกชน รพ.รัฐ/เอกชน 
คลอดบุตร ครอบคลุม ครอบคลุม รพ.รัฐ/เอกชน รพ.รัฐ/เอกชน รพ.รัฐ/เอกชน รพ.รัฐ/เอกชน 
ตรวจสุขภาพ ครอบคลุม ไม่ ไม่ ครอบคลุม ครอบคลุม ครอบคลุม 
โรคเร้ือรัง 9 กลุ่ม
โรค** 

คุม้ครอง คุม้ครอง คุม้ครอง คุม้ครอง  ยกเวน้ไตวาย
เร้ือรังระยะสุดทา้ย 

คุม้ครอง คุม้ครอง 

โรคจิต คุม้ครอง คุม้ครอง คุม้ครอง ไม่คุม้ครอง คุม้ครอง คุม้ครอง 
โรคเอดส์ คุม้ครอง คุม้ครอง คุม้ครอง ไม่คุม้ครอง ยกเวน้ กรณี

เพ่ือป้องกนัการ
แพร่กระจายเช้ือจากแม่สู่
ลูก 

คุม้ครอง คุม้ครอง 

ค่าบริการหอ้งและ
อาหาร 

ตามท่ีกระทรวงการคลงั
ก าหนด 

รวมในเหมาจ่าย รวมในเหมาจ่าย รวมในเหมาจ่าย ตามท่ีกระทรวงการคลงั
ก าหนด 

ตามท่ีกระทรวงการคลงั
ก าหนด 
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 สวัสดกิารข้าราชการ ประกนัสังคม 
(กองทุนประกนัสังคม) 

ประกนัสุขภาพถ้วนหน้า ประกนัสุขภาพ 
แรงงานต่างด้าว 

สวัสดกิาร 
รักษาพยาบาล 

พนักงานส่วนท้องถิ่น 

สวัสดกิารข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

การคลงั 
แหล่งเงิน งบประมาณแผน่ดิน ลูกจา้ง/นายจา้ง/รัฐ งบประมาณแผน่ดิน แรงงานผูป้ระกนัตน งบประมาณแผน่ดิน งบประมาณแผน่ดิน 
วธีิจ่ายค่าบริการ ตามปริมาณบริการ เหมาจ่าย เหมาจ่าย เหมาจ่าย ตามปริมาณบริการ ตามปริมาณบริการ 
ค่ารักษาพยาบาลต่อ
จ านวนผูมี้สิทธิ 
(บาทต่อคน) 

ประมาณ 14,123.01* เหมาจ่ายรวมทั้งหมด 2,050 เหมาจ่าย 2,546.48 เหมาจ่าย 964 บาท ไม่มีขอ้มลู ประมาณ 16,850 บาท* 

หน่วยงานก ากบัดูแล กรมบญัชีกลาง 
 

ส านกังานประกนัสังคม 
 

ส านกังานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ 

ส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดั 

กระทรวงมหาดไทย กองบ าเหน็จบ านาญ 
ส านกัการคลงั 
กรุงเทพมหานคร 

กระทรวงตน้สังกดั กระทรวงการคลงั กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน   
หมายเหตุ  : 

1. บุคคลในครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายไม่เกิน 3 คน 

2. จ านวนผูมี้สิทธิในกองทุนประกนัสงัคม คือ ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 และผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 

3.  * มาจากการค านวณของคณะผูวิ้จยั โดยใชข้อ้มูลปี พ.ศ. 2554 

4. ** โรคเร้ือรัง 9 กลุ่มโรค ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคตบัอกัเสบ/ตบัแขง็ โรคหวัใจลม้เหลว โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคมะเร็ง โรคภูมิคุม้กนัเส่ือม โรคถุงลมโปร่งพอง และโรคไตวายเร้ือรัง 

ท่ีมา : จากการรวบรวมของคณะผูวิ้จยั 
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3.1.2 รูปแบบการจัดการด้านการคลงั 

ขอ้มูลจากส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แสดงให้เห็นวา่  
ค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 6 - 7 ของค่าใชจ่้ายของครัวเรือนทั้งประเทศ (รูปท่ี 3.2) 
ซ่ึงค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพส่วนใหญ่มีแหล่งเงินมาจากงบประมาณของภาครัฐ คิดเป็นสัดส่วนมากถึง
ร้อยละ 67 ในขณะท่ีแหล่งเงินมาจากระบบประกนัสังคม เพียงสัดส่วนร้อยละ 8.0 (รูปท่ี 3.3) 

รูปที ่3.2 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อค่าใช้จ่ายของครัวเรือนทั้งประเทศ 

 
หมายเหตุ : ค่าใชจ่้ายของครัวเรือนทั้งหมด (GDP) ปี พ.ศ. 2545 – 2554 ณ ราคาคงท่ี ปี พ.ศ. 2531 

ท่ีมา : ส านกับญัชีประชาชาติ พ.ศ. 2545-2554  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

รูปที ่3.3 สัดส่วนแหล่งการคลงัของรายจ่ายสุขภาพในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
หมายเหตุ : แหล่งการคลงัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การประกนัสุขภาพโดยสมคัรใจ พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ องคก์รเอกชนไม่แสวง
ก าไรฯ สวสัดิการโดยนายจา้ง และความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 

ท่ีมา : บญัชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2552 - 2553 

 

5.8 5.9 6. 6.2 6.4 6.5 6.6 7. 6.9 7.1 
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2.

4.
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ยล
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สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อค่าใช้จ่ายของครัวเรือนทั้งหมด (GDP) 

งบประมาณ
ภาครัฐ 
67% 

ประกนัสงัคม 
8% 

เอกชน 
14% 

อ่ืนๆ 
11% 
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เม่ือพิจารณาแนวโน้มของรายจ่ายสุขภาพรวมจ าแนกตามแหล่งการคลงัในช่วงระหว่างปี 
พ.ศ. 2537 - 2553 พบวา่ ครัวเรือนส่วนบุคคลซ่ึงรับภาระจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองมีสัดส่วนรายจ่าย
สูงถึงร้อยละ 44.5 ของรายจ่ายสุขภาพรวมในปี พ.ศ. 2537 สูงกว่าแหล่งการคลงัอ่ืนๆ แต่สัดส่วน
รายจ่ายลดลงเป็นร้อยละ 33.1 ในปีพ.ศ. 2544 เน่ืองจากมีระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้เกิดข้ึน
ในปีดงักล่าว และสัดส่วนรายจ่ายของครัวเรือนส่วนบุคคลลดลงเป็นร้อยละ 13.9 ในปี พ.ศ. 2553 
(รูปท่ี 3.4) 

รูปที ่3.4 รายจ่ายสุขภาพจ าแนกตามแหล่งการคลงั พ.ศ. 2537 -  2553  

 
หมายเหตุ : แหล่งการคลงัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การประกนัสุขภาพโดยสมคัรใจ พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ องคก์รเอกชนไม่แสวง
ก าไรฯ สวสัดิการโดยนายจา้ง และความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 

ท่ีมา : บญัชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2552 - 2553 

 

ค่าใช้จ่ายในระบบประกนัสุขภาพส่วนใหญ่เป็นเงินท่ีมาจากเงินงบประมาณของภาครัฐ 
หรือเป็นเงินท่ีมาจากการเก็บภาษีจากประชาชน ยกเวน้เพียงระบบประกนัสังคม ท่ีมีการร่วมจ่ายของ
ผูป้ระกนัตน นายจา้ง และภาครัฐ และระบบประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้วท่ีมีการเก็บเงินสมทบ
จากผูป้ระกนัตนเพียงอยา่งเดียว (ตารางท่ี 3.2)   

ระบบประกนัสังคม แยกการบริหารจดัการออกเป็น 2 กองทุน คือ กองทุนเงินทดแทน และ
กองทุนประกนัสังคม กรณีกองทุนเงินทดแทน เงินสมทบหลกัจะเรียกเก็บจากนายจ้างในอตัรา 
ร้อยละ 0.2 – 1 ของค่าจา้งตามความเส่ียงภยัของประเภทกิจการ และเงินสมทบตามค่าประสบการณ์
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ซ่ึงลดหรือเพิ่มจากอตัราหลกั โดยพิจารณาจากอตัราส่วนการสูญเสียหรือการเบิกเงินทดแทนจาก
กองทุนเงินทดแทน ทั้งน้ี ค่าจา้งสูงสุดท่ีน ามาค านวณเงินสมทบตอ้งไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท 
หรือปีละไม่เกิน 240,000 บาท แต่ในกรณีของกองทุนประกนัสังคม ผูป้ระกนัตนตอ้งจ่ายเงินสมทบ
เขา้กองทุนร่วมกับนายจา้ง และภาครัฐในอตัราท่ีกฎกระทรวงก าหนด (ตารางท่ี 3.3) แต่ในปี  
พ.ศ. 2555 ภาครัฐมีนโยบายช่วยเหลือนายจา้งและผูป้ระกนัตน ลดอตัราเงินสมทบ เป็นระยะเวลา  
1 ปี ลดเงินสมทบกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ จากอตัราเดิมท่ีร้อยละ 3 เหลือเพียงร้อยละ 2 
และลดเงินสมทบกรณีประสบอนัตราย เจบ็ป่วย จากร้อยละ 1.5 เหลือเพียงร้อยละ 0.5 

ประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้ว เป็นการเรียกเก็บเงินจากตวัผูป้ระกนัตนทั้งหมด โดยไม่มี
การจ่ายสมทบร่วมกับนายจา้ง ซ่ึงแรงงานต่างด้าวตอ้งจ่ายเงินจ านวน 1,900 บาทต่อปี แบ่งเป็น  
ค่าตรวจสุขภาพ 600 บาท และค่าประกนัสุขภาพ 1,300 บาท 

ตารางที ่3.2 สัดส่วนของแหล่งเงินในระบบประกนัสุขภาพ 

 สัดส่วนค่าใชจ่้าย 
งบประมาณ 
จากภาครัฐ 

สมทบจาก 
ลูกจา้ง/

ผูป้ระกนัตน 
นายจา้ง รัฐ 

สวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 100 0 0 0 
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 100 0 0 0 
ระบบประกนัสังคม* 

 กองทุนประกนัสังคม 
 กองทุนเงินทดแทน 

 
0 
0 

 
33.33 

0 

 
33.33 
100 

 
33.33 

0 
สวสัดิการรักษาพยาบาลพนกังานทอ้งถ่ิน
และขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 

100 0 0 0 

ประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้ว 0 100 0 0 
หมายเหตุ : พิจารณาเพียงค่ารักษาพยาบาลจากการเจบ็ป่วย 
ท่ีมา : จากการรวบรวมของคณะผูวิ้จยั 

ตารางที ่3.3 อตัราการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกนัสังคม 

ประเภทของประโยชน์ทดแทน อตัราเงินสมทบ (ร้อยละของค่าจ้าง) 
นายจ้าง ลูกจ้าง รัฐบาล รวม 

เจบ็ป่วยท่ีไม่เน่ืองจากการท างาน คลอดบุตร  
ทุพพลภาพและตาย1 1.5 1.5 1.5 4.5 

สงเคราะห์บุตร ชราภาพ2 3 3 1 7 
วา่งงาน3 0.5 0.5 0.25 1.25 
รวม 5 5 2.75 12.75 

หมายเหตุ : 1 กฎกระทรวง ก าหนดอตัราเงินสมทบกองทุนประกนัสงคม พ.ศ. 2555  
   2 กฎกระทรวง ก าหนดอตัราเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม เพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีวา่งงาน  

    พ.ศ. 2546 
3 ประกาศคณะกรรมการการแพทยต์าม พ.ร.บ.ประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราส าหรับประโยชน์ 
   ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน ประกาศ ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 

ท่ีมา : จากการรวบรวมของคณะผูวิ้จยั 
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3.1.3 ผู้ให้บริการในระบบประกนัสุขภาพ 

ผูใ้หบ้ริการเป็นอีกตวัแปรหน่ึงในระบบประกนัสุขภาพท่ีมีความส าคญัยิ่ง ผูใ้ห้บริการหรือ
สถานพยาบาล เป็นสถานท่ีส าหรับการบริการดา้นสุขภาพ ไม่วา่จะเป็นการส่งเสริม ป้องกนั รักษา 
และฟ้ืนฟูภาวะความเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ ทั้ งทางร่างกายและจิตใจ ในประเทศไทยมี
สถานพยาบาลทั้ งของภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ งคลินิกท่ีเปิดให้บริการโดยทั่วไปแล้ว
สถานพยาบาลในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลของภาครัฐท่ีสังกดักระทรวงสาธารณสุข 
โดยโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคจะข้ึนตรงกบัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาล
ประจ าจงัหวดัหรืออ าเภอต่าง ๆ ซ่ึงมีหลากหลายระดบัตามขีดความสามารถและมีจ านวนเตียง
แตกต่างกนัไป (ตารางท่ี 3.4) ในขณะท่ีโรงพยาบาลในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จะข้ึนตรงกบั
กรมการแพทย ์เช่น โรงพยาบาลราชวถีิ โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลสงฆ ์เป็นตน้ 

นอกเหนือจากโรงพยาบาลของรัฐท่ีสังกดักระทรวงสาธารณสุขแลว้ ยงัมีโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลสั งกัดห น่วยงาน อ่ืน  ๆ  อีก  เ ช่น  สภากาชาดไทย  กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้ งกรุงเทพมหานคร (ตารางท่ี 3.4)  
โดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของภาครัฐทั้ งหมดจะให้บริการประชาชนตามสิทธิใน 
การรักษาพยาบาลในระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ ระบบสวัสดิการสังคม และระบบ
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

ตารางที ่3.4 โรงพยาบาลในประเทศไทย 

สถานพยาบาล 
จ านวน 
(แห่ง) 

ลกัษณะ 
สังกดั ขีดความสามารถ จ านวนเตียง 

1.โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค 
   1.1 โรงพยาบาลศูนย ์
         (รพ.ประจ าจงัหวดั/ประจ าภูมิภาค) 26 กระทรวงสาธารณสุข ระดบัตติยภูมิ มากกวา่ 500 เตียง 

   1.3 โรงพยาบาลทัว่ไป 
         (รพ.ประจ าจงัหวดั/ประจ าอ าเภอขนาดใหญ่ 

69 กระทรวงสาธารณสุข ระดบัทุติยภูมิ 120 – 500 เตียง 

   1.4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช 
         (รพ.ชุมชนประจ าอ าเภอ1) 21 กระทรวงสาธารณสุข ระดบัปฐมภูมิ 

/ระดบัทุติยภูมิ 30 – 200 เตียง 

   1.5 โรงพยาบาลชุมชน\ 
         (รพ.ประจ าอ าเภอทัว่ไป) 

723 กระทรวงสาธารณสุข ระดบัปฐมภูมิ 
/ระดบัทุติยภูมิ 

10 – 120 เตียง 

2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั – วิทยาลยัแพทย ์
    (ผลิตบุคลากรทางดา้นการแพทย)์ 12 กระทรวงศึกษาธิการ ระดบัตติยภูมิชั้นสูง  

3 โรงพยาบาลศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 
    (โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท) 

41 ทบวงมหาวิทยาลยั   

4 โรงพยาบาลส่วนกลาง 8 กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณศูข   
5 ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 9 กรุงเทพมหานคร   
6 โรงพยาบาลเฉพาะทาง     
7 โรงพยาบาลสงักดัหน่วยงานอ่ืน ๆ      

หมายเหตุ : 1ยกเวน้โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสระแกว้ท่ีเป็นโรงพยาบาลทัว่ไปประจ าจงัหวดั 
ท่ีมา : http : //th.wikipedia.org/wiki/โรงพยาบาลในประเทศไทย  
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ส าหรับการใช้บริการรักษาพยาบาลของระบบสวสัดิการขา้ราชการ ขา้ราชการ กทม. และ
พนักงานส่วนทอ้งถ่ิน สามารถเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลได้สามทางเลือก คือ 1) เลือกใช้
หน่วยบริการของรัฐได้ทุกแห่ง แล้วน าใบเสร็จไปเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนได้ 2) เลือกใช้หน่วย
บริการในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการ และ 3) กรณีอุบติัเหตุฉุกเฉิน สามารถเขา้รับ
บริการในหน่วยบริการของภาคเอกชนได ้โดยไม่ตอ้งมีการส ารองจ่าย เน่ืองจากเป็นนโยบายของ
รัฐบาลในปี พ.ศ. 2555 “ฉุกเฉินไม่ถามสิทธิ” ในขณะท่ีการใช้บริการของระบบประกนัสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว สามารถเลือกใช้บริการจากหน่วยบริการของรัฐท่ีได้มีเลือกลงทะเบียนไวเ้พียง 
แห่งเดียว ส าหรับระบบประกนัสังคมการใชบ้ริการสถานพยาบาลมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ 
สามารถเขา้รับบริการจากหน่วยบริการท่ีไดท้  าการเลือกไดเ้พียงแห่งเดียว และสามารถเลือกหน่วย
บริการของรัฐหรือภาคเอกชนได้ แต่หน่วยบริการภาคเอกชนท่ีเลือกต้องเข้าร่วมในโครงการ
ประกนัสังคมและระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติก็เช่นเดียวกนั ผูใ้ชบ้ริการสามารถลงทะเบียน
เลือกหน่วยบริการทั้งของภาครัฐหรือเอกชนท่ีเขา้ร่วมโครงการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติได ้แต่
ในกรณีอุบติัเหตุฉุกเฉิน ผูมี้สิทธิทั้ง 2 ระบบ กล่าวคือ ระบบประกันสังคม ระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ สามารถเขา้รับบริการจากสถานพยาบาลแห่งใดก็ไดท้ั้งหน่วยบริการของรัฐและ
เอกชน (รายละเอียดตามตารางท่ี 3.5) 

ตารางที ่3.5 หน่วยบริการในระบบประกนัสุขภาพของไทยทั้ง 5 ระบบ 

ระบบประกันสุขภาพ หน่วยบริการรัฐ(แห่ง) 
สถานพยาบาล
เครือข่าย (แห่ง) 

หน่วยบริการเอกชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ

(แห่ง) 

หน่วยบริการเอกชนท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 

การเข้าใช้บริการ เงื่อนไข 

สวสัดิการขา้ราชการ 
ทุกแห่งทัว่ประเทศ/โรงพยาบาลท่ีเขา้ร่วม

โครงการระบบจ่ายตรงขา้ราชการ 
-  

1.กรณีอุบติัเหตุฉุกเฉิน 
2.กรณีอ่ืน เบิกจ่ายไดเ้ฉพาะกลุ่มโรคท่ี
ก าหนดตามอตัราท่ีกระทรวงการคลงั
ก าหนด 

ประกนัสังคม หลกั 152 แห่ง รัฐและเอกชน2,141 หลกั 90 แห่ง   กรณีอุบติัเหตุฉุกเฉินเท่านั้น 
หลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ 

12,939 475  กรณีอุบติัเหตุฉุกเฉินเท่านั้น 

แรงงานต่างดา้ว ทุกแห่งทัว่ประเทศ - X X 

พนกังานทอ้งถ่ิน ทุกแห่งทัว่ประเทศ -  

1.กรณีอุบติัเหตุฉุกเฉิน  
2.กรณีอ่ืน เบิกจ่ายไดเ้ฉพาะกลุ่มโรคท่ี
ก าหนดตามอตัราท่ีกระทรวงการคลงั
ก าหนด 

ขา้ราชการ กทม. ในสังกดั กทม. -  

1.กรณีอุบติัเหตุฉุกเฉิน 
2.กรณีอ่ืน เบิกจ่ายไดเ้ฉพาะกลุ่มโรคท่ี
ก าหนดตามอตัราท่ีกระทรวงการคลงั
ก าหนด 

หมายเหตุ : 1. สถานพยาบาลเครือข่ายในระบบสวสัดิการขา้ราชการ หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ แรงงานต่างดา้ว พนกังานทอ้งถ่ิน  และขา้ราชการ กทม. 
หมายถึง สถานีอนามยั โรงพยาบาลอ าเภอ โรงพยาบาลจงัหวดั โรงพยาบาลศูนย ์โรงเรียนแพทย ์  และโรงพยาบาลเฉพาะทางต่าง ๆ 

 2. สถานพยาบาลเครือข่ายในระบบประกนัสังคม  เช่น โรงพยาบาลสังกดักรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลจงัหวดั  โรงพยาบาลในเครืองเอกชนท่ีเขา้
ร่วมโครงการ เป็นตน้ 

ท่ีมา : จากการรวบรวมของคณะผูว้ิจยั 
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จากตารางท่ี 3.5 จะเห็นได้ว่า หน่วยบริการภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการให้บริการ 
ทางการแพทยใ์นระบบประกันสุขภาพของไทยเป็นสัดส่วนท่ีน้อยมาก โรงพยาบาลเอกชนใน
ประเทศส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีเน้นการประกอบการเพื่อแสวงหาผลก าไร จาก 
การส ารวจของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2550 ของส านักงานสถิติ พบว่า 
โรงพยาบาลเอกชนท่ีมีรูปแบบการจดัตั้งแบบมูลนิธิหรือองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไร มีสัดส่วน
เพียงร้อยละ 6.8 ซ่ึงการเขา้ร่วมโครงการระบบประกนัสุขภาพจะให้ผลตอบแทนในอตัราท่ีนอ้ยเกิน
ควร จากขอ้มูลการส ารวจของส านกังานสถิติ ในปี พ.ศ. 2550 ยงัพบวา่ มีโรงพยาบาลเอกชนเขา้ร่วม
โครงการประกนัสังคมจ านวน 241 แห่ง หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย 73.3 ของจ านวนโรงพยาบาล
เอกชนทั้งหมดในประเทศ และเขา้ร่วมโครงการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติเพียง 68 แห่ง คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 20.7 แต่ในปี พ.ศ. 2554 มีเอกชนเขา้ร่วมโครงการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ
เพิ่มข้ึนมีจ านวนมากถึง 475 แห่ง 

ในปี พ.ศ. 2554 ระบบประกนัสังคมมีสถานพยาบาลหลกัท่ีให้บริการทั้งหมด 243 แห่ง 
แบ่งเป็น สถานพยาบาลภาครัฐ 152 แห่ง เอกชน 90 แห่ง และสถานพยาบาลเครือข่ายอีกจ านวน 
2,141 แห่ง และในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ มีหน่วยบริการและเครือข่ายบริการสุขภาพ
ทั้งหมด 13,414 แห่ง แบ่งเป็น หน่วยบริการในสังกดักระทรวงสาธารณสุข จ านวน 12,425 แห่ง 
นอกสังกดักระทรวงสาธารณสุข 329 แห่ง หน่วยบริการเอกชน 475 แห่ง และหน่วยบริการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวน 185 แห่ง รายละเอียดตามตารางท่ี 3.6  
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ตารางที ่3.6 หน่วยบริการและเครือข่ายบริการสุขภาพในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ประเภทสังกดั 
ประเภทหน่วยบริการ (แห่ง) 

รวม 
ปฐมภูมิ9 ประจ า10 รับส่งต่อ11 

1. ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข 10,741 850 834 12,425 
2. นอกสงักดักระทรวงสาธารณสุข 171 83 75 329 
3. เอกชน 220 211 44 475 
4. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 169 14 2 185 

รวม 11,301 1,158 955 13,414 
ท่ีมา : ศูนยบ์ริการงานทะเบียน ส านกับริหารกองทุน สปสช. , กนัยายน พ.ศ. 2554 

 

3.2 โครงสร้างองค์กรทีก่ ากบัดูแลระบบประกนัสุขภาพของไทย 3 ระบบ  

ในการศึกษาส่วนน้ีจะท าการศึกษาถึงโครงสร้างองค์กร ผูบ้ริหาร และกรรมการของ
องค์การท่ีก ากบัดูแลระบบประกนัสุขภาพ 3 ระบบ คือ ระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 
ระบบประกนัสังคม และระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงศึกษาปัญหาดา้นผลประโยชน์
ทบัซ้อนของโครงสร้างองค์กร ผูบ้ริหาร กรรมการ ความรับผิดชอบต่อการท างานของผูบ้ริหาร 
ความมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

                                                        
9 หน่วยบริการปฐมภูมิ  หมายถึง สถานบริการระดบัแรกท่ีอยูใ่กลชิ้ดชุมชนมีศกัยภาพในการให้ บริการดา้นเวชกรรมหรือทนัตกรรม
ขั้นพ้ืนฐานตรงตามเกณฑป์ฐมภูมิ ไดแ้ก่ สถานีอนามยั ศูนยบ์ริการสุขภาพชุมชน โดยรับค่าใชจ่้ายดา้นการบริการสาธารณสุขจาก
หน่วยบริการประจ า 
10 หน่วยบริการประจ า หมายถึง สถานบริการท่ีไดรั้บค่าใชจ่้ายในการบริการสาธารณสุขให้แก่ผูมี้สิทธิบตัรทอง ในลกัษณะเหมาจ่าย
รายหวัจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ โดยตอ้งสามารถจดับริการสาธารณสุขระดบัปฐมภูมิท่ีจ  าเป็นต่อสุขภาพและการ
ด ารง ชีวิตไดอ้ยา่งเป็นองคร์วมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การตรวจวินิจฉยัโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และตอ้งให้บริการดา้นเวชกรรมดว้ยตนเอง และมีเครือข่ายหน่วยบริการเพ่ือการส่งต่อในกรณีท่ีเกินขีดความสามารถของ
ตนเอง ลกัษณะของสถานบริการท่ีเป็นหน่วยบริการประจ า ไดแ้ก่ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลศูนย ์
โรงพยาบาลของรัฐนอกสงักดักระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเอกชน คลินิกชุมชนอบอุ่น หรือหน่วยบริการอ่ืนๆ ท่ีผา่นการตรวจ
ประเมินเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจ า 
11 หน่วยบริการรับส่งต่อ เป็นสถานพยาบาลท่ีมีเตียงรับผูป่้วยไวค้า้งคืน มีขีดความสามารถในการจดัการบริการตั้งแต่ระดบัทุติยภูมิ 
ตติยภูมิ หรือโรคเฉพาะทาง เช่น บริการศลัยกรรม บริการฉุกเฉิน ฯลฯ สามารถให้บริการสาธารณสุขแก่ผูใ้ชสิ้ทธิบตัรประกนัสุขภาพ
ถว้นหนา้ท่ีส่งต่อ มาจากหน่วยบริการประจ า หรือหน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการในระดบัน้ีไดแ้ก่ โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลเฉพาะทาง หรือโรงพยาบาลเอกชน เป็นตน้ 
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3.2.1 โครงสร้างองค์กร  

3.2.1.1 กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

กรมบญัชีกลาง สังกดักระทรวงการคลงั ตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2458 ตามพ.ร.บ.
พระธรรมนูญหนา้ท่ีราชการในกระทรวงพระคลงัมหาสมบติั ร.ศ. 109 (พ.ศ. 2433) โดยมีพนัธกิจ
ส าคญัในการตรวจบญัชีของหน่วยราชการท่ีรับหรือเบิกจ่าย หรือรักษาเงินแผน่ดิน และเงินอ่ืนๆท่ี
รัฐบาลตอ้งรับผิดชอบ ก าหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์แนวปฏิบติัด้านกฎหมายการคลังการบญัชี  
การจดัซ้ือจดัจา้ง และการบริหารพสัดุภาครัฐการตรวจสอบภายในค่าตอบแทนและสวสัดิการ เงิน
นอกงบประมาณลูกจา้งและความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ีของรัฐให้สอดคลอ้งกบัการรักษา
วนิยัและความย ัง่ยนืทางการคลงั เป็นตน้  

รูปที ่3.5 โครงสร้างองค์กรของกรมบัญชีกลาง  

 
ท่ีมา : http://www.nhso.go.th/ 

  

 โครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 

และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 

กลุ่มพฒันาระบบ
บริหาร 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มนโยบายการ
จัดซ้ือ โดยรัฐ

กลุ่มพฒันาเงนิ 

นอกงบประมาณ 

กลุ่มพฒันาระบบ
ลูกจ้าง 

ส านักงานเลขานุการ
กรม 

กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนงาน 

สถาบันพฒันา
บุคลากรด้านการคลัง
และบัญชีภาครัฐ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส านักกฎหมาย ส านักการเงนิ 

การคลัง 

ส านักก ากบัและ
พฒันา 

การตรวจสบอ

ส านักก ากบัและพฒันา
ระบบการบริหาร

การเงนิ ฯ 

ส านักความรับผดิ 

ทางแพ่ง 

ส านักบริหารการรับ
จ่ายเงนิภาครัฐ 

ส านักมาตรฐาน 

การจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ 

ส านักมาตรฐาน
ค่าตอบแทน และ

สวสัดกิาร 

ส านักงานมาตรฐาน 

ด้านการบัญชีภาครัฐ 

ส านักงานคลัง 

เขต 1 - 9 

ส านักงานคลังจังหวดั 76 แห่ง 
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โครงสร้างองค์กรของกรมบญัชีกลางในปัจจุบนัมีลกัษณะดังท่ีได้แสดงไวใ้นรูปท่ี 3.5 
ส าหรับหน่วยงานในกรมบญัชีกลางท่ีรับหนา้ท่ีดูแลกลไกการบริหารระบบสวสัดิการรักษาพยาบาล
ขา้ราชการ คือ กลุ่มงานสวสัดิการขา้ราชการ ส านกัมาตรฐานค่าตอบแทนและสวสัดิการ12 โดยกลุ่ม
งานสวสัดิการมีรับผิดชอบมีในหนา้ท่ีต่างๆ เช่น  การศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและก าหนดนโยบาย
เก่ียวกบัการบริหารระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลของขา้ราชการ การด าเนินการเก่ียวกบัสิทธิ
ประโยชน์การรักษาพยาบาล และการพฒันาระบบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล  เป็นตน้ แหล่ง
เงินท่ีใช้ในการจดัสวสัดิการให้แก่ขา้ราชการมาจากงบประมาณกลางของแผ่นดินท่ีรัฐจดัสรรให ้
โดยในปี พ.ศ. 2554 กลุ่มงานสวัสดิการข้าราชการท าการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลจ านวนประมาณ 62,000 ลา้นบาท ครอบคลุมผูมี้สิทธิ (ขา้ราชการและครอบครัว) 
จ านวนประมาณ 5 ลา้นคน  ในขณะท่ีกลุ่มสวสัดิการขา้ราชการมีเจา้หนา้ท่ีเพียง 58 คน  

 จากโครงสร้างและหนา้ท่ีขององคก์รท่ีดูแลระบบสวสัดิการขา้ราชการในประเทศ เห็นไดช้ดัวา่ 
สัดส่วนระหว่างจ านวนบุคลากรกบังบประมาณท่ีองค์กรตอ้งท าการบริหารจดัการ กลุ่มงานสวสัดิการ
ขา้ราชการ กรมบญัชีกลาง เป็นองคก์รท่ีมีสัดส่วนของบุคลากรเทียบกบังบประมาณท่ีตอ้งบริหารนอ้ยกวา่ 
สปส. และ สปสช. อยา่งมาก (ตารางท่ี 3.7) เหตุผลท่ีกลุ่มงานสวสัดิการขา้ราชการมีขนาดเล็กกวา่องคก์ร
อ่ืนนั้น เพราะว่าในทางปฏิบติัแลว้กลุ่มงานสวสัดิการขา้ราชการมีหนา้ท่ีเพียงตั้งงบประมาณ จ่ายเงินค่า
รักษาพยาบาลใหแ้ก่สถานพยาบาลและควบคุมการเบิกจ่ายต่างกบั สปส. และ สปสช. ท่ีตอ้งท าการบริหาร
จดัการกองทุนและควบคุมคุณภาพในการรักษาของสถานพยาบาลผูเ้ขา้ร่วมโครงการ อย่างไรก็ตาม 
รูปแบบองค์กร จ านวนบุคคลากร และงบประมาณของกลุ่มงานสวสัดิการข้าราชการท่ีได้รับใน 
การพฒันาการบริหารจัดการท่ีน้อยเกินไปนั้น อาจเป็นสาเหตุให้การบริหารจดัการ การตรวจสอบ 
การเบิกจ่ายของสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  

ตารางที ่3.7 สรุปโครงสร้างและอ านาจหน้าทีข่ององค์กรที่ดูแลระบบสวสัดิการในประเทศไทย 

สปสช. สปส. กรมบัญชีกลาง 

อตัราก าลงั 
ประมาณ 800 ต  าแหน่ง 

ประมาณ 6,000 ต  าแหน่ง 
 

58 ต  าแหน่ง  
 

งบประมาณท่ีตอ้งบริหารจดัการ 
ประมาณ 101,057.91 ลา้นบาท  

 กองทุนประกนัสงัคม 945,102.86 ลา้นบาท  
 กองทุนเงินทดแทน 34,104 ลา้นบาท  

62,000 ลา้นบาท 

จ านวนผูไ้ดรั้บสิทธิ 
48 ลา้นคน 

 กองทุนประกนัสงัคม  10.5 ลา้นคน 
 กองทุนเงินทดแทน 8.2 ลา้นคน 

ประมาณ 5 ลา้นคน 

หมายเหตุ : ขอ้มูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ท่ีมา : จากการรวบรวมของคณะผูวิ้จยั 

                                                        
12 ภายใตพ้ระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 การบริหารจดัการเป็นหนา้ท่ีของกระทรวงการคลงั ซ่ึง
กระทรวงการคลงัไดม้อบหมายให้กรมบญัชีกลาง โดยมีกลุ่มงานสวสัดิการเป็นผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีหลกั  
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3.2.1.2 ส านกังานประกนัสังคม 

ส านักงานประกันสังคม (สปส.) เป็นหน่วยงานราชการ ถูกจัดตั้ งข้ึนภายใต้ พ.ร.บ.
ประกนัสังคม พ.ศ. 2533 และ พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 โดยโอนงานจากงานประกนัสังคม 
กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย และงานกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน กระทรวง
แรงงานและสวัส ดิ ก า รสั งคม  มาอยู่ ในคว าม รับผิ ดชอบ  โดย เ ร่ิมแรก  สปส .  สั งกัด
กระทรวงมหาดไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้ถูกโอนมาอยู่ในสังกัดกระทรวงแรงงานและ
สวสัดิการสังคม และในปี พ.ศ. 2545 ไดมี้พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม แบ่งส่วนราชการ
เป็นกระทรวงแรงงาน ส าหรับคณะกรรมการของ สปส. มาจากหลายภาคส่วน ไดแ้ก่ ฝ่ายรัฐบาล (มี
ปลดักระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ) ฝ่ายนายจา้ง ฝ่ายลูกจา้ง และท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
นอกจากน้ี ยงัมีการตั้งคณะกรรมการต่างหากข้ึนเพื่อดูแลกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทน ไดแ้ก่ คณะกรรมการการแพทยแ์ละคณะกรรมการอุทธรณ์ส าหรับกองทุนประกนัสังคม 
และคณะกรรมการส าหรับกองทุนเงินทดแทน 

ในเร่ืองหน้าท่ีและความรับผิดชอบ สปส. มีพนัธกิจหลกั 2 อย่างคือ หน่ึง การให้บริการ
ทางดา้นประกนัสังคมแก่ลูกจา้งหรือผูป้ระกนัตน เพื่อให้ประเทศไทยมีการประกนัสังคมอยา่งเต็ม
รูปแบบ โดยลูกจา้งจะได้รับความคุม้ครองทั้งในกรณีประสบอุบติัเหตุ หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ  
การเสียชีวติ ทั้งจากการท างานและไม่เน่ืองจากการท างาน    

โครงสร้างองคก์รของส านกังานประกนัสังคมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนราชการบริหาร
ส่วนกลาง และส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยส่วนราชการบริหารส่วนกลางมีหน่วยงาน
ทั้งหมด 21 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานท่ีตั้ งตามกฎกระทรวง13 จ  านวน 11 หน่วยงาน และเป็น
หน่วยงานภายในอีกจ านวน 10 หน่วยงาน (รูปท่ี 3.6)  

                                                        
13 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการส านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2545 



 

 

 

รูปที ่3.6 โครงสร้างองค์ของส านักงานประกันสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : รายงานประจ าปี พ.ศ. 2552 ส านกังานประกนัสงัคม 

ส านกังานประกนัสังคม 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพฒันาระบบบริการ 

ส านกังานเงินสมทบ ส านกังานจดัระบบ
บริการทางการแพทย ์

ส านกัตรวจสอบ ส านกับริการการเงิน การ
บญัชีและการลงทุน 

ส านกับริหาร 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ส านกั 
สิทธิประโยชน ์

ส านกังาน 
เลขานุการ

กองการ
เจา้หนา้ท่ี 

กองคลงั กองนโยบาย
และแผนงาน 

กองนิติการ ศูนยฟ้ื์นฟู 
สมรรถภาพคนงาน 

ส านกังานประกนัสงัคม 
กทม. พ้ืนท่ี 1 - 12 

ส านกัส่งเสริมความมัน่คง
แรงงานนอกระบบ 

ศูนย์
สารสนเทศ 

กอง
ฝึกอบรม 

กอง 
วิจยัและพฒันา 

ส านกังาน 
กองทุนเงินทดแทน 

ส านกั 
บริหารการลงทุน 

ส านกังานประกนัสงัคมจงัหวดั 
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ในปี พ.ศ. 2554 ส านกังานประกนัสังคมมีอตัราก าลงัประมาณ 6,000 ต าแหน่ง ตอ้งบริหาร
จดัการเงินกองทุนประกันสังคมทั้งหมด 945,102.86 ล้านบาท ครอบคลุมจ านวนผูป้ระกันตน
ประมาณ 10.5 ล้านคน และบริหารจัดการเงินกองทุนทดแทนอีกจ านวน 34,104 ล้านบาท 
ครอบคลุมนายจา้งและลูกจา้งประมาณ 8.2 ลา้นคน 

กองทุนประกนัสังคม แบ่งการบริหารจดัการการเงินออกเป็น 3 กองทุน คือ กองทุน 4 กรณี
(เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย) กองทุน 2 กรณี (สงเคราะห์บุตรและชราภาพ) และ
กองทุนกรณีว่างงาน  เงินกองทุนทั้งหมด 945,102.86 ลา้นบาท ในจ านวนน้ีเป็นเงินกองทุนกรณี
สงเคราะห์บุตรและชราภาพ จ านวน 750,520.29 ล้านบาท เป็นเงินกองทุนท่ีดูแลกรณีเจ็บป่วย 
คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย จ านวน 127,105.96 ลา้นบาท เป็นเงินกองทุนเพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทน
กรณีวา่งงาน จ านวน 67,476.61 ลา้นบาท  

ปี พ.ศ.  2554 ส านกังานประกนัสังคมจดัเก็บเงินสมทบทั้งในส่วนนายจา้ง ลูกจา้ง และรัฐบาล
เขา้กองทุนเป็นเงินทั้งส้ิน 124,229.90 ลา้นบาท เป็นเงินกองทุนท่ีดูแล 4 กรณี จ านวน 44,059.03 ลา้นบาท 
(รูปท่ี 3.7) โดยจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยมากท่ีสุด เป็นจ านวนเงิน 24,517.17 ล้านบาท   
ค่าคลอดบุตร จ านวน 6,159.45 ลา้นบาท (รูปท่ี 3.8) อยา่งไรก็ดี ในทางปฏิบติัส านกังานประกนัสังคม
ไม่ได้มีการแบ่งแยกเงินสมทบของกองทุน 4 กรณี ออกเป็น กองทุนส าหรับการเจ็บป่วย กองทุน
ส าหรับคลอดบุตร กองทุนทุพพลภาพ และกองทุนกรณีตาย หากแต่มีการแบ่งส่วนเงินสมทบส าหรับ
ค่าใช้จ่ายส าหรับเป็นค่ารักษาพยาบาลร้อยละ 88 ของเงินสมทบ 4 กรณี ซ่ึงหากน าเงินสมทบ 4 กรณี 
ในปี พ.ศ.  2554 มาค านวณค่าใช้จ่ายส าหรับรักษาพยาบาลจะเป็นเงินจ านวน 38,771.95 ล้านบาท  
แต่ประโยชน์ทดแทนท่ีมีการใชจ่้ายจริงเป็นเงินจ านวน 32,194.95 ลา้นบาท   

รูปที ่3.7 เงินสมทบและประโยชน์ทดแทน ปี พ.ศ. 2554 

 
ท่ีมา : รายงานประจ าปี พ.ศ. 2554 ส านกังานประกนัสงัคม 

 44,059.03  

 68,496.58  

 11,674.29  

 124,229.90  

 32,194.95  

 10,636.25  
 3,462.30  

 46,293.50  

 -

 20,000.00

 40,000.00

 60,000.00

 80,000.00

 100,000.00

 120,000.00

 140,000.00

4 กรณี 2 กรณี วา่งงาน รวม 
เงินสมทบ (ลา้นบาท) จ านวนเงินประโยชน์ทดแทน (ลา้นบาท) 



3-21 

รูปที ่3.8 ประโยชน์ทดแทน ปี พ.ศ. 2554 

 
ท่ีมา : รายงานประจ าปี พ.ศ. 2554 ส านกังานประกนัสงัคม 

3.2.1.3 ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นองค์กรอิสระภายใต้ก ากับของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข จดัตั้งข้ึนตามพ.ร.บ.หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
และใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข  

โครงสร้างของ สปสช. แบ่งเป็น ส านกัส่วนกลางและส านกังานเขต ซ่ึงอยูใ่นความดูแลและ
รับผดิชอบของรองเลขาธิการทั้งหมด 4 คน ดงัท่ีไดแ้สดงไวใ้นรูปท่ี 3.9 ในส่วนของส านกังานเขตมี
จ านวนทั้งส้ิน 13 เขต มีหนา้ท่ีในการดูแลและบริหารจดัการส านกังานสาขาจงัหวดั ตามโครงสร้าง
การบริหารงาน (รูปท่ี 3.10) ในปี พ.ศ. 2554 สปสช. มีเจา้หนา้ทั้งหมดประมาณ 800 คน14 และไดรั้บ
การจดัสรรงบในการบริหารประมาณ 961.31 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 0.74 ของงบประมาณท่ี
ตอ้งดูแลทั้งหมด (ตารางท่ี 3.8) 

ในแต่ละปี สปสช. จะตอ้งขออนุมติังบประมาณเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายของระบบประกนัสุขภาพ
แห่งชาติจากคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องผ่านรัฐสภา งบประมาณดังกล่าวเป็นงบประมาณท่ีรวม
เงินเดือนของบุคลากรทางการแพทยแ์ลว้  หากแต่เงินในส่วนของเงินเดือนแพทยจ์ะตอ้ง “จ่ายตรง” 

                                                        
14 สปสช.  

 24,517.14  

 6,159.45  

 341.11   1,177.25  

 6,554.72  
 4,081.53   3,462.30  
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จ านวนเงนิประโยชน์ทดแทน (ล้านบาท) 
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จากกรมบญัชีกลางเขา้บญัชีของแพทยโ์ดยไม่ผา่น สปสช. หรือกระทรวงสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538 ดงันั้น วงเงิน “เหมาจ่ายรายหวั” ท่ี สปสช. ไดรั้บจดัให้
มาบริหารจัดการจะน้อยกว่าท่ีได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ เน่ืองจากมีการหักส่วนของ
เงินเดือนแพทย์ออกไป โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของเงินเดือนของแพทย์  ในขณะท่ีอีก 
ร้อยละ 40 กระทรวงสาธารณสุขเป็นผูรั้บภาระ ซ่ึงอาจมองว่าเป็น “เงินอุดหนุน” ท่ีกระทรวง
สาธารณสุขให้แก่ระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ หรือเป็นการตอบแทนภารกิจอ่ืนๆ ท่ีแพทยท์  า
ประโยชน์ให้แก่กระทรวงฯ นอกเหนือจากการให้การรักษาพยาบาลแก่ผูป่้วยภายใตร้ะบบประกนั
สุขภาพแห่งชาติ เช่น การรณรงค์ และส่งเสริมสุขภาพ เป็นตน้ จากเหตุผลดงักล่าวท าให้กระทรวง
สาธารณสุขไม่สามารถก ากับควบคุมการปฏิบัติงานของแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุขได ้
โดยเฉพาะแพทยใ์นโรงเรียนแพทยซ่ึ์งสังกดักระทรวงศึกษาธิการ 

ตารางที ่3.8 งบประมาณของส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2546 – 2544  

งบที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

งบกองทุน (รวมเงินเดือน) 
 - งบกองทุน สปสช. 
 - เงินเดือนบุคลากร สธ. 

67,582.60 
40,889.95 
26,692.65 

82,023.00 
54,428.63 
27,594.37 

91,369.05 
67,366.39 
24,002.66 

101,984.10 
76,598.80 
25,385.30 

108,065.09 
80,597.69 
27,467.40 

117,969.00 
89,384.77 
28,584.23 

129,280.89 
101,057.91 
28,222.98 

งบบริหาร 625.00 647.00 810.96 807.65 936.75 858.46 961.31 
ร้อยละ 0.93 0.79 0.89 0.79 0.87 0.73 0.74 

ท่ีมา : ส านกันโยบายและแผน ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ , กนัยายน พ.ศ. 2554 
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รูปที ่3.9 โครงสร้างองค์กรของ สปสช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ส านกักฎหมาย ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553) 

คณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

คณะอนุกรรมการฯ ภายใตค้ณะกรรมการ
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข 

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ 

ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

เลขาธิการ (นพ.วนิยั สวสัดิวร) 

รองเลขาธิการ 
(นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ) 

 

รองเลขาธิการ 
(นพ.วีระวฒัน ์พนัธค์รุฑ) 

รองเลขาธิการ 
(นพ.พีรพล สุทธิวเิศษศกัด์ิ) 

รองเลขาธิการ 
(ภญ.เนตรนภสั สุชนวนิช) 

- ส านกันโยบายและแผน 

- ส านกักฎหมาย 

- กองทุนพฒันาระบบบริการ

ปฐมภูมิและกองทุนพฒันา

ระบบการแพทยแ์ผนไทย 

- กองทุนส่งเสริมสุขภาพและ

ป้องกนัโรค 

- กองทุนโรคไตวาย 

- กองทุนบริหารจดัการโรค

เร้ือรัง 

- สปสช.เขต 7 ขอนแก่น 

- สปสช.เขต 8 อุดรธานี 

- สปสช.เขต 9 นครราชสีมา 

- สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี 

- ส านกัตรวจสอบ 

- ส านกับริหารทัว่ไป 

- ส านกับริหารทรัพยากร

บุคคลและการเปล่ียนแปลง 

- ส านกับริหารการชดเชย

ค่าบริการ 
- ส านกัตรวจสอบการชดเชย

และคุณภาพบริการ 
- ส านกัประชาสมัพนัธ์และ

บริการประชาชน 
- ส านกับริหารการจดัการ

กองทุน 
- สปสช.เขต 3 นครสวรรค ์
- สปสช.เขต 4 สระบุรี 
- สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 
- สปสช.เขต 12 สงขลา 

- ส านกัพฒันาคุณภาพบริการ 
- ส านกับริหารสารสนเทศการ

ประกนั 
- กองทุนพฒันาระบบบริการ

ตติยภมิูเฉพาะดา้น 
- กองทุนเพื่อบริการผูติ้ดเช้ือ 

เอช ไอ วี ผูป่้วยเอดส์ และ

ผูป่้วยวณัโรค 
- สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ 
- สปสช.เขต 2 พิษณุโลก 
- สปสช.เขต 5 ราชบุรี 
- สปสช.เขต 6 ระยอง 
- สปสช.เขต 13 

กรุงเทพมหานคร  

- ส านกับริหากองทุน 
- ส านกับริหารการเงิน 
- กองทุนยา เวชภณัฑ ์และ

วคัซีน 

- ส านกัสนบัสนุนการมีส่วนร่วม

ของภาคี 
- กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ทางการแทพย ์
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รูปที ่3.10 โครงสร้างการบริหารระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

 
ท่ีมา : คู่มือหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

3.2.2 โครงสร้างกรรมการและอนุกรรมการทีบ่ริหารกองทุน 

เน่ืองจากการบริหารจดัการแต่ละกองทุนมีการบริหารงานตามกฎหมายท่ีแตกต่างกนั จึงมี
การจดัตั้งหน่วยงานในการดูแลแต่ละกองทุน (ตารางท่ี 3.9) เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
นโยบายด้านสุขภาพของภาครัฐบาล กลุ่มงานสวัสดิการข้าราชการ สังกัดกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลงั เป็นหน่วยงานท่ีดูแลบริหารงานระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ ภายใต้
พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553  

ในปี พ.ศ. 2554 มีมติของคณะรัฐมนตรี ให้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารระบบ
สวสัดิการขา้ราชการ ประกอบด้วย ตวัแทนจากภาครัฐและผูท้รงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ มีอ านาจ
หน้าท่ีในการจดัท าขอ้เสนอเก่ียวกับนโยบายด้านการเงินการคลังและการบริหารจดัการระบบ  
เพื่อเป็นกรอบให้กระทรวงการคลงัถือปฎิบติั นอกจากน้ี คณะกรรมการฯ ยงัมีหน้าท่ีในการจดัท า
ขอ้เสนอเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ เพื่อให้กรมบญัชีกลางพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล  
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ในขณะท่ีส านกังานประกนัสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยงานในการดูแลบริหารจดัการระบบ
ประกันสุขภาพแห่งชาติ ด าเนินงานตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ประกอบดว้ย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขเป็น
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และตวัแทนจากหน่วยงาน และมีการจดัตั้งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข เพื่อก ากบัดูแลการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

อน่ึง ระบบประกันสังคมแบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 2 กองทุน คือ กองทุน
ประกนัสังคม และกองทุนเงินทดแทน ด าเนินงานภายใตก้ฎหมายคนละฉบบั และมีคณะกรรมการ
ในการดูแลกองทุนแต่ละกองทุน การศึกษาในส่วนน้ีจะขอกล่าวถึงเพียงกองทุนประกันสังคม  
ซ่ึงด าเนินงานภายใต ้พ.ร.บ.ประกนัสังคม พ.ศ. 2533 และมีการจดัตั้งคณะกรรมการประกนัสังคม 
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนกระทรวงการคลัง ผูแ้ทน
กระทรวงสาธารณสุข ผูแ้ทนส านกังบประมาณ ผูแ้ทนฝ่ายนายจา้งและผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้ง และให้มี
คณะกรรมการการแพทยค์ณะหน่ึง ซ่ึงประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน โดยมี
จ านวนรวมกนัไม่เกิน 16 คน 

 

ตารางที ่3.9 โครงสร้างกรรมการในการบริหารงานแต่ละกองทุน 

 สวัสดกิารข้าราชการ ระบบประกนัสุขภาพ ประกนัสังคม 
หน่วยงานท่ีดูแล กลุ่มงานสวสัดิการขา้ราชการ 

กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 
ส านกังานประกนัสุขภาพแห่งชาติ ส านกังานประกนัสังคม 

คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารระบบ
สวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 

คณะกรรมหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการประกนัสังคม 

ประธานกรรมการ ปลดักระทรวงการคลงั รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข ปลดักระทรวงแรงงาน 
คณะกรรมการ 1. รองปลดักระทรวงการคลงั 

2. ศ.ดร.อมัมาร สยามวาลา 
3. อธิบดีกรมบญัชีกลาง 
4. เลขาธิการคณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรือน 
5. ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ 
6. เลขาธิการส านกังาน

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
7. เลขาธิการส านกังาน

ประกนัสังคม 
8. ปลดักระทรวงสาธารณสุข 

1. ปลดักระทรวงกลาโหม   
2. ปลดักระทรวงการคลงั 
3. ปลดักระทรวงพาณิชย ์ 
4. ปลดักระทรวงมหาดไทย 
5. ปลดักระทรวงแรงงาน  
6. ปลดักระทรวงสาธารณสุข  
7. ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

ผูอ้  านวยการ ส านกังบประมาณ 
8. ผูแ้ทนเทศบาล 
9. ผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
10. องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ผู้แทนกระทรวงการคลงั 
1. ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจ
การคลงั  

2. รองผูอ้  านวยการส านกังาน
เศรษฐกิจการคลงั  

3. ผูอ้  านวยการส านกันโยบายการ
ออมและการลงทุน ส านกังาน
เศรษฐกิจการคลงั 

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
1. ปลดักระทรวงสาธารณสุข 
2. รองปลดักระทรวงสาธารณสุข 
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 สวัสดกิารข้าราชการ ระบบประกนัสุขภาพ ประกนัสังคม 
9. ปลดักระทรวงกลาโหม 
10. เลขาธิการสมาคมโรงพยาบาล

เอกชน 
11. นายกแพทยสภา 
12. พ.ญ.วนัดี โภคะกุล 
13. ผศ.ดร.ภญ.นิตยา เกียรติยี่ 
14. น.พ.ณรงคศ์กัด์ิ องัคะสุวพ 
15. ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันา

ระบบการเงินการคลงั ดา้น
สุขภาพแห่งชาติ 

16. ผูแ้ทนกลุ่มสถาบนั
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

17. ท่ีปรึกษาดา้นพฒันาระบบ
การเงินการคลงั กรมบญัชีกลาง 

18. ผูอ้  านวยการส านกัมาตรฐาน
ค่าตอบแทน และสวสัดิการ 
กรมบญัชีกลาง 

19. ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นพฒันา
ระบบสวสัดิการ รักษาพยาบาล 
กรมบญัชีกลาง 

20. นิติกรช านาญการพิเศษ 
กรมบญัชีกลาง 

11. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
12. ผูแ้ทนองคก์รเอกชน  

(ซ่ึงมีวตัถุประสงคท่ี์มิใช่เป็นการ
แสวงหาผลก าไร) 

13. ผูท้รงคุณวฒิุเช่ียวชาญทางดา้น
ประกนัสุขภาพ  

14. ผูท้รงคุณวฒิุเช่ียวชาญทางดา้น
การแพทยแ์ละสาธารณสุข 

15. ผูท้รงคุณวฒิุเช่ียวชาญทางดา้น 
การแพทยแ์ผนไทย 

16. ผูท้รงคุณวฒิุเช่ียวชาญทางดา้น 
การแพทยท์างเลือก 

17. ผูท้รงคุณวฒิุเช่ียวชาญทางดา้น
การเงินการคลงั  

18. ผูท้รงคุณวฒิุเช่ียวชาญทางดา้น
กฎหมาย 

19. ผูท้รงคุณวฒิุเช่ียวชาญทางดา้น
สังคมศาสตร์ 

 

3. ส านกัวชิาการสาธารณสุข 
ส านกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุข 

ผู้แทนส านักงบประมาณ 
1. รองผูอ้  านวยการส านกั
งบประมาณ 

2. ผูอ้  านวยการส านกัจดัท า
งบประมาณ ดา้นสังคม 2 

3. ผูอ้  านวยการส่วนงบประมาณ 
กระทรวงแรงงาน 

 ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง(5 คน) 
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง (5 คน) 

ท่ีมา : จากการรวบรวมของคณะผูวิ้จยั 

 

3.2.3 ปัญหาผลประโยชน์ทบัซ้อนของกรรมการและอนุกรรมการในการบริหารกองทุน 

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการในการบริหารกองทุนประกนัสุขภาพตาม
พ.ร.บ.หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ การสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการจะมาจากหน่วยงาน
ราชการ และตวัแทนจากภาคเอกชน ซ่ึงไดมี้การก าหนดคุณสมบติัของตวัแทนท่ีมาจากภาคเอกชน 
คือ บุคคลดังกล่าวต้องไม่มีว ัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสวงหาผลก าไร แต่จากการคัดสรร
คณะกรรมการในการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ยงัมีผูแ้ทนบางต าแหน่งท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
ในการบริหารจดัการ หรือเป็นหุ้นส่วนของหน่วยบริการของภาคเอกชน (ตารางท่ี 3.10) 

ในขณะท่ี คณะกรรมการและอนุกรรมการของกองทุนประกนัสังคม มาจากการแต่งตั้งจาก 
3 ภาคส่วน ไดแ้ก่ ผูแ้ทนฝ่ายรัฐบาล ผูแ้ทนฝ่ายนายจา้ง และผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้ง ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียในการวางกรอบการด าเนินงานของกองทุนประกนัสังคม และคณะกรรมการการแพทยข์อง
กองทุนประกนัสังคม มีอ านาจในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัการด าเนินงานใน
การบริหารทางการแพทยแ์ก่ผูป้ระกนัตน คุณสมบติัของกรรมการการแพทยท่ี์ สปส. ก าหนดไว ้คือ 
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1. ตอ้งเป็นผูท้รงคุณวฒิุในวชิาชีพเวชกรรมสาขาใดสาขาหน่ึง 

2. ตอ้งไม่เป็นผูบ้ริหารหรือท่ีปรึกษาของสถานพยาบาลเอกชนท่ีท าสัญญากบัส านกังาน
ประกนัสังคมและไม่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัการจดัระบบบริการทางการแพทยใ์หแ้ก่
ผูป้ระกนัตนของส านกังานประกนัสังคม 

จากรายช่ือคณะกรรมการการแพทย ์กองทุนประกนัสังคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – 2553 พบวา่ 
มีคณะกรรมการการแพทยท่ี์มีหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการ หรือท างานในโรงพยาบาลเอกชนจ านวน 
14 คน และมีคณะกรรมการการแพทย์ 9 คนท่ีมีมีหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ หรือท างานใน
โรงพยาบาลเอกชนท่ีอยูภ่ายใตโ้ครงการประกนัสังคม (ตารางท่ี 3.11)  

ทั้งน้ี การแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการตาม พ.ร.บ.หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
และ พ.ร.บ.ประกันสังคม จะตอ้งมีการแต่งตั้งกรรมการจากผูแ้ทนในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น
ตวัแทนจากสถานบริการภาคเอกชน หรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน หากแต่กรรมการหรือคณะกรรมการผูน้ั้นควรมีเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการมีหุ้นส่วน 
การด ารงต าแหน่งหรือผลประโยชน์ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัภาคเอกชนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการด ารงต าแหน่ง และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบได้ และเพื่อเป็นการป้องกนัการเกิด
ปัญหาผลประโยชน์ทบัซอ้น ในการประชุมหรือลงมติใด ๆ ก็ตามท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์
หรือมีส่วนไดเ้สียกบักรรมการบุคคลดงักล่าว ควรมีหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนในการเขา้ร่วมประชุม เช่น 
ไม่ใหค้ณะกรรมการท่านนั้นเขา้ร่วม หรือเขา้ร่วมประชุมไดแ้ต่ไม่มีสิทธิในการลงมติ เป็นตน้ 

 

ตารางที ่3.10 รายช่ือคณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุขที่เป็นตัวแทนของภาคเอกชน และสถานภาพตัวแทน 

เป็นผู้แทนให้แก่ ช่ือกรรมการ สถานภาพตัวแทน 

คณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
ผูแ้ทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน นายเอ้ือชาติ กาญจนพิทกัษ ์ เจา้ของโรงพยาบาลรามค าแหง และ

หุน้ส่วนโรงพยาบาลวภิาวดี 
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

ผูแ้ทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน นายเฉลิม หาญพาณิชย ์ ประธานกรรมการ บริษทั บางกอก 
เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 

ผูแ้ทนแพทยสภา นายพินิจ หิรัญโชติ กรรมการแพทยสภา/หุน้ส่วน
โรงพยาบาลสนามจนัทร์ 

ผูท้รงคุณวฒิุดา้นประกนัสุขภาพ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผา่สวสัด์ิ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาล
สมิติเวช ศรีราชา 

ท่ีมา : จากการรวบรวมของคณะผูวิ้จยั  
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ตารางที ่3.11 รายช่ือคณะกรรมการการแพทย์ทีม่ีหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการหรือท างานใน
โรงพยาบาลเอกชน 

รายช่ือคณะกรรมการ โรงพยาบาลเอกชน 
(ภายใต้โครงการประกนัสังคม) 

โรงพยาบาลเอกชน 
(ไม่อยู่ภายใต้โครงการ) 

ปีที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

นายเฉลิม หาญพาณิชย ์ บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิ
ทอล (รพ.เกษมราษฎร์) 

 2547, 2549 

นายช านาญ ภู่เอ่ืยม รพ.เกษมราษฎร์ (บางแค)  2547 
พนัเอก(พิเศษ) ประจกัษ ์บุญจิตตพ์ิมล รพ.นวมินทร์ 9  2549 
พนัต ารวจเอกวฑิูรย ์นิติวรางกรู รพ.นวมินทร์ 9  2553 
นายสุนทร อนัตรเสน รพ.เอกปทุม  2553 
นายนิคม ศิริไชย รพ.บางปะกอง 3  2544 
นายพงษศ์กัด์ิ วฒันา รพ.ศรีวชิยั 3  2553 
นายสารเนตร์ ไวคกุล รพ.ศรีวชิยั 3  2548, 2551 
นายเอ้ือชาติ กาญจนพิทกัษ ์ รพ.วภิา ราม รพ.รามค าแหง 

รพ.สุขมุวทิ 
รพ.ชยัภูมิ ราม 
รพ.เสรีรักษ ์
รพ.ลานนา 

2549, 2551 

นายไพรัช เจาะฑะเกษตริน  รพ.พระรามเกา้ 2548, 2551 
พลต ารวจโท พาสกร รักษก์ุล  รพ.ชยัปราการ 2546, 2548, 2553 
นายเพรา นิวาตวงศ ์  รพ.พร้อมมิตร 2546 
นายสิน ล่ิวศิริรัตน ์  รพ.กรุงเทพ – ราชสีมา 2546, 2548 
พลต ารวจตรีชุมศกัด์ิ พฤกษาพงษ ์  รพ.พญาไท  

(กรรมการตรวจสอบ) 
2553 

ท่ีมา : เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกนัการทุจริตดา้นเศรษฐกิจ ล าดบัท่ี 12/2554  
          แนบทา้ยการประชุมคร้ังท่ี 23 – 8 /2554 วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 เร่ืองท่ี 5.3 

 

3.2.4 ความมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การพฒันาระบบประกนัสุขภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จ าเป็นตอ้งมี
หลัก เกณฑ์ในการพัฒนาท่ีชัดเจน และผู ้มี ส่วนเ ก่ียวข้องทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมใน 
การด าเนินการพฒันา เพื่อให้ระบบประกนัสุขภาพครอบคลุมผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ส าหรับ
ระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลา 10 ปี ถือเป็นระบบท่ีดูแลคนไทยกลุ่ม
ใหญ่ท่ีสุด แต่หากพิจารณาชุดสิทธิประโยชน์ในปัจจุบนั พบวา่ ยงัไม่ครอบคลุมบริการดา้นสุขภาพ
ท่ีจ าเป็นบางอย่าง ในขณะท่ีบริการท่ีมีอยู่แล้ว ผูมี้สิทธิยงัไม่สามารถเขา้ถึงบริการได้อย่างทัว่ถึง 
ส่งผลใหเ้กิดการร้องเรียนต่อส านกังาน สปสช. เน่ืองจากการพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ยขาดการมี
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ส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ จากปัญหาดงักล่าว ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  
ไดเ้ปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในระบบประกนัสุขภาพ ทั้งหมด 7 กลุ่ม 
ประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูก้  าหนดนโยบาย ผูแ้ทนผูเ้ช่ียวชาญดา้นการแพทย ์ผูแ้ทนนกัวิชาการ ผูแ้ทน
ภาคประชาสังคม ผูแ้ทนกลุ่มผูป่้วย ผูแ้ทนภาคอุตสาหกรรม และประชาชนทัว่ไป โดยเปิดโอกาส
ให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการท างาน เสนอหัวขอ้ปัญหาสุขภาพหรือเทคโนโลยีด้าน
สุขภาพต่อคณะอนุกรรมการพฒันาสิทธิประโยชน์ (รูปท่ี 3.11) เพื่อน าไปพฒันาชุดสิทธิประโยชน์
ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถครอบคลุม
ผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

รูปที ่3.11 ข้ันตอนการเสนอและพจิารณาหัวข้อปัญหาสุขภาพและเทคโนโลยด้ีานสุขภาพ 

 
 
ท่ีมา : โครงการศึกษาเพ่ือพฒันาชุดสิทธิประโยชน์กบัการมีส่วนร่วมจากภาพส่วนในสงัคม สปสช. 

 
ผูแ้ทนกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

7 กลุ่ม เสนอหวัขอ้ปัญหา 

คณะผู้ด  าเนินโครงการฯ จัดเตรียมและรวบรวม
ขอ้มูลเสนอคณะท างานคดัเลือกหวัขอ้ 

จัดล าดับความส าคัญ คัด เ ลือกหัวข้อ เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการพฒันาสิทธิประโยชน์ฯ และระบบ
บริการ 

หัวข้อ ท่ี ได้ รับการคัด เ ลื อกและ เ ห็นชอบโดย
คณะอนุกรรมการพฒันาสิทธิประโยชน์ฯ ถูกน าป
ประเมินด้วยกระบวนการวิจัยมาตรฐานโดยคณะผู้
ด  าเนินโครงการฯ 

ผลการประเมินถูกน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
พฒันาชุดสิทธิประโยชน์ฯ และระบบบริการ 

ผลการประ เ มินถูกน า เสนอต่อคณะกรรมการ
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาเขา้สู่ชุดสิทธิ
ประโยชน์ฯ 
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ในระบบประกันสังคม สมาพัน ธ์แรงงานแห่งประเทศไทยได้ เ ร่ิมผลักดัน ร่าง  
พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับประชาชน เพื่อลดความเหล่ือมล ้ า และสร้างความเป็นธรรมให้กับ
ผูป้ระกนัตนภายใตก้องทุนประกนัสังคม โดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเรียกร้องให้
รัฐบาลเร่งพิจารณาและผลกัดัน ร่าง พ.ร.บ.ประกนัสังคม ซ่ึงสาระส าคญัของร่างกฎหมายฉบบั
ประชาชน คือตอ้งการให้ผูป้ระกนัตน เขา้ไปมีส่วนร่วมในการสรรหา คณะกรรมการกองทุน
ประกันสังคม เพื่อให้เกิดการก าหนดนโยบายท่ีเป็นธรรม และบริหารเงินในกองทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ   

3.2.5 ความรับผิดชอบต่ออ านาจหน้าที่ (Accountability) ในการบริหารจัดการระบบ
ประกนัสุขภาพ 

การบริหารจดัการองค์กรท่ีดีตอ้งยึดหลกัธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหาร การจดัการและ
การควบคุมดูแลกิจการต่างๆให้เป็นไปในครรลองธรรม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และอีก
ประเด็นท่ีส าคญัคือ ตอ้งมีความรับผิดชอบต่ออ านาจหน้าท่ี รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกใน 
การรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ ในระบบประกนัสุขภาพก็เช่นเดียวกนั ระบบท่ีดีส่วนหน่ึงตอ้ง
เกิดจากการบริหารจดัการท่ีดี ตอ้งมีส่วนรับผิดชอบต่อสาธารณชน ตอ้งมีการระบุความรับผิดชอบ
ในเร่ืองใดและรับผิดชอบต่อใคร ซ่ึงการศึกษาในส่วนน้ีจะกล่าวความรับผิดชอบต่อการบริหาร
จดัการดา้นการเงิน และความรับผดิชอบต่อคุณภาพในการใหบ้ริการในการรักษาพยาบาล  

3.2.5.1 ความรับชอบดา้นการเงิน 

ความรับผดิชอบดา้นการเงิน คือ การติดตาม ตรวจสอบการเบิกจ่าย ให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายให้อยู่ในวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บ การตรวจสอบการเบิกจ่ายนบัว่าเป็น
ปัจจัยส าคัญในระบบประกันสุขภาพ ไม่ว่าระบบนั้นจะมีรูปแบบการเบิกจ่ายแบบเหมาจ่าย  
การเบิกจ่ายตามกลุ่ม DRG หรือการเบิกจ่ายตามจริงก็ตาม  

โดยทัว่ไปแลว้ การเบิกจ่ายท่ีไม่ถูกตอ้งมกัพบในระบบการจ่ายตามจริง เน่ืองจากระบบการ
จ่ายเงินท่ีไม่มีการควบคุมท่ีดี จะท าให้สถานพยาบาลท่ีให้บริการไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งควบคุม
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ส าหรับวิธีการตรวจสอบการเบิกจ่ายของสวสัดิการรักษาพยาบาล
ขา้ราชการ กรมบญัชีกลางท าการว่าจา้งทีมแพทยเ์ป็นผูท้  าการตรวจการเบิกจ่ายของสถานพยาบาล 
เน่ืองจากผูต้รวจสอบจะตอ้งตรวจสอบประเด็นส าคญั 3 ประการ คือ การลงเวชระเบียน คุณภาพใน
การรักษา และคุณภาพในการเบิกจ่าย วา่มีความถูกตอ้งและมีความซ ้ าซอ้นหรือไม่ ซ่ึงการตรวจสอบ
เหล่าน้ีจ  าเป็นท่ีจะตอ้งใชแ้พทยผ์ูมี้ความรู้จึงจะสามารถตรวจสอบได ้อยา่งไรก็ดี ในปัจจุบนัแพทย ์
ผูมี้ความเช่ียวชาญในดา้นการตรวจสอบบญัชีการเบิกจ่ายในไทยยงัมีอยูอ่ย่างจ ากดั การเพิ่มแพทย ์
ผูต้รวจสอบการเบิกจ่ายไม่สามารถท าไดง่้ายนกั  
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ส าหรับวิธีการตรวจสอบ แพทยผ์ูต้รวจสอบจะสุ่มเลือกตรวจแบบเจาะจงเฉพาะรายการ
เบิกจ่ายท่ีน่าสงสัยวา่จะมีการท าการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมหรือผิดพลาด เช่น การเบิกค่ายาในจ านวน
เกิน 50,000 บาทต่อผูป่้วยหน่ึงราย ในเวลาหน่ึงไตรมาส เป็นตน้ เม่ือผูต้รวจสอบพบความผิดพลาด
ในการเบิกจ่าย กรมบญัชีกลางจะท าการออกหนังสือเรียกคืนเงินท่ีสถานพยาบาลเบิกค่าใช้จ่าย
เกินไป โดยกรมบัญชีกลางเปิดโอกาสให้สถานพยาบาลท าการอุทธรณ์การตัดสินของ
กรมบัญชีกลางได้ ส าหรับโรงพยาบาลท่ีไม่ท าการคืนเงินให้ตามท่ีกรมบัญชีกลางร้องขอ 
กรมบญัชีกลางก็จะท าการชะลอการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลร้องขอในคราวต่อไป 
(ตามรูปท่ี 3.12) มาตรการน้ีเองท าให้ในปีงบประมาณท่ีผา่นมาโรงพยาบาลส่วนมากมกัตดัสินใจท่ี
จะส่งเงินท่ีเบิกจ่ายผิดพลาดไปให้แก่กรมบัญชีกลางทันที เน่ืองจากผลเสียจากการถูกชะลอ 
การเบิกจ่ายจากกรมบญัชีกลางในงวดต่อไปนั้นมีมากกว่าการท่ีสถานพยาบาลจะต้องคืนเงิน 
ค่ารักษาพยาบาลให้แก่กรมบัญชีกลาง อย่างไรก็ดี กรมบญัชีกลางเป็นเพียงผูต้รวจสอบบัญชี 
การเบิกจ่าย และรับผิดชอบการจ่ายเงินให้สถานพยาบาลเท่านั้น กรมบญัชีกลางจึงไม่มีอ านาจ
แทรกแซงการด าเนินการของสถานพยาบาลหรือแพทยผ์ูท้  าการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผดิพลาด  
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รูปที ่3.12 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสถานพยาบาลในระบบสวสัดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ 

 
ท่ีมา : จากการรวบรวมของคณะผูวิ้จยั 

 

ส าหรับระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ และระบบประกนัสังคม การจดัสรรงบประมาณ
ส่วนใหญ่ให้แก่สถานพยาบาลเป็นการจดัสรรแบบรายหวั ดงันั้นปัญหาเร่ืองการเบิกจ่ายท่ีผิดพลาด
หรือร่ัวไหลจากค่าใชจ่้ายแบบรายหวัจึงไม่ใช่ปัญหาหลกั หากแต่ปัญหาการเบิกจ่ายกรณีค่าใชจ่้ายสูง 
หรือการเบิกจ่ายตาม DRG อาจเป็นช่องทางใหห้น่วยบริการท าการเบิกค่าใชจ่้ายเกินจริง หรืออาจท า
ให้เกิดปัญหาการท า Re – Admission เพื่อขอค่าใชจ่้ายเพิ่มได ้ถา้มีการก าหนดอตัราค่าใชจ่้ายตาม 
DRG ต ่าเกินไป (รูปท่ี 3.13)  

  

ตรวจสอบสถานพยาบาล 
- การลงเวชระเบียน 
- คุณภาพการรักษา 
- คุณภาพในการเบิกจ่าย 

กรมบญัชีกลาง 

วา่จา้งทีมแพทย ์
ท่ีมีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบ 

พบความผิดพลาด 

คืนเงิน ยืน่อุทธรณ์ เรียกเงินคืน 

ชะลอการจ่ายเงินงวดถดัไป 
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รูปที ่3.13 ค่าใช้จ่ายตามกลุ่มวนิิจโรคร่วมของระบบประกันสุขภาพ 3 ระบบ ปี พ.ศ. 2553 

 

หมายเหตุ : กลุ่มโรค 01640 คือ Headache, no CC, 01642 คือ Headache, w mild to mod CC, 01643 คือ Headache, w severe CC,  
 01644 คือ Headache, w severe CC, 01680 คือ Other disorders of nervous system, no CC,  
 01682 คือ Other disorders of nervous system, w mild to mod CC,  
 01683 คือ Other disorders of nervous system, w severe CC,  
 01684 คือ Other disorders of nervous system, w catas CC  

ท่ีมา : ส านกัวิจยัเพ่ือการพฒันาหลกัประกนัสุขภาพไทย 

 

อย่างไรก็ดี สปสช. มีหลกัเกณฑ์ในการหักค่าใช้จ่ายกรณีหน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
เพื่อบริการสาธารณสุขเกินจริง15 เพื่อให้การบริการจดัการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยจะมีการตรวจสอบในกรณีพบความผิดปกติ เช่น ค่าใช้จ่ายตาม DRG สูงเกินไป แต่มีผูม้าใช้
บริการนอ้ยราย หรือ ค่าใช้จ่ายตาม DRG น้อยเกินไป เป็นตน้ กรณีท่ีมีการตรวจสอบแลว้พบว่า 

                                                        
15 ขอ้บงัคบัคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติวา่ดว้ยการบริหารจดัการกองทุนและการหกัค่าใชจ่้ายกรณีหน่วยบริการเรียก
เก็บค่าใชจ่้ายเพ่ือบริการสาธารณสุขเกินจริง พ.ศ. 2552 

 -
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01640 01642 01643 01644 01680 01682 01683 01684

ค่าใชจ่้ายรวม ขา้ราชการ ค่าใชจ่้ายรวม ประกนัสงัคม 
ค่าใชจ่้ายรวม 30 บาท ค่าใชจ่้ายต่อหวั ขา้ราชการ 
ค่าใชจ่้ายต่อหวั ประกนัสงัคม ค่าใชจ่้ายต่อหวั 30 บาท 

ค่าใชจ่้ายรวม (บาท) ค่าใชจ่้ายต่อหวั (บาท) 
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หน่วยบริการใดท่ีเรียกเก็บค่าใชจ่้ายไม่ครบถว้น สปสช.จะให้หน่วยบริการนั้นเรียกเก็บค่าใชจ่้ายไป
ยงั สปสช.ตามสิทธิท่ีหน่วยบริการท่ีพึงไดรั้บ  

ส าหรับกรณีท่ีมีการตรวจสอบแล้ว พบว่าหน่วยบริการใดเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกินจริง  
โดยเกิดจากความไม่เขา้ใจหรือความไม่รู้ หรือความสะเพร่าของหน่วยบริการ ให้ สปสช. เรียกเก็บ
เงินส่วนท่ีเกินไปคืนไดท้นัที แต่หากมีการตรวจพบและสรุปไดว้่า หน่วยบริการใดจงใจเรียกเก็บ
ค่าใชจ่้ายเกินจริงโดยไม่มีหลกัฐานในเวชระเบียน สปสช.จะเรียกเก็บเงินส่วนเกินคืน และเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหกัค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมจากส่วนท่ีเรียกคืน (รูปท่ี 3.14) 

ในปี พ.ศ 2555 ส านักงานประกันสังคมได้ปรับปรุงรูปแบบการจ่ายเงินให้กับ
สถานพยาบาล โดยยงัคงมีการเหมาจ่ายเงินให้กบัสถานพยาบาล และเพิ่มการเขา้ถึงบริการโรคท่ีมี
ความซบัซอ้นหรือค่าใชจ่้ายสูงโดยใช ้DRG ซ่ึงเป็นช่วงเร่ิมตน้ในการด าเนิน ตอ้งมีการพฒันาระบบ
การเบิกจ่ายโดยใช้กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมต่อไป แต่การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของ
ส านกังานประกนัสังคม ยงัไม่ปรากฎผลการด าเนินงานท่ีชดัเจนมากนกั 

รูปที ่3.14  กระบวนการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของหน่วยบริการในระบบประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ 

 
ท่ีมา : ขอ้บงัคบัคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  

ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบในระดบัจงัหวดั 
หรือระดบัเขตพ้ืนท่ี หรือระดบัส านกังาน 

ตรวจสอบสถานพยาบาล 
- ตรวจสอบเวชระเบียน 
- ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน 

พบความผิดพลาด 

ค่าใชจ่้ายไม่ครบถว้น 

เรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ส่วนท่ีขาด 

ค่าใชจ่้ายเกินจริง 

เรียกเงินคืน 
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3.2.5.2 ความรับผดิชอบดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 

คุณภาพการใหบ้ริการเป็นปัจจยัส าคญัในการให้บริการของสถานพยาบาล ในประเทศไทย
เองได้มีการก าหนดมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) เพื่อเป็นแนวทางใน 
การพฒันาคุณภาพการให้บริการ การพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล คือ กลไกกระตุน้และ
ส่งเสริมให้โรงพยาบาลมีการพฒันาคุณภาพทั้งองค์กรอยา่งมีระบบ โดยมีกิจกรรมหลกั 3 ขั้นตอน 
คือ การพฒันาคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ 

การรับรองคุณภาพจะกระท าโดยองค์กรภายนอกท่ีเป็นกลาง เพื่ อเป็นหลกัประกนัว่าผล 
การรับรองนั้นจะเป็นท่ีน่าเช่ือถือ  สถาบนัพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเป็นหน่วยงานท่ี
จดัตั้ งข้ึนโดยข้อบงัคบัตาม พ.ร.บ.สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีท าหน้าส่งเสริม 
การพฒันาคุณภาพของโรงพยาบาล โดยอาศยัการประเมินตนเองร่วมกบัการประเมินจากภายนอก 

 ระบบประกนัสังคมมีการก าหนดมาตรฐานสถานพยาบาลท่ีให้บริการแก่ผูป้ระกนัตน  
โดยให้มีการตรวจรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลก่อนเข้าสู่ระบบประกันสังคม รวมทั้งให้มี 
การตรวจสอบคุณภาพของสถานพยาบาลเป็นระยะๆ ส านกังานประกนัสังคมไดจ้ดัคณะท่ีปรึกษา
ทางการแพทยแ์ละพยาบาล หรือผูเ้ช่ียวชาญการแพทยใ์นสาขาต่าง ๆ เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบและ
ประ เ มินคุณภาพสถานพยาบาลทั้ ง ในกองทุนประกันสั งคมและกอง ทุนเ งินทดแทน  
ซ่ึงสถานพยาบาลท่ีเขา้ร่วมโครงการทุกแห่งจะตอ้งไดรั้บการตรวจประเมินอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

ส าหรับการตรวจประเมินสถานพยาบาลในกองทุนประกนัสังคม จะเน้นไปท่ีการตรวจ 
เวชระเบียนและการตรวจสอบคุณภาพการรักษาโดยมีตวัช้ีวดั เช่น อตัราการเกิดผลแทรกซ้อนจาก
การตรวจรักษา อตัราความผดิพลาดจากการใชย้า เป็นตน้ เพื่อประเมินมาตรฐานการรักษาโรคให้แก่
ผูป้ระกนัตน นอกจากน้ี ส านกังานประกนัสังคมยงัสร้างแรงจูงใจให้สถานพยาบาลพฒันาคุณภาพ
การให้บริการ ดว้ยการจ่ายเงินเพิ่ม 77 บาทต่อราย หากสถานพยาบาลผา่นการประเมินการรับรอง
คุณภาพ 

อย่างไรก็ดี สปสช.ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ให้สถานบริการท่ีจะเขา้ร่วมให้บริการในระบบ
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติจะตอ้งไดรั้บการตรวจประเมิน เพื่อข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการตาม
ศกัยภาพและประเภทบริการทั้ง 4 ประเภท คือ หน่วยบริการประจ า หน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วย
บริการร่วมใช้บริการ และหน่วยบริการท่ีรับการส่งต่อ นอกจากน้ี สปสช. ยงัได้มีมาตรการใน 
การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขโดยการสนบัสนุนงบประมาณให้แก่หน่วย
บริการเพิ่มเติมส าหรับผลการให้บริการท่ีมีคุณภาพตามดัชนีช้ีวดัด้านคุณภาพท่ีได้ก าหนดไว ้ 
เพื่อสร้างแรงจูงใจใหห้น่วยบริการจดับริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีก าหนดอยา่งต่อเน่ือง  
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สปสช. มีความพยายามในการคุม้ครองสิทธิแก่ประชาชน โดยการบริการรับเร่ืองร้องเรียน
และร้องทุกข์ผา่นช่องทางต่างๆ เช่น โทรศพัท์สายด่วน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือมาติดต่อดว้ย
ตวัเอง นอกจากน้ี ยงัมีการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อชดเชยในกรณีท่ีผูรั้บบริการไดรั้บความ
เสียหายจากการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล อย่างไรก็ดี จากรายงานผลการด าเนินงานสร้าง
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ สปสช. ยงัไม่พบมาตรการเชิงรุก16 ใน
การเขา้ไปตรวจสอบคุณภาพในการใหบ้ริการแก่ประชาชน17  

ส าหรับปัญหาดา้นคุณภาพการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล ยงัคงเป็นปัญหาหลกัอยู ่
แม้จ  านวนผูท่ี้ร้องทุกข์จะลดลง แต่จ านวนการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากสถานพยาบาลกลับ
เพิ่มข้ึนอย่างเห็นได้ชัด จากข้อมูลในการให้การบริการรับเร่ืองร้องทุกข์แก่ผูมี้สิทธิในประกัน
สุขภาพแห่งชาติในปี พ.ศ. 2554 พบวา่ มีจ านวน 5,742 เร่ือง ลดลงจากปี พ.ศ. 2553 ร้อยละ 6.9 โดย
ส่วนใหญ่เป็นการเร่ืองร้องทุกข์เก่ียวกับการได้รับสิทธิไม่ตรงตามจริง แต่เม่ือพิจารณาจ านวน 
ค าร้องเพื่อขอค่าชดเชยกรณีผูรั้บบริการได้รับความเสียหายจากสถานพยาบาลในปี พ.ศ.  2554 
พบวา่ มีจ  านวนเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2547 ถึง 9.8 เท่า และมีจ านวนค าร้องท่ีเขา้เกณฑ์เพิ่มข้ึนถึง 10.7 
เท่า และมีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผูรั้บบริการท่ีไดรั้บความเสียหายสูงถึง 92.2 ลา้นบาท (ตารางท่ี 
3.12)  

ตารางที ่3.12 ผลการพจิารณาการจ่ายเงินชดเชยกรณผู้ีรับบริการได้รับความเสียหายจากระบบ
ประกนัสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ.  2547 – 2554  

ปี จ านวน 
ค าร้อง 

ไม่
เข้าเกณฑ์ 

เข้า
หลกัเกณฑ์ 

ประเภทความเสียหาย 

อุทธรณ์ การจ่ายเงิน
ชดเชย 

เสียชีวิต/ 
ทุพลภาพ
ถาวร 

สูญเสีย
อวัยวะ/
พกิาร 

บาดเจ็บ/
เจ็บป่วย
ต่อเน่ือง 

2547 99 26 73 49 11 13 12 4,865,000 
2548 221 43 178 113 29 36 32 12,815,000 
2549 443 72 371 215 71 85 60 36,653,500 
2550 511 78 433 239 74 120 58 52,177,535 
2551 658 108 550 303 73 174 74 64,858,148 
2552 810 150 660 344 97 219 67 73,223,000 
2553 876 172 704 361 139 204 71 81,920,000 
2554 965 182 783 401 141 241 114 92,206,330 
รวม 2,742 477 2,265 1,263 355 647 303 244,592,183 
ท่ีมา : ส านกักฎหมาย ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

                                                        
16 มาตรการเชิงรุกในท่ีน้ีหมายถึง การจดัทีมผูต้รวจสอบเขา้ไปตรวจสอบสถานพยาบาลในการลงเวชระเบียน และการควบคุมภาพ
การรักษาพยาบาล เป็นตน้ 
17 สปสช., พ.ศ. 2554 
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3.3 ปัญหาของการมหีลายระบบประกนัสุขภาพในไทย 

ในส่วนน้ีจะท าการศึกษาถึงปัญหาของการมีหลายระบบประกนัสุขภาพในประเทศไทย 
โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะท าการศึกษาถึงปัญหาความเหล่ือมล ้ าของระบบ
ประกันสุขภาพทั้ ง 3 ระบบ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การเบิกจ่าย 
ค่ารักษาพยาบาล ยาเวชภณัฑ์ รวมถึงมาตรฐานการให้บริการในการรักษาพยาบาลของแต่ละระบบ
ประกันสุขภาพ และในส่วนท่ีสอง จะท าการศึกษาถึงปัญหาความส้ินเปลืองของต้นทุนใน 
การบริหารจดัการของผูใ้หบ้ริการในแต่ละกองทุน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

3.3.1 ความเหลื่อมล ้าของสิทธิของผู้ประกันตน/ผู้ทรงสิทธิของระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ ระบบประกนัสังคม และระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

แมป้ระเทศไทยจะมีหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติให้แก่ประชาชนแล้วก็ตาม แต่การท่ีมี
ระบบประกนัสุขภาพหลายระบบมีแนวทางการด าเนินงานและการออกแบบท่ีต่างกนั โดยเฉพาะ
วธีิการ อตัราการจ่ายค่าบริการ เง่ือนไขการใชบ้ริการ และสิทธิประโยชน์ท่ีสมาชิกแต่ละกลุ่มไดรั้บ
ยงัมีความแตกต่างกนั (ตารางท่ี 3.13) ทั้งการใชบ้ริการเจ็บป่วยทัว่ไป และเจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบติัเหตุ 
เป็นตน้ รวมทั้งการชดเชยการบริการต่อสถานบริการก็มีความแตกต่างกนั จึงหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะก่อ
เกิดใหเ้กิดความเหล่ือมล ้าในการใชแ้ละใหบ้ริการ  

สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลของระบบสวสัดิการขา้ราชการ ไม่วา่จะเป็นค่าบริการทาง
การแพทย ์ค่าบริการพยาบาล ค่าตรวจวนิิจฉยัโรค ค่าวิเคราะห์โรค สามารถเบิกค่าใชจ่้ายไดต้ามจริง 
รวมถึงค่าห้องและค่าอาหารก็สามารถเบิกจ่ายได้ตลอดระยะเวลาท่ีเข้ารักษาตวั แต่ได้ไม่เกิน  
600 บาท ในขณะท่ีค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าอาหาร ของระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติและ
ระบบประกนัสังคมรวมอยูใ่นค่าเหมาจ่าย  

เม่ือเปรียบเทียบขอบเขตและเง่ือนไขความคุม้ครองระหว่างระบบหลกัประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ระบบประกนัสังคม18 และระบบสวสัดิการขา้ราชการ สวสัดิการขา้ราชการจะให้ความ
คุม้ครองแก่ขา้ราชการเจา้ของสิทธิ บุคคลในครอบครัวรวมถึงบุตรได้ไม่เกิน 3 คน แต่สิทธิใน 
การคุม้ครองจะส้ินสุดลง เม่ือพน้สภาพจากการเป็นขา้ราชการโดยการรับบ าเหน็จ และบุตรท่ีไดรั้บ
สิทธิในสวสัดิการขา้ราชการจะหมดสิทธิดงักล่าวเม่ือมีอายเุกิน 20 ปี  

ส าหรับผูมี้สิทธิในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติไม่จ  าเป็นตอ้งจ่ายเบ้ียประกนัจะ
ได้รับการคุม้ครองทนัทีเม่ือลงทะเบียน ในขณะท่ีภายใต้ระบบประกันสังคม ผูป้ระกันตนต้อง

                                                        
18 สิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่าง บตัรทอง-ประกนัสงัคม ท่ีมา : หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ วนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2554 
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จ่ายเงินสมทบ กรณีท่ีเจบ็ป่วยผูป้ระกนัตนตอ้งส่งเงินสมทบเขา้กองทุนติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 
จึงจะไดรั้บความคุม้ครอง กรณีการคลอดบุตรผูป้ระกนัตนตอ้งส่งเงินสมทบเขา้กองทุนไม่นอ้ยกวา่ 
7 เดือน จึงจะไดรั้บการคุม้ครองในกรณีของการคลอดบุตร และหากขาดการจ่ายเงินสมทบเกิน 3 
เดือน สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับทุกกรณีนั้นเป็นอนัส้ินสุดลงทนัที หรือการคุ้มครองจะส้ินลงก็ต่อ 
เม่ือพน้จากการเป็นลูกจา้งหรือตาย ดงันั้นจะเห็นได้ว่า สิทธิในการรักษาพยาบาลภายใตร้ะบบ
ประกนัสังคมไม่มีความต่อเน่ืองหากลูกจา้งไม่ส่งเงินสมทบในขณะท่ีสิทธิในการรักษาพยาบาล
ภายใตก้องทุนประกนัสุขภาพถว้นหนา้นั้นนอกจากจะไม่มีค่าใชจ่้ายแลว้  ยงัให้การคุม้ครองตั้งแต่
เกิดจนเสียชีวติอีกดว้ย นอกจากน้ีแลว้  ผูป้ระกนัตนของระบบประกนัสังคมยงัเห็นวา่ การท่ีตนตอ้ง
จ่ายเบ้ียประกนัสมทบเป็นการจ่ายท่ีซ ้ าซอ้น เน่ืองจากผูป้ระกนัตนจ่ายภาษีเงินได ้และรัฐน าเงินภาษี
ดงักล่าวมาจ่ายสมทบเขา้กองทุนประกนัสังคมอีกทางหน่ึงดว้ย  

ส าหรับผูท่ี้ส้ินสุดการคุ้มครองจากระบบสวสัดิการข้าราชการและระบบประกันสังคม
ดังกล่าว จะถูกผลักภาระเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทันที ซ่ึงต่างจากระบบ
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติท่ีสิทธิในการคุม้ครองจะส้ินสุดลงก็ต่อเม่ือผูมี้สิทธิบุคคลนั้น ไดรั้บ
การคุม้ครองจากสิทธิอ่ืนจากรัฐ   

ตารางที ่3.13 ตัวอย่างสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพทีต่่างกนัระหว่างระบบประกนัสังคม ระบบ
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ และระบบสวสัดิการข้าราชการ 

สิทธิประโยชน์ ระบบสวัสดิการ
ข้าราชการ 

ประกนัสังคม ประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

1. เง่ือนไขการคุม้ครอง คุม้ครองขา้ราชการ และ
ครอบครัว รวมบุตร 3 คน
ท่ีอายไุม่เกิน 20 ปี 

คุม้ครองเม่ือจ่ายเงิน
สมทบไม่นอ้ยกวา่ 3 
เดือน 

คุม้ครองเม่ือลงทะเบียน 

2. ระยะส้ินสุดการคุม้ครอง - เจา้ของสิทธิพน้สภาพ
ขา้ราชการโดยการรับ
บ าเหน็จ  

- บุตรท่ีไดรั้บสิทธิ 
อายเุกิน 20 ปี 

- ส้ินสุดการเป็นลูกจา้ง 

แต่ไดรั้บการคุม้ครอง
ต่อไปอีก 6 เดือน1 

- ตาย 

เม่ือไดรั้บสิทธิอ่ืนจาก
ภาครัฐ 

3. หน่วยบริการ 
- การรักษาทัว่ไป 

 

 
หน่วยบริการทุกแห่ง(รัฐ/
เอกชน) 

 
หน่วยบริการท่ีเลือก 
(รัฐ/เอกชน) 

 
หน่วยบริการท่ี
ลงทะเบียน(รัฐ/เอกชน) 

- อุบติัเหตุฉุกเฉิน1 หน่วยบริการทุกแห่ง(รัฐ/
เอกชน) 

หน่วยบริการทุกแห่ง(รัฐ/
เอกชน) 

หน่วยบริการทุกแห่ง(รัฐ/
เอกชน) 

4. การจ่ายค่าบริการทางการแพทย ์ จ่ายตามจริง เหมาจ่าย 2,050.00 บาท 
(ผูป่้วยใน+ผูป่้วยนอก 
1,440.00 บาทต่อคน) 

เหมาจ่าย 2546.48 บาท 
(ผูป่้วยใน 954.72 บาท 
ผูป่้วยนอก 795.39 บาท) 
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สิทธิประโยชน์ ระบบสวัสดิการ
ข้าราชการ 

ประกนัสังคม ประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

5. ยาและเวชภณัฑ ์ ยาในบญัชียาหลกั
แห่งชาติ/ยานอกบญัชียา
หลกัแห่งชาติตามขอ้บ่งช้ี
ทางการแพทย ์

ไม่ต ่ากวา่ยาในบญัชีหลกั
แห่งชาติ2 

ยาในบญัชียาหลกั
แห่งชาติ 

6. สิทธิการคลอดบุตร เบิกจ่ายตามจริง  
- ค่าตรวจครรภ ์
- ค่าคลอดบุตร 
- ค่าดูแลหลงัการคลอด 

- เหมาจ่ายค่าคลอดบุตร 
13,000 บาท/คร้ัง ไม่
เกิน 2 คร้ัง 

- เงินสงเคราะห์การหยดุ
งาน คร้ังละ 50% ของ
ค่าจา้งเป็นเวลา 90 วนั 

เบิกจากกองทุนผูป่้วยใน
ดว้ยระบบ DRG รวมกนั
ไม่เกิน 2 คร้ัง 

7. ทนัตกรรม เขา้รับบริการในหน่วย
บริการของรัฐ 
เบิกจ่ายตามจริง 

เขา้รับบริการใน
สถานพยาบาลหรือคลินิก
ทนัตกรรม 
1. บริการถอนฟัน อุดฟัน 
ขดูหินปูน และฟัน
เทียม 
- เบิกได ้300 บาท/
คร้ัง ไม่เกิน 600 
บาทต่อปี 

- ท าฟันเทียม 1 – 5 ซ่ี 
เบิกได ้1.200 บาท 

- ท าฟันเทียม 
มากกวา่ 5 ซ่ี เบิกได ้
1,400 บาท 

2.  ท  ารากฟันเทียมเบิกได้
ซ่ีละ 16,000 บาท ไม่
เกินรายละ 2 ซ่ี 

เขา้รับบริการในหน่วย
บริการท่ีลงทะเบียน 
ครอบคลุมอยูใ่นเหมา
จ่ายรายหัว 

8. การดูแลรักษาผูป่้วยโรคไตวายเร้ือรัง
ระยะสุดทา้ย (การฟอกเลือด)3 

- ไม่เกิน 2,000 บาท/คร้ัง 
ไม่จ ากดัจ านวนคร้ังต่อ
สัปดาห์ 
- ค่าวางสายเบิกตามรหสั
อุปกรณ์ของ
กรมบญัชีกลางและค่า
ผา่ตดัจากระบบ DRG 

 
 

- ไม่เกิน 1,500 บาท/
คร้ัง และไม่เกิน 4,500 
บาท/สัปดาห์  
- ผูป่้วยไตวายก่อนเขา้
ประกนัสังคม ไดรั้บ
ไม่เกิน 1,000 บาท/
คร้ัง และไม่เกิน 3,000 
บาท/สัปดาห์ 
- ค่าวางสายไม่เกิน 
20,000 บาท/ราย/2 ปี 

- ไดรั้บ 1,500/1,700 
บาท/คร้ัง ตามสภาพ
ผูป่้วย และไม่จ ากดั
จ านวนคร้ังต่อ
สัปดาห์ 
- ค่าวางสาย เบิกตาม
ประเภทและอตัรา/ปี 
ตามคู่มือ  
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สิทธิประโยชน์ ระบบสวัสดิการ
ข้าราชการ 

ประกนัสังคม ประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

9. การช่วยเหลือเบ้ืองตน้ใหแ้ก่
ผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการท่ีไดรั้บ
ความเสียหายจากการรับบริการและ
ใหบ้ริการ 

ไม่มี ไม่มี มีเงินช่วยเหลือ 

หมายเหตุ : 1 มาตรา 38 พ.ร.บ.ประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 
2 แต่ในทางปฏิบติัไม่มีการจ่ายยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ เพราะเป็นระบบเหมาจ่ายรายหวั 

  3  แนวทางปฏิบติัเพื่อด าเนินการตามนโยบายบูรณาการ 3 กองทุน 

ท่ีมา : จากการรวบรวมของคณะผูวิ้จยั 

 

หากพิจารณาสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล กรณีสิทธิการคลอดบุตร ผูป้ระกนัตนใน
ระบบประกนัสังคม สามารถเบิกจ่ายใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายได ้13,000 บาทต่อคร้ัง และไดไ้ม่เกิน 2 
คร้ัง นอกจากค่าคลอดบุตรแลว้ ผูป้ระกนัตนยงัจะไดรั้บเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอด
บุตรร้อยละ 50 ของค่าจา้งเป็นเวลา 90 วนั ส่วนสิทธิการคลอดบุตรของระบบหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ เป็นการเบิกจ่ายจากกองทุนผูป่้วยในดว้ยระบบ DRG และใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกิน 2 คร้ังเช่นกนั 
แต่สิทธิในการคลอดบุตรของระบบสวสัดิการขา้ราชการสามารถเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายไดต้ามจริง ไม่วา่
จะเป็นตรวจครรภ ์ค่าคลอดบุตร รวมถึงการดูแลหลงัคลอดบุตร สิทธิในการรักษาสุขภาพของช่อง
ปากก็มีความแตกต่างกนั ผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสังคมสามารถใช้สิทธิในการรักษาได้ใน
สถานพยาบาลท่ีข้ึนทะเบียนหรือคลินิกทนัตกรรม แต่การบริการการรักษาของระบบหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติตอ้งเขา้ไปรับบริการในหน่วยบริการท่ีข้ึนทะเบียนเท่านั้น  

แมใ้นปัจจุบนัจะมีการแข่งขนัในเร่ืองการให้สิทธิประโยชน์ท่ีเท่าเทียมระหวา่ง 3 กองทุนมี
การจดัท านโยบายลดความเหล่ือมล ้ าระหว่างกองทุนสุขภาพ โดยมีการด าเนินการบูรณาการ  
3 กองทุน และกองทุนประกนัสังคมเองก็มีความพยายามท่ีจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่
ผูป้ระกนัตน หากแต่สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บก็ยงัมีความแตกต่างกนั เช่น การดูแลรักษาผูป่้วยไตวาย
เร้ือรังระยะสุดทา้ย19 (ตารางท่ี 3.11 ดา้นบน) ในระบบประกนัสังคมผูป่้วยไตวายสามารถเขา้รับ
บริการฟอกเลือดได้แต่ต้องอยู่ในวงเงิน 4,500 บาทต่อสัปดาห์ ในขณะท่ีระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขา้ราชการและระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ สามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่จ  ากดัจ านวน
คร้ังต่อสัปดาห์ เป็นตน้  

                                                        
19 แนวทางการปฏิบติัเพื่อด าเนินการตามนโยบายบูรณาการ 3 กองทุน 
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สรุปโดยภาพรวมแลว้ ถา้ไม่พิจารณาสิทธิประโยชน์ของสวสัดิการขา้ราชการ จะเห็นว่า
ระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติมีสิทธิประโยชน์ท่ีดีกว่าระบบประกนัสังคม ทั้งขอบเขตและ
เง่ือนไขการคุม้ครองท่ีสะดวกต่อผูรั้บบริการมากกวา่ มีสิทธิประโยชน์ท่ีมากกว่า และมีการบริหาร
จดัการเฉพาะเพื่อให้ผูป่้วยไดเ้ขา้ถึงการบริการท่ีมีคุณภาพไดดี้กวา่ อย่างไรก็ตาม การเรียกร้องของ
ผูป้ระกนัตนภายใตก้องทุนประกนัสังคมท าให้ สปส. ตอ้งเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล
ใหท้ดัเทียมกบัสิทธิประโยชน์ภายใตก้องทุนประกนัสุขภาพแห่งชาติ  แรงกดดนัของการ “แข่งขนั” 
ระหวา่งกองทุนท าใหค้วามแตกต่างของสิทธิประโยชน์ระหวา่งสองกองทุนดงักล่าวนอ้ยลง    

3.3.3 ความส้ินเปลอืงของต้นทุนในการบริหารจัดการของผู้ให้บริการ 

เน่ืองจากประเทศไทยมีระบบประกันสุขภาพท่ีหลากหลาย และบริหารจดัการกองทุน
ประกนัสุขภาพในแบบท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น การจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้ชสิ้ทธิในแต่ละกองทุนยอ่ม
มีความแตกต่างกันในแต่ละองค์กรท่ีดูแลบริหารจดัการกองทุนประกันสุขภาพ ซ่ึงขั้นตอนใน 
การด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลก็มีความแตกต่างกนั ดงัน้ี 

1. การไหลเวียนข้อมลูระบบประกันสังคม20  

ส านกังานประกนัสังคมและสถานพยาบาลท่ีใหบ้ริการในการรักษาพยาบาลแก่ผูป้ระกนัตน
จะเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อถ่ายโอนรายช่ือผูป้ระกนัตนเป็นสมาชิกของสถานพยาบาล 
โดยจะด าเนินการเดือนละ 2 คร้ัง โดยผูป้ระกนัตนมีสิทธิในการเลือกสถานพยาบาลส าหรับการใช้
บริการ และสถานพยาบาลจะตอ้งจดัท าขอ้มูลการใช้บริการทางการแพทยข์องผูป้ระกนัตนเป็น 
รายเดือนดว้ยโปรแกรมบนัทึกขอ้มูลผูป่้วยประกนัสังคม (SSData) ส่งให้ส านกังานประกนัสังคม
เพื่อน าเขา้ขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลของส านักงานประกนัสังคม โดยขอ้มูลดงักล่าวจะน ามาใช้
ค  านวณอตัราการใชบ้ริการทางการแพทย ์และภาวะเส่ียงของผูป้ระกนัตนเพื่อการค านวณค่าใชจ่้าย
เงินค่าบริการทางแพทย์เพิ่มให้สถานพยาบาลนอกเหนือจากระบบเหมาจ่าย ตามขั้นตอน 
ดงัรูปท่ี 3.15 และ 3.16 ดา้นล่าง 

  

                                                        
20 รายงานการปรับโครงสร้างฐานขอ้มูลผูม้ารับบริการรักษาพยาบาล  
(http://www.scribd.com/doc/14181301/โครงสร้างฐานขอ้มูลระบบประกนัสุขภาพ) 
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รูปที ่3.15 การถ่ายโอนข้อมูลผู้ประกนัตนเลือกสถานพยาบาลของระบบประกนัสังคม 

 
 

ท่ีมา : รายงานการปรับโครงสร้างฐานขอ้มูลผูม้ารับบริการรักษาพยาบาล  

ส านกังานประกนัสังคมถ่าย 

โอนข้อมูลจาก Mainframe ลงบน Internet  
ทุกวนัที่ 16 และวนัที่ 1 

ส านกังานประกนัสังคม 

ประมวลผลข้อมูลผู ้ประกันตน เลือก รพ. 
ทุกวนัท่ี 15 และส้ินเดือน 

โรงพยาบาล เขา้สู่ระบบ Internet เพ่ือถ่ายโอน
ขอ้มลูในวนัที่ 1 และวนัที่ 16 

น าเขา้ขอ้มูลผูป้ระกันตนเลือก รพ. ลงฐานขอ้มูล
โปรแกรมสอบถามรายช่ือ (HosSystem) 

โรงพยาบาล ท่ีไม่ต้องใช้รหัสทางไกลเข้าสู่
ระบบเครือข่ายโดยโทรศัพท์อัตโนมัติ 30 
คู่สาย 

โรงพยาบาล ท่ีใช้รหัสทางไกลเข้าสู่ระบบ
เครือข่ายโดยใชโ้ทรศพัทข์อง สปส. จงัหวดั 
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รูปที ่3.16 การส่งข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกนัตน 

 
ท่ีมา : รายงานการปรับโครงสร้างฐานขอ้มูลผูม้ารับบริการรักษาพยาบาล 

 

2. การไหลเวียนข้อมลูของระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ21 

ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ก าหนดแผนการบริหารค่าใชจ่้ายการรักษาผูป่้วยใน
ระบบโดยใชค้่าน ้ าหนกัสัมพทัธ์ (Relative Weight : RW) ของ DRG เป็นเกณฑ์ในการค านวณ
ค่าใช้จ่ายให้แก่สถานพยาบาล โดย สปสช.ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด าเนินการรับ –  ส่งขอ้มูลกับ
โรงพยาบาลตรวจสอบคุณภาพขอ้มูล และจดักลุ่มวนิิจฉยัโรคร่วมของผูป่้วย  

โดยทางโรงพยาบาลจะจดัส่งข้อมูลผูมี้สิทธิในหลักประกันสุขภาพให้แก่ สปสช. ใน  
2 รูปแบบ คือ 

                                                        
21 รายงานการปรับโครงสร้างฐานขอ้มูลผูม้ารับบริการรักษาพยาบาล  (http://www.scribd.com/doc/14181301/โครงสร้างฐานขอ้มูล
ระบบประกนัสุขภาพ) 

 
รพ. Sub Contractor 

ส่งเอกสารการเงิน  

รพ. Main Contractor  

บนัทึกขอ้มูลผา่นโปรแกรม SSData 

รพ. Main Contractor ส่งขอ้มูลให ้
สปส.ภายในวัน ท่ี  25  ผ่ านระบบ 
Internet 

ส านัก ง านประกันสั งคม รับและ
ตรวจสอบขอ้มูล 

ส านักงานประกนัสังคม น าเขา้ขอ้มูล
บนระบบ LAN เพื่อประมวลผล 
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1. โรงพยาบาลท่ีมีศกัยภาพในการจดัการฐานขอ้มูล สามารถถ่ายโอนขอ้มูลจากฐานขอ้มูล 
ผูม้ารับบริการบางส่วนของโรงพยาบาล และบนัทึกขอ้มูลทั้งหมดผ่านโปรแกรม NHSO โดย  
Web service 

2. โรงพยาบาลท่ีไม่สามารถถ่ายโอนขอ้มูลจากฐานขอ้มูลของโรงพยาบาล จะบนัทึกขอ้มูล
ผูม้ารับบริการทั้งหมดผา่นโปรแกรม NHSO โดย Web service 

เม่ือ สปสช. ไดรั้บขอ้มูลจากโรงพยาบาล จะท าการตรวจสอบขอ้มูล หากการตรวจสอบมี
ขอ้ผดิพลาด จะส่งขอ้มูลกลบัให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งให้ท าการปรับแก ้และส่งคืนขอ้มูลดงักล่าว
กลบัมายงั สปสช. เพื่อน ามาจดักลุ่มการวนิิจฉยัโรคร่วมและด าเนินการต่อไป ดงัรูปท่ี 3.17 

 

รูปที ่3.17 การไหลเวยีนข้อมูลของระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : จากการรวบรวมของคณะผูวิ้จยั  

 

โรงพยาบาล 

สปสช. 

ตรวจสอบ
ขอ้มูล 

จดักลุ่มวนิิจฉยัโรคร่วม (DRG) 

ผดิ 

ถูก 
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3. การไหลเวียนข้อมลูของระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ22 

กรมบญัชีกลางเป็นหน่วยงานหลกัในการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 
โดยร่วมมือกบัส านกังานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) ในการพฒันาระบบการบนัทึก
ขอ้มูล ตรวจสอบ และประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบขอ้มูลและการจดัส่งขอ้มูลมีลกัษณะท่ี
คล้ายกับข้อมูลของระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ เน่ืองจาก สปสช. เคยร่วมมือกับ สกส.ใน 
การพฒันาระบบการบนัทึกขอ้มูล ก่อนท่ีจะมีการด าเนินการเอง โดยมีขั้นตอนดงัรูปท่ี 3.18 

รูปที ่3.18 การไหลเวยีนข้อมูลของระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

 
ท่ีมา : รายงานการปรับโครงสร้างฐานขอ้มูลผูม้ารับบริการรักษาพยาบาล 

                                                        
22 รายงานการปรับโครงสร้างฐานขอ้มูลผูม้ารับบริการรักษาพยาบาล  (http://www.scribd.com/doc/14181301/โครงสร้างฐานขอ้มูล
ระบบประกนัสุขภาพ) 

 
โรงพยาบาล 

บนัทึกขอ้มูล/แกไ้ขขอ้มูล 

กรณีไม่ถูกตอ้งผา่นโปรแกรม CSMBS 

ส านกังานกลางสารสนเทศ 

บริการสุขภาพ 

ตรวจสอบ
ขอ้มูล 

ประมวลผลขอ้มูล 

กรมบญัชีกลาง 

ถูก 

ผิด 



3-46 

จากกระบวนการจดัเก็บขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัของระบบประกนัสุขภาพทั้ง 3 กองทุนส่งผล
ให้สถานพยาบาลแต่ละแห่งท่ีให้บริการในการรักษาพยาบาลประสบปัญหาในการจดัเก็บขอ้มูล 
และบริการจัดการฐานข้อมูล ทั้ งยงัเป็นภาระของสถานบริการสุขภาพ เน่ืองจากการพัฒนา
โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีแต่ละกองทุนใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลมีโครงสร้างขอ้มูลแตกต่างกนั ดงันั้น ควร
มีการบูรณาการฐานขอ้มูลประกนัสุขภาพของไทย ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนัเพื่อให้เกิดความ
มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการดา้นขอ้มูลของทั้งสถานพยาบาลท่ีให้บริการทางการแพทย ์
หรือแมแ้ต่หน่วยงานท่ีดูแลบริหารจดัการทั้ง 3 กองทุน 



 

 

บทที่ 4 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

4.1 ข้อสรุป 

การศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างและระบบการอภิบาลของระบบประกนัสุขภาพของภาครัฐใน
ต่างประเทศในบทท่ี 2 และของประเทศไทยในบทท่ี 3 ซ่ึงมีการวิเคราะห์ทั้ งภาพรวม และ
รายละเอียดของระบบประกันสุขภาพหลัก 3 ระบบ อนัได้แก่ ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ประกนัสังคม และสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ คณะผูว้จิยัมีขอ้สรุปท่ีส าคญัดงัน้ี 

ประการแรก ในเชิงโครงสร้าง การมีระบบหรือกองทุนสุขภาพหลายกองทุนมิได้เป็น
ประเด็นปัญหา ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการศึกษาในบทท่ี 2 วา่ หลายประเทศมีกองทุนสุขภาพมากกวา่ 
1 กองทุน ประเด็นปัญหา คือ กองทุนเหล่านั้นอยู่ภายใต้การก ากับของหน่วยงานเดียวหรือไม่  
การศึกษาตวัอยา่งในต่างประเทศ พบวา่ การบริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพของประเทศจะอยู่
ภายใตค้วามรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเดียวทุกกรณี ท าให้การบริหารจดัการมี
เอกภาพ ต่างจากประเทศไทยท่ีมีระบบประกนัสุขภาพสามระบบซ่ึงอยู่ภายใตห้น่วยงานในสังกดั
กระทรวงท่ีต่างกนั 3 กระทรวง อนัไดแ้ก่ กระทรวงการคลงั กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง
แรงงาน ท าให้เกิดปัญหาความซ ้ าซ้อนในการบริหารจดัการ และความลกัลัน่ของสิทธิประโยชน์
และภาระเบ้ียประกนั 

ประการที่สอง รูปแบบของการบริหารจดัการดา้นการคลงัของระบบประกนัสุขภาพของ
ประเทศไทยทั้ง 3 ระบบแตกต่างกนั ระบบประกนัสังคมเป็นระบบเดียวท่ีมีการบริหารจดัการใน
ลกัษณะของกองทุน ในขณะท่ีอีก 2 ระบบใช้เงินจากงบประมาณของประเทศโดยตรง ซ่ึงต่างจาก
กรณีศึกษาในต่างประเทศท่ีระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติอิงกบัระบบประกนัสังคม ได้แก่ 
เยอรมนี ฝร่ังเศส และญ่ีปุ่น ในประเทศเหล่าน้ี กองทุนประกันสุขภาพทุกกองทุนจะด าเนินการ
ภายใตร้ะบบประกนัสังคมซ่ึงลูกจา้งและนายจา้งร่วมจ่าย โดยเฉล่ียแลว้ร้อยละ 70 ของค่าใชจ่้ายใน
การรักษาพยาบาลโดยรวมจะมาจากระบบประกันสังคม เพียงส่วนน้อย คือ ร้อยละ 10 มาจาก
งบประมาณของภาครัฐท่ีใหก้ารอุดหนุนกลุ่มผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย หรือผูท่ี้ไม่มีรายได ้เช่น ผูเ้กษียณอายุ
การท างาน เป็นตน้ โดยการจดัสรรงบประมาณของภาครัฐนั้นจะด าเนินการผ่านระบบกองทุน
ประกนัสังคมมิไดเ้ป็นการด าเนินการแบบแยกส่วนดงัเช่นในประเทศไทย   

นอกจากน้ีแลว้ วิธีการจดัสรรค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลก็ต่างกนั ระบบประกนัสังคม 
และระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติจดัสรรงบประมาณแก่สถานพยาบาลแบบเหมาจ่ายรายหัว   
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(capitation) ในขณะท่ีระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการใหส้ถานพยาบาลของภาครัฐเบิกจ่าย
ตามจริง (fee for service) ในต่างประเทศท่ีมีการศึกษา กองทุนประกนัสุขภาพทุกกองทุนจะใช้
ระบบเบิกจ่ายตามจริงโดยทั้งส้ิน การมีระบบประกนัสุขภาพท่ีมีรูปแบบการเบิกจ่ายท่ีต่างกนัท าให้
คุณภาพในการรักษาพยาบาล และการบริหารจดัการท่ีแตกต่างกนั 

ประการท่ีสาม ในเชิงความเท่าเทียมกนั (equity) ของบริการรักษาพยาบาลนั้น สืบเน่ืองจาก
การท่ีกองทุนสุขภาพในประเทศไทยทั้ง 3 กองทุนมีรูปแบบท่ีต่างกันและภายใต้การดูแลของ
กระทรวงท่ีต่างกัน ท าให้เ กิดความ “เหล่ือมล ้ า” ของสิทธิประโยชน์และคุณภาพใน 
การรักษาพยาบาลระหวา่งกองทุนในหลายมิติ เช่น   

(1) ภาระค่าเบ้ียประกนัท่ีต่างกนั ระบบประกนัสังคมเป็นระบบเดียวท่ีผูป้ระกนัตนมีภาระ
ค่าใชจ่้าย โดยร่วมจ่ายกบันายจา้งและรัฐ ในขณะท่ีขา้ราชการไม่มีภาระค่าใชจ่้ายในการเป็นสมาชิก
ระบบสวสัดิการรักษาพยาบาล ท าใหสิ้ทธิในการไดรั้บการรักษาพยาบาลมีลกัษณะท่ีเป็นสวสัดิการ
มากกว่าสิทธิจากการท าประกันสุขภาพตามช่ือท่ีเรียก ในขณะท่ีผูท่ี้เป็นลูกจ้างภาคเอกชนต้อง
จ่ายเงินสมทบเดือนละ 75 บาท ในขณะท่ีผูท่ี้มิใช่ลูกจา้งเอกชนและขา้ราชการจะอยู่ภายใตร้ะบบ
ประกนัสุขภาพแห่งชาติทั้งหมด และรัฐเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายแต่ผูเ้ดียว 

ความแตกต่างของภาระค่าเบ้ียประกันท าให้กลุ่มลูกจา้งบริษทัเอกชนมีความรู้สึกว่าตน
ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม เน่ืองจากเป็นคนกลุ่มนอ้ยท่ีตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายส าหรับการไดรั้บสิทธิใน
การรักษาพยาบาล ในต่างประเทศแมจ้ะมีการเก็บเบ้ียประกนัจากผูท่ี้เป็นลูกจา้งภาคเอกชนภายใต้
ระบบประกันสังคมเช่นกนั หากแต่แรงงานส่วนมากอยู่ภายใตร้ะบบประกนัสังคมและสิทธิใน 
การรักษาพยาบาลของระบบประกนัสังคมยงัครอบคลุมคนในครอบครัว ต่างจากประเทศไทยท่ีมี
สมาชิกประกนัสังคมเพียง 10 ลา้นคน จากจ านวนแรงงานทั้งหมดประมาณ 38 ล้านคน และจาก
ประชากรทั้ งหมด 65 ล้านคน เน่ืองจากแรงงานจ านวนมากเป็นแรงงานนอกระบบและ
ประกนัสังคมไม่ไดใ้ห้สิทธิในการรักษาพยาบาลแก่ครอบครัว นอกจากน้ี ระบบประกนัสังคมของ
ไทยยงัมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากประเทศอ่ืน คือ ไม่ใหค้วามคุม้ครองหลงัอายุ 55 ปี ท าให้ตอ้งมีระบบ
หลกัประกนัสุขภาพรองรับ  

กรณีศึกษาต่างประเทศ การจดัเก็บเบ้ียประกนัสุขภาพของภาครัฐจะใช้หลกัเกณฑ์เดียว
ส าหรับทุกกองทุน คือ เก็บตามรายได ้(income tax) หรือเงินเดือนหกั ณ ท่ีจ่าย (payroll tax) ผูท่ี้มี
รายไดน้อ้ยก็เสียนอ้ย ผูท่ี้ไม่มีรายไดก้็ไม่ตอ้งเสียค่าเบ้ียประกนั โดยรัฐจะเขา้มาให้การอุดหนุนแทน  
กลุ่มผูท่ี้ประกอบอาชีพอิสระอาจมีภาระค่าใช้จ่ายในการเอาประกนัท่ีแตกต่างจากผูท่ี้เป็นลูกจา้ง
บริษทัเอกชนเน่ืองจากไม่มีนายจา้งจ่ายสมทบ แต่ในบางประเทศ รัฐจะเขา้มาช่วยอุดหนุนเพื่อมิให้
เกิดความเหล่ือมล ้าระหวา่งการประกอบอาชีพ   



4-3 

(2) สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลท่ีไดผู้ป้ระกนัตนในแต่ละกลุ่มก็ยงัคงแตกต่างกนั 
เช่น การเขา้ถึงการรักษา ในระบบสวสัดิการขา้ราชการสามารถใชส้ถานพยาบาลของรัฐไดทุ้กแห่ง
เน่ืองจากเป็นระบบการจ่ายตามจริง ในขณะท่ีอีก 2 ระบบนั้นตอ้งข้ึนทะเบียบกบัสถานพยาบาลท่ี
ก าหนดไวล่้วงหนา้ เพราะเป็นระบบการเหมาจ่ายรายหวั  นอกจากน้ี ในส่วนของการรักษาพยาบาล
นั้นก็ต่างกนั ตวัอยา่งเช่น ระบบประกนัสุขภาพของขา้ราชการและหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติให้
สิทธิในการฟอกเลือดส าหรับผูป่้วยไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย ไดไ้ม่จ  ากดัจ านวนคร้ังต่อสัปดาห์ แต่
ระบบประกนัสังคมจ ากดัการเขา้รับบริการไดไ้ม่เกิน 4,500 บาทต่อสัปดาห์ เป็นตน้ 

ความแตกต่างของสิทธิประโยชน์สืบเน่ืองมาจากทั้ง 3 ระบบมีหน่วยงานท่ีเป็นผูก้  าหนด
สิทธิประโยชน์ท่ีต่างกัน ได้แก่ คณะกรรมการบริหารระบบสวสัดิการข้าราชการ ซ่ึงมีปลัด
กระทรวงการคลงัเป็นประธานส าหรับระบบสวสัดิการขา้ราชการ คณะกรรมการการแพทยส์ าหรับ
ระบบประกนัสังคม และคณะอนุกรรมการพฒันาชุดสิทธิประโยชน์ ส าหรับระบบหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ ซ่ึงต้องเสนอข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เพื่อพิจารณาอีกขั้นหน่ึง 

(3) คุณภาพในการรักษาพยาบาลแตกต่างกนั เน่ืองจากแต่ละกองทุนมีอตัราการเบิกจ่ายใน
การรักษาพยาบาลท่ีแตกต่างกนั โดยเฉพาะระหว่างระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการท่ีมี 
การเบิกจ่ายตามจริง กบั ระบบประกนัสังคมและประกนัสุขภาพแห่งชาติท่ีเป็นการเหมาจ่ายรายหวั  
และแม้แต่ในกรณีของผู ้ป่วยในท่ีมีการจ่ายตามโรค อัตราการเบิกจ่ายก็ยงัคงต่างกัน ท าให้
สถานพยาบาลมีการปฏิบติัต่อผูป่้วยของแต่ละกองทุนท่ีแตกต่างกนั 

ประการที่ส่ี ในเชิงประสิทธิภาพ (efficiency) การมีระบบประกนัสุขภาพหลายระบบท่ีมี
การบริหารจดัการแบบแยกส่วนท าให้เกิดตน้ทุนท่ีสูงส าหรับผูใ้ห้บริการ (provider) และผูจ่้าย
(payer) ในมิติของผูใ้ห้บริการ การมีระบบประกนัทั้งสามระบบท าให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
เป็นปัญหา  เน่ืองจากแต่ละกองทุนมีวิธีการ และ เอกสารท่ีตอ้งใชท่ี้แตกต่างกนั เช่น การเก็บขอ้มูล
ในการรักษาพยาบาล ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใช้โปรแกรม NHSO ส านักงาน
ประกนัสังคมใชโ้ปรแกรม SSdata และกรมบญัชีกลางใชโ้ปรแกรม CSMBS ท าให้ฐานขอ้มูลไม่
สอดคลอ้งกนั เป็นตน้ 

ในมิติของผูจ่้ายหรือผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลซ่ึงหมายถึงภาครัฐนั้น การมีระบบประกนั
สุขภาพท่ีมีการบริหารจดัการแบบแยกส่วนท าให้เกิดต้นทุนซ ้ าซ้อนในการก ากับควบคุม เช่น  
การตรวจสอบทางดา้นการเงิน (Financial audit) และคุณภาพในการรักษาพยาบาล (Clinical audit)  
เป็นตน้ 
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4.2  ข้อเสนอแนะ 

ในปัจจุบนัประเทศไทยมีระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า (Universal health care) 
หากแต่เป็นระบบท่ีประกอบดว้ยกองทุนหลายกองทุน ทั้งของขา้ราชการ รัฐวิสาหกิจ ลูกจา้งเอกชน 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนแรงงานต่างดา้ว และหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ท่ีผ่านมา  
รัฐบาลในแต่ละยุคสมัยล้วนมีนโยบาย ท่ีจะลดความเหล่ือมล ้ าของสิทธิประโยชน์ใน 
การรักษาพยาบาลระหว่างของทุนเหล่าน้ี ดว้ยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมการร่วม
สามกองทุนท่ีมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน การจดัท าขอ้เสนอท่ีจะขยายระบบประกนัสังคมให้
ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ และครอบครัวของลูกจา้ง หรือขอ้เสนอท่ีจะยุบรวมสวสัดิการใน 
การรักษาพยาบาลภายใต้กองทุนประกันสังคมเข้ากับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
คณะผูว้จิยัเห็นวา่ ประเทศไทยควรมีแนวนโยบายท่ีชดัเจนวา่ โครงสร้างของระบบประกนัสุขภาพท่ี
พึงปรารถนาในอนาคตนั้นเป็นอยา่งไร เพื่อท่ีจะสามารถจดัท าแผนการด าเนินการ (road map) ไปสู่
เป้าหมายดงักล่าวได ้

ประเทศไทยมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปฏิรูประบบประกนัสุขภาพ ทั้งในมิติของโครงสร้าง 
และระบบอภิบาลท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั เพื่อท่ีจะ (1) เพิ่มประสิทธิภาพ และลดตน้ทุนในการบริหาร
จัดการ และ (2) ลดความเหล่ือมล ้ าของสิทธิท่ีจะได้รับการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพของ
ผูป้ระกนัตนในแต่ละกองทุน เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าประสงคท์ั้งสองดงักล่าว  

ขอ้เสนอแนะในการปฏิรูประบบประกนัสุขภาพของประเทศไทยสามารถแบ่งเป็นสามส่วน
ไดแ้ก่ 

  (1) ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัโครงสร้างระบบประกนัสุขภาพ ซ่ึงหมายถึง โครงสร้างองคก์รท่ี
ท าหน้าท่ีก ากับดูแลระบบประกันสุขภาพ วิธีการบริหารจดัการด้านการคลังท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนวธีิการลดความลกัลัน่ของสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลระหวา่งกองทุนสามกองทุน    

(2) ข้อเสนอแนะเก่ียวกับระบบอภิบาลของระบบประกันสุขภาพในภาพรวม และ
หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีในการก ากบัและบริการจดัการ  

(3) ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบับทบาทของภาคเอกชน 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัโครงสร้างระบบประกนัสุขภาพ   

ประการแรก ประเทศไทยจ าเป็นต้องเลือกว่าระบบประกันสุขภาพของประเทศท่ีพึง
ปรารถนาจะเป็นระบบท่ีอิงกบัระบบประกนัสังคม (ไดแ้ก่ ฝร่ังเศส เยอรมนี และญ่ีปุ่น) ซ่ึงมกัเป็น
ระบบ multipayer หรือท่ีไม่อิงกบัระบบประกนัสังคมโดยการใช้งบประมาณของประเทศ ซ่ึงเป็น
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ระบบ single-payer (เช่น องักฤษ ออสเตรเลีย เป็นตน้) คณะผู้วิจัยเห็นว่า ระบบประกันสุขภาพหลัก
ของไทยในอนาคตควรเป็นระบบทีใ่ช้งบประมาณของประเทศ เน่ืองจากเหตุผลหลายขอ้ 

1) ภายใตโ้ครงสร้างแรงงานของประเทศท่ีมีผูป้ระกอบอาชีพในภาคการเกษตรประมาณ
ร้อยละ 40 ของแรงงานทั้ งหมด รวมทั้ งผู ้ประกอบอาชีพนอกระบบอีกจ านวนมาก ระบบ
ประกันสังคมอาจไม่เหมาะสมนักเพราะไม่ครอบคลุมแรงงานจ านวนมาก ดังนั้น ในปัจจุบัน 
การมีระบบประกนัสุขภาพท่ีอิงกบัระบบประกนัสังคมท่ีครอบคลุมจ านวนแรงงานเพียง 10.3 ลา้นคน 
หรือเพียงประมาณ  1 ใน 4 ของแรงงานทั้งหมดแมจ้ะมีการขยายกรอบให้ธุรกิจท่ีมีลูกจา้งเพียงคน
เดียวก็ตอ้งเขา้ระบบประกนัสังคม  2) ผูท่ี้ประกอบอาชีพอิสระท่ีไม่เคยเป็นลูกจา้งและส่งเงินสมทบ
ติดต่อกัน  12  เ ดือนหรือผู ้ประกันตนตามมาตรา  40  ก็ จะไม่ ได้ รับ สิท ธิประโยชน์ ใน 
การรักษาพยาบาลเหมือนกับผูป้ระกันตนมาตรา 33 และ 39 3) กองทุนสุขภาพภายใต้ระบบ
ประกนัสังคมขาดความมัน่คงทางการเงิน เน่ืองจากค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มสูงข้ึนจากการเพิ่มสิทธิ
ประโยชน์ให้ทดัเทียมกับกองทุนสุขภาพถ้วนหน้า ในขณะท่ีอตัราการจ่ายเงินสมทบและอตัรา
เพดานของเงินเดือนท่ีใช้ค  านวณเงินสมทบถูกจ ากดั ปรับเปล่ียนได้ยาก ในขณะเดียวกนัรัฐคา้ง
จ่ายเงินสมทบตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 จวบจนปี พ.ศ. 2555 ประมาณ 5 หม่ืนลา้นบาท  
ท าให้กองทุนอาจติดลบในระยะเวลาอนัใกล ้ 4) ระบบประกนัสุขภาพท่ีอิงกบัระบบประกนัสังคม
สร้างภาระตน้ทุนเงินสมทบใหแ้ก่ผูป้ระกอบการท าใหขี้ดความสามารถในการแข่งขนัของภาคธุรกิจ
ท่ีตอ้งส่งออกถดถอย และ 5) ระบบประกนัสังคมให้สิทธิในการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกเฉพาะ
ช่วงเวลาท่ียงัไม่เกษียณอายุการท างานเท่านั้น ท าให้รัฐตอ้งมีกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ
ข้ึนมารองรับประชาชนจ านวนมากท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกระบบประกนัสังคม และผูท่ี้เกษียณ การมี  
2 ระบบท่ีคู่ขนานกนัไปท าให้เกิดความเหล่ือมล ้ าของสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลท่ีไดรั้บ
จากรัฐ และเกิดตน้ทุนในการบริหารจดัการท่ีซ ้ าซอ้น  

ประการที่สอง ในประเด็นของการบริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพนั้น คณะผูว้ิจยัมี
ความเห็นวา่ ควรมีการโอนยา้ยภารกิจในการก าหนดนโยบาย และในการก ากบัดูแลระบบประกนั
สุขภาพทั้งสามระบบใหอ้ยูภ่ายใตห้น่วยงานเดียวกนั ซ่ึงควรเป็นกระทรวงสาธารณสุขเน่ืองจากเป็น
ผูก้  าหนดนโยบายด้านการสาธารณสุขของประเทศ เพื่อท่ีจะให้การบริหารจดัการระบบประกนั
สุขภาพของภาครัฐเป็นไปอย่างบูรณาการ สอดคล้องกบันโยบายสาธารณสุขของประเทศ และ
เพื่อท่ีจะให้ความรับผิดชอบต่อระบบประกันสุขภาพของประเทศมีความชัดเจน อย่างไรก็ดี  
เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุขมีสถานภาพท่ีเป็นผูใ้ห้บริการรักษาพยาบาล (service provider)    
จากการท่ีมีโรงพยาบาล และสถานีอนามยัท่ีอยู่ในสังกดัจ านวนมาก หน่วยงานท่ีเข้ามาบริหาร
จดัการและก ากบัดูแลระบบประกันสุขภาพของประเทศ จึงควรเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นอิสระ 
จากกระทรวงสาธารณสุข แมจ้ะสังกดักระทรวงสาธารณสุข  
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คณะผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ โครงสร้างของส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  
ในปัจจุบนันั้นเป็นรูปแบบของหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระดงักล่าว  แม ้สปสช. จะสังกดักระทรวง
สาธารณสุข และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานคณะกรรมการหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ แต่คณะกรรมการ ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒิ ตวัแทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ร
เอกชนท่ีเป็นตวัแทนกลุ่ม เด็ก สตรี ผูสู้งอายุ แรงงาน และกลุ่มผูป่้วยโรคเอดส์ ฯลฯ จ านวนมาก 
ท าให้ทิศทางในการก ากบัดูแลระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติมิได้ถูกครอบง าโดยการเมืองหรือ
ขา้ราชการประจ า  และสามารถสะทอ้นความตอ้งการของประชาชนจากหลายภาคส่วน  นอกจากน้ี 
การท่ีกฎหมายก าหนดให้ สปสช. สามารถของบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
ส านกังานไดโ้ดยตรงจากคณะรัฐมนตรี ท าใหอ้งคก์รมีความเป็นอิสระทางดา้นการเงินจากกระทรวง
สาธารณสุข 

ประการทีส่าม ในประเด็นของการควบรวมกองทุนนั้น หากรัฐเห็นวา่ระบบประกนัสุขภาพ
ของประเทศควรเดินไปในทิศทางท่ีไม่อิงกบัระบบประกันสังคม ก็ควรมีการโอนยา้ยงานด้าน
สุขภาพของส านกังานประกนัสังคมมาอยู่ท่ีส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เพื่อลดความ
ซ ้ าซ้อนในการบริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพภายใตร้ะบบเหมาจ่ายรายหัว เพื่อท่ีจะลดความ
เหล่ือมล ้าของสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล  

คณะผูว้ิจยัเห็นวา่ การควบรวม 2 กองทุนดงักล่าวในมิติของสิทธิประโยชน์ไม่น่าจะเป็น
ปัญหาเน่ืองจากสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลระหวา่งสองกองทุนน้ีแตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย  
อย่างไรก็ดี ส านักงานประกนัสังคมอาจเสนอสิทธิพิเศษแก่สมาชิกท่ีเพิ่มไปจากสิทธิพื้นฐานใน 
การรักษาพยาบาลในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัในต่างประเทศท่ีเรียกว่า “add on” เพื่อท่ีจะมิให้สิทธิ
พิ เศษดังกล่าวไม่น าไปสู่ความไม่ เท่ า เ ทียมกัน และไม่น าไปสู่การแย่ง ชิงทรัพยากรใน 
การรักษาพยาบาลของภาครัฐท่ีมีจ  ากดั สิทธิพิเศษดงักล่าว จะตอ้งไม่เก่ียวกบัการรักษาพยาบาลกรณี
ของการเจ็บป่วยปกติ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สิทธิพิเศษดังกล่าว หมายถึง การได้รับเงินทดแทน 
การขาดรายไดใ้นกรณีท่ีลาป่วย การใช้บริการตรวจสอบสายตาและตดัแว่น การใชย้านอกบญัชียา
หลกัแห่งชาติ หรือการใชส้ถานพยาบาลเอกชน สิทธิพิเศษเหล่าน้ีสามารถค านวณเป็นค่าเบ้ียประกนั
ท่ี สปส. สามารถเรียกเก็บจากสมาชิก 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีการโอนย้ายภารกิจด้านสุขภาพจากส านักงานประกันสังคมไปยัง
ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ จะตอ้งมีการโอนยา้ย เงินกองทุนในส่วนของสุขภาพจาก
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ประกนัสังคม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.  2554  มีเงินกองทุนท่ีดูแลผูป้ระกนัตนกรณีเจ็บป่วย ตาย 
ทุพพลภาพ คลอดบุตร เป็นวงเงิน 67,476.61 ลา้นบาท23  

ส าหรับระบบสวสัดิการของภาครัฐ คณะผูว้ิจยัมีความเห็นว่าในระยะสั้ นยงัไม่มีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งยุบรวมระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการกบักองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ เพราะระบบสวสัดิการขา้ราชการเป็นระบบจ่ายตามจริงต่างจากอีกสองกองทุน ซ่ึงเป็น 
การเหมาจ่ายรายหวัท าให้การควบรวมมีความซบัซ้อนและมีความอ่อนไหวสูง เน่ืองจากขา้ราชการ
มองว่าสิทธิในการเลือกสถานท่ีในการรักษาพยาบาลได้ทัว่ประเทศ (เรียกสั้ นๆ ว่า เป็นสิทธิใน 
การท า “โรมม่ิง” ดงัเช่นในกรณีของบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี) เป็นสิทธิท่ีเหนือกวา่อีก 2 ระบบนั้น
เป็นส่วนหน่ึงของสวสัดิการในการท างานซ่ึงไม่ควรถูกริดรอน   

อยา่งไรก็ดี คณะผูว้ิจยัเห็นวา่ รัฐควรมีแผนการท่ีจะลดช่องวา่งของสิทธิประโยชน์ระหวา่ง
ระบบสวสัดิการข้าราชการและระบบประกนัสุขภาพอีก 2 ระบบโดยการด าเนินการเพื่อยุบเลิก
ระบบสวสัดิการขา้ราชการแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

(1) ก าหนดให้ขา้ราชการท่ีบรรจุใหม่ใช้บริการระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (หรือ
ระบบประกนัสังคมแห่งชาติ แต่วา่ระบบใดจะเป็นระบบหลกัของประเทศ) โดยให้ค่าชดเชยเป็นเงิน
เพิ่มรายปีท่ีค านวณจากส่วนต่างของค่าใชจ่้ายของระบบจ่ายตามจริงกบัเหมาจ่ายรายหัว ตามขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์เช่น ในระบบปัจจุบนั ระบบหลกัประกนัสุขภาพมีค่าใชจ่้ายประมาณ 2,700 บาทต่อหวั
ในขณะสวสัดิการรักษาพยาบาลมีค่าใชจ่้ายสูงถึงประมาณ 12,000 บาทต่อหวั  ส่วนต่าง 9,300 บาท 
อาจตีเป็นมูลค่าของการไดรั้บสิทธิพิเศษภายใตร้ะบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ เป็นตน้
อน่ึง  ค่าใช้จ่ายต่อหัวของข้าราชการอาจสูงเกินควร เน่ืองจากมีปัญหาท่ีเก่ียวกบัการจ่ายยาท่ีไม่
เหมาะสม  หากมีการปรับแกปั้ญหาดงักล่าว อาจน าส่วนต่าง (ท่ีลดลง) มาค านวณเป็นเงินเพิ่มให้แก่
ขา้ราชการท่ีไดรั้บการบรรจุใหม่ หรือขา้ราชการเดิมท่ีสมคัรใจท่ีจะไปใชร้ะบบหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติโดยแลกส่วนต่างดงักล่าวเป็นเงินเพิ่มพิเศษ 

(2) ในช่วงเปล่ียนผ่าน กระทรวงสาธารณสุขสามารถลดความเหล่ือมล ้ าระหว่างระบบ
สวสัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการกับอีกระบบประกันสุขภาพของภาครัฐอีกสองระบบ โดย 
การ  (ก) ปรับอตัราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามกลุ่มวินิจฉยัโรคร่วม (DRG) ให้เท่ากนั และ  
(ข) ปรับปรุงอตัราการเบิกจ่ายยาของกรมบญัชีกลางเพื่อให้สถานพยาบาลไม่มีแรงจูงใจท่ีจะจ่ายยา
ราคาแพง เน่ืองจากการเบิกจ่ายค่ายามกัถูกมองวา่เป็นสิทธิพิเศษส าหรับขา้ราชการ แต่ในความเป็น
จริงแลว้ สิทธิประโยชน์ท่ีเก่ียวกบัยาภายใตร้ะบบสวสัดิการขา้ราชการกบัระบบหลกัประกนัสุขภาพ

                                                        
23 ท่ีมา : รายงานประจ าปี 2554 ส านกังานประกนัสงัคม 
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แห่งชาติมิไดแ้ตกต่างกนั เพราะต่างก็มีเง่ือนไขว่าตอ้งใชย้าในบญัชียาหลกัแห่งชาติเท่านั้น ยกเวน้
กรณีท่ีมีความจ าเป็น แต่วิธีการก าหนดอตัราการเบิกจ่ายค่ายาของกรมบญัชีกลาง กอปรกบัความ
หละหลวมในการตรวจสอบการจ่ายยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติท าให้สถานพยาบาลมีแรงจูงใจใน
การสั่งจ่ายยาตน้แบบท่ีมีราคาสูงเพื่อท าก าไร   

ประการที่ส่ี ในประเด็นของวิธีการเบิกจ่ายการรักษาพยาบาล คณะผูว้ิจยัมีความเห็นว่า  
ประเทศไทยควรท่ีจะคงรักษาระบบเหมาจ่ายรายหัวเพื่อท่ีจะสามารถควบคุมค่าใช่จ่ายใน 
การรักษาพยาบาลในอนาคต แต่ตอ้งปรับปรุงให้การเบิกจ่ายมีความยืดหยุ่นมากข้ึน เช่น การน า
ระบบการจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมมาเสริมระบบการเหมาจ่ายรายหัวส าหรับการรักษาโรค
เร้ือรัง หรือโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลสูง เป็นตน้ 

ประการที่ ห้า  ในส่วนของระบบการคลัง หากมีการยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียม
ประกนัสังคมในส่วนของสุขภาพ รัฐอาจพิจารณาจดัเก็บ “ภาษีสุขภาพ” เพื่อท่ีจะให้มีแหล่งเงิน
ส าหรับอุดหนุนบริการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติท่ีแน่นอน คณะผูว้ิจยัเห็นว่า ควรมีการก าหนด
ฐานภาษีในการจดัเก็บภาษีสุขภาพดงักล่าวท่ีกวา้ง เน่ืองจากประเทศไทยมีแรงงานในระบบน้อย 
และมีจ านวนผูจ่้ายภาษีรายได้บุคคลธรรมดาไม่ก่ีราย การเก็บภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายจากเงินเดือน หรือ 
จากภาษีรายไดบุ้คคลธรรมดาจึงไม่เหมาะสม   

ผลการส ารวจภาวะการจา้งงานของส านกังานสถิติแห่งชาติ แสดงใหเ้ห็นวา่ ในปี พ.ศ. 2554 
มีผูมี้เงินเดือน หมายถึงแรงงานในระบบเพียง 14.7 ล้านคน ในขณะท่ีมีแรงงานนอกระบบถึง  
24.6 ลา้นคน หรือร้อยละ 63 ของแรงงานทั้งหมดในปี พ.ศ. 2554 จึงไม่เป็นธรรมท่ีจะให้คนเพียง 15 
ล้านคนแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของคนทั้ งประเทศกว่า 60 ล้านคน ใน
ขณะเดียวกนั  ผลการวิจยัของ ดร.ปัณณ์ อนนัอภิบุตร เศรษฐกร ส านกังานเศรษฐกิจการคลงัเร่ือง 
“การปฏิรูประบบภาษี เพื่อสังคมไทยเสมอหนา้” แสดงวา่ ในปี พ.ศ. 2554 มีผูจ่้ายภาษีรายไดบุ้คคล
ธรรมดาเพียง 2.7 ล้านราย แสดงว่า ฐานภาษีรายได้บุคคลธรรมดาของไทยแคบเกินไปท่ีจะมา
อุดหนุนระบบหลกัประกนัสุขภาพของประเทศ 

 ประเทศไทยอาจพิจารณาแนวทางท่ีประเทศฝร่ังเศสใช ้คือ การเก็บจากภาษีท่ีหลากหลาย 
รวมถึงภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ภาษีรายได้นิติบุคคล (เน่ืองจากธุรกิจจ านวนมากใช้บริการของแรงงาน 
นอกระบบ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ภาษีทรัพย์สิน ภาษีสรรพสามิต เป็นต้น เพื่อท่ีจะกระจายภาระ
ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติในวงกวา้ง 

4.2.2  ข้อเสนอระบบอภิบาล 

การมีโครงสร้างในการบริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพท่ีดี มิไดเ้ป็นหลกัประกนัวา่จะ
ส่งผลให้มีการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพในทางปฏิบติั หากระบบการอภิบาลของหน่วยงาน
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หรือองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งไม่เอ้ือ โดยทัว่ไปแล้วระบบอภิบาลขององค์กรท่ีดี ผูท่ี้มีอ านาจหน้าท่ีใน 
การตดัสินใจจะตอ้งมีความรับผิดชอบต่อผลงานขององค์กร (accountability) หมายถึง องค์กร
จะต้องมีระบบการประเมินผลงานท่ีดี รวมทั้ งมีการการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ
เพื่อท่ีจะใหบุ้คคลภายนอกสามารถตรวจสอบการด าเนินงานไดอ้ยา่งโปร่งใส 

ระบบการอภิบาลท่ีจะกล่าวถึงต่อไปน้ีสามารถแยกไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ  

1. ระบบการอภิบาลของระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

2. ระบบการอภิบาลของหน่วยงานก ากบัดูแลระบบประกนัสุขภาพ และ 

3. ระบบอภิบาลของสถานพยาบาลของรัฐ 

4.2.2.1 ระบบอภิบาลของระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

ในปัจจุบนั ระบบประกนัสุขภาพไทยทั้ง 3 กองทุน มีกรอบความรับผิดชอบทางการคลงัท่ี
จ  ากดั โดยเฉพาะในส่วนของระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลท่ีใชง้บประมาณกลางเป็นหลกั ท าให ้
ไม่มีผู ้ท่ี รับผิดชอบต่อการเพิ่มข้ึนของค่าใช้จ่าย เน่ืองจากกรมบัญชีมิได้มีอ านาจหน้าท่ีใน 
การก าหนดนโยบายและก ากับระบบดังกล่าว แต่เป็นเพียงผู ้ท่ีท  าหน้าท่ีในการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลตามกฎหมายเท่านั้น ท าให้การใช้จ่ายของระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ
ขาดความรับผิดชอบทางด้านการคลงัเป็นผลท าให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีสูงกว่าระบบอ่ืนๆ   
ซ่ึงส่วนหน่ึงเกิดจากการท่ีระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการเป็นระบบจ่ายตามจริง ท าให ้
การควบคุมค่าใช้จ่ายท าได้ยากกว่าในกรณีของระบบเหมาจ่ายรายหัว นอกจากน้ี งบประมาณท่ี
น ามาใชจ่้ายส าหรับระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการมาจาก “งบกลาง” มิใช่งบประมาณท่ี
จดัสรรให้กระทรวงใดกระทรวงหน่ึง ท าให้ไม่มีกระทรวงหรือหน่วยงานใดท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ่้ายท่ีสูงข้ึน    

ส าหรับระบบประกนัสังคม เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลสมาชิกเบิกจ่ายโดยตรง
จากกองทุนประกนัสังคม จึงมีการตรวจสอบการเบิกจ่ายโดยส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  
ไม่มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารหรือนิติบญัญติัเน่ืองจากไม่ตอ้งของบประมาณจากรัฐ 

ในส่วนของระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขจะตอ้งท าเร่ืองขอ
งบประมาณจากรัฐสภาทุกปี จึงตอ้งมีการศึกษา วิเคราะห์ และประมาณการตน้ทุนในการให้บริการ
รักษาพยาบาลในรายละเอียด โดยเฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการเพิ่มอตัราการเบิกจ่ายรายหัวตอ้งไดรั้บ
การอนุมติัจากคณะรัฐมนตรี ท าให้มีกลไกในการผลกัดนัให้เกิดความรับผิดชอบด้านการคลงัใน
ระดบัหน่ึง  

เพื่อให้ระบบประกันสุขภาพของไทยโดยรวมมีความรับผิดชอบด้านการคลังมากข้ึน  
คณะผูว้จิยัมีขอ้เสนอดงัต่อไปน้ี 
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(1) ควรมีหน่วยงานเดียวท่ีรับผิดชอบต่อการบริหารจดัการดา้นการคลงัของระบบประกนั
สุขภาพแห่งชาติ เพื่อท่ีจะมีผูรั้บผิดชอบดา้นการคลงัท่ีชดัเจน หน่วยงานดงักล่าวอาจเป็น สปสช. 
หากประเทศไทยตอ้งการท่ีจะให้กองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติเป็นระบบประกนัสุขภาพ
แห่งชาติในอนาคต หรือรัฐอาจพิจารณาท่ีจะจัดตั้ งหน่วยงานใหม่ท่ีมีอ านาจทางกฎหมายใน 
การก ากบัดูแลกองทุนทั้งสามกองทุน หมายความวา่ จะตอ้งมีการตรา พ.ร.บ.ในการจดัตั้งหน่วยงาน
ดงักล่าว 

(2) การตรวจสอบการใช้งบประมาณเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอในการท่ีจะควบคุม
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหากผูใ้ช้บริการไม่ตระหนักถึงค่าใช้จ่ายท่ีรัฐตอ้งแบกรับ ทั้งน้ีทุก
ประเทศท่ีมีระบบประกันสุขภาพแบบจ่ายตามจริง ผู ้ป่วยมีภาระในการร่วมจ่ายค่ายา และ 
ค่า รักษาพยาบาลไม่มากก็น้อย  เพื่อ ท่ีจะให้ผู ้ท่ีได้รับสิทธิมีความตระหนักถึงต้นทุนใน 
การรักษาพยาบาล (ในประเทศท่ีมีการศึกษาทั้งหมด 5 ประเทศ ไม่มีการใชร้ะบบเหมาจ่ายรายหวั)  
คณะผูว้ิจยัจึงเสนอวา่ ควรมีระบบ “ภาษีสุขภาพ” มาใชแ้ทนการใชง้บประมาณกลาง เพื่อท่ีจะให้มี
แหล่งเงินท่ีสามารถจดัสรรใหแ้ก่บริการสุขภาพของประชาชนท่ีแน่นอน เน่ืองจากเป็นบริการท่ีตอ้ง
ใชง้บประมาณของประเทศสูง (ปีละประมาณ 2 แสนลา้นบาท ในปี พ.ศ.  2555) นอกจากน้ี การมี
ภาษีสุขภาพยงัช่วยท าให้ผูเ้สียภาษีไดรั้บทราบถึงตน้ทุนในการให้บริการรักษาพยาบาลท่ีรัฐตอ้ง
แบกรับ มิฉะนั้ น  รัฐอาจโอนอ่อนผ่อนปรนต่อข้อ เ รียกร้อง ท่ีจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ใน 
การรักษาพยาบาล และขาดแนวร่วม หากมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจ ากดัสิทธิประโยชน์บางประการ
ในการรักษาพยาบาลท่ีเห็นว่าไม่คุม้ทุน เช่น การถอนยาบางตวัออกจากบญัชียาหลกัแห่งชาติท่ีมี
ค่าใชจ่้ายสูงและไม่มีผลในการรักษาโรคในเชิงประจกัษ ์เป็นตน้ ในขณะเดียวกนั การมีภาษีสุขภาพ
เป็นการสร้าง ‘เกราะ” ดา้นการคลงัมิให้เกิดความเส่ียงจากการท่ีรัฐบาลจะตดังบประมาณท่ีจดัสรร
ให้แก่ระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ ในกรณีท่ีเกิดปัญหาทางดา้นการคลงัในอนาคต การเก็บภาษี
เฉพาะดงักล่าวจะท าใหร้ะบบประกนัสุขภาพของประเทศมีแหล่งเงินท่ีชดัเจน  

(3) จดัตั้งหน่วยงานท่ีเขา้มาประเมินผลการด าเนินงานของระบบประกนัสุขภาพทั้ง 3 ระบบ
ทั้งในดา้นการเงินและคุณภาพของบริการ   

ในปัจจุบนัส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน ( สตง.) มีหนา้ท่ีในการตรวจสอบการใชจ่้ายเงินของ
หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ซ่ึงรวมถึงกรมบัญชีกลาง ส านักงานประกันสังคม และส านักงาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เน่ืองจาก สตง. มีภารกิจท่ีตอ้งตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐจ านวนมาก 
จึงไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างละเอียดถ่ีถว้น และการตรวจสอบของ สตง. ยงัคงเน้นประเด็น
ของการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการและขั้ นตอนในการเบิกจ่าย (regulatory 
compliance audit) มากกว่าการตรวจสอบประสิทธิภาพของการเบิกจ่าย ซ่ึงใชห้ลกัความคุม้ค่าใน
การใชจ่้าย (value for money) เพื่อท่ีจะให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการก ากบัดูแลระบบประกนั
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สุขภาพมีความรับผิดชอบต่อผลงานของตน จะต้องมีรายงานผลการด าเนินงานท่ีมีข้อมูล 
รายละเอียดท่ีสามารถน าไปใช้ในการให้คุณให้โทษแก่หน่วยงานและผูบ้ริหารของหน่วยงานได ้
คณะผูว้ิจยัมีความเห็นว่า  เพื่อท่ีให้มีการจดัท าการประเมินผลการด าเนินงานของระบบประกัน
สุขภาพท่ีมีความครบถว้นสมบูรณ์ ควรมีการด าเนินการดงัน้ี 

หน่วยงานดงักล่าวจะมีภารกิจในการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมของ
ตน้ทุนในการใชจ่้ายงบประมาณเพื่อการรักษาพยาบาล ซ่ึงรวมถึงตน้ทุนในการรักษาพยาบาล และ 
ตน้ทุนในการบริหารจดัการ ในการประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ จะตอ้งพิจารณาจาก
ผลการด าเนินงานทั้งในด้านการเงินและด้านคุณภาพควบคู่กันไป เพราะความพยายามท่ีจะลด
ตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามเป้า อาจมีผลท าให้มีการลดทอนคุณภาพของ
บริการได ้  

ในต่างประเทศ หน่วยงานน้ีมกัสังกดักระทรวงสาธารณสุข หรือเป็นองคก์รอิสระท่ีข้ึนตรง
กบัรัฐสภา คณะผูว้จิยัมีความเห็นวา่ รัฐสภาของไทยยงัไม่มีศกัยภาพเพียงพอในการก ากบัหน่วยงาน
ในลกัษณะดงักล่าว ต่างจากสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาท่ีมี MedPAC ท าหนา้ท่ีในการก ากบั
ดูแล Medicare ในเร่ืองงบประมาณ กลไกการเบิกจ่าย ผลการปฏิบัติงาน ผลกระทบของ 
การด าเนินการ และรายงานตรงต่อสภา คณะผูว้ิจยัจึงเสนอให้หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีตรวจสอบสังกดั
กระทรวงสาธารณสุขตอ้งรายงานตรงไปท่ีคณะกรรมาธิการของรัฐสภาท่ีดูแลประเด็นสาธารณสุข 
มีภาระหนา้ท่ีในการตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงาน แต่ในกรณีท่ีระบบประกนัสุขภาพยงัคงอยู่
ภายใตก้ระทรวงท่ีหลากหลาย หน่วยงานดงักล่าวควรสังกดัส านกันายกรัฐมนตรีเพื่อท่ีจะสามารถ
ก ากบัควบคุมหน่วยงานท่ีสังกดักระทรวงต่างๆได ้

ในกรณีท่ีหน่วยงานน้ีสังกดักระทรวงสาธารณสุข จะตอ้งมีสถานภาพเป็นองค์กรท่ีอิสระ
จากกระทรวง เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุขมีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในสังกดัท าให้มี
ผลประโยชน์ท่ีทับซ้อนดังท่ีได้กล่าวไว้ก่อนหน้าน้ี จึงไม่สมควรท่ีจะมีอ านาจในการก ากับ 
การตรวจสอบ ในลกัษณะเดียวกบั Care Quality Commission ในประเทศองักฤษท่ีเป็นองค์กร
รัฐบาลท่ีมีความเป็นอิสระหรือท่ีเรียกวา่ Non-departmental Public Body ในกรณีของประเทศไทย
นั้นมีทางเลือก 2 ทาง ทางเลือกแรก หน่วยงานน้ีอาจมีสถานภาพท่ีเป็นองค์การมหาชน โดย
โครงสร้างของกรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งมีความเป็นอิสระจากกระทรวงสาธารณสุข หากแต่
จะตอ้งรายงานต่อทั้งกระทรวงสาธารณสุขและรัฐสภา อน่ึง พ.ร.บ. องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 
ก าหนดใหรั้ฐมนตรีเป็นผูแ้ต่งตั้งประธานและกรรมการ และเปิดโอกาสให้องคก์ารมหาชนสามารถ
ก าหนดกระบวนการ ขั้นตอนในการสรรหากรรมการ รวมทั้งวาระและคุณสมบติัไดเ้อง ทางเลือกท่ี
สอง หน่วยงานน้ีอาจสังกดัส านกังนคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ซ่ึงมีสถานภาพท่ี
เป็นองคก์รมีความเป็นอิสระจากกระทรวงสาธารณสุข และจากการเมืองในระดบัหน่ึง 
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คณะผูว้ิจยัเห็นว่า กรรมการของหน่วยงานดงักล่าว อาจประกอบด้วย ตัวแทนจากองทุน
ประกนัสุขภาพทั้ง 3 แห่ง กรรมการผูท้รงคุณวุฒิอีก 4 ท่าน ประกอบดว้ย บุคคลผูมี้ความเช่ียวชาญ
ด้านระบบประกันสุขภาพ ในด้านการแพทย์ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ กฎหมายด้านสาธารณสุข  
นักบญัชีหรือการเงิน นักคณิตศาสตร์ประกนัภยั อย่างละ 1 ท่าน และให้ผูอ้  านวยการส านักงาน
ตรวจสอบฯ เป็นกรรมการ และเลขานุการ ส าหรับประธานกรรมการอาจใหก้รรมการเลือกกนัเอง  

(4) มีระบบแรงจูงใจท่ีโยงผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีถูกประเมินเขา้กบังบประมาณ
ท่ีจะไดรั้บอนุมติัในแต่ละปี 

การประเมินผลงานเป็นปัจจยัท่ีจ  าเป็นในการสร้างระบบความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร  
แต่ผลการประเมินไม่ไดใ้ห้คุณให้โทษแก่ผูบ้ริหารหรือองคก์ร การประเมินก็จะไร้ค่าในทางปฏิบติั  
จากเหตุผลดงักล่าว จึงตอ้งมีการก าหนดระบบแรงจูงใจเพื่อสามารถกระตุน้ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความ
พยายามท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพ หรือลดตน้ทุนในการบริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
และเพิ่มคุณภาพของการรักษาพยาบาล เช่น การเช่ือมโยงผลการด าเนินงานในภาพรวมกับ
งบประมาณในการบริหารจดัการท่ีได้รับการจดัสรร การจดัสรรเงินโบนัสท่ีหน่วยงานสามารถ
น ามาใช้ในการพฒันาทกัษะของพนกังาน ในกรณีท่ีผลการด าเนินงานดีกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
เป็นตน้ 

4.2.2.2 ระบบอภิบาลของหน่วยงานก ากบัดูแล  

เน่ืองจากระบบประกันสุขภาพใช้งบประมาณของภาครัฐและเงินกองทุนของระบบ
ประกนัสังคมรวมเป็นวงเงินเกือบ 200,000 บาทในแต่ละปี การบริหารจดัการจึงตอ้งมีความโปร่งใส 
ปราศจากผลประโยชน์ทบัซอ้น การอภิบาลของหน่วยงานก ากบัดูแลจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่   

โครงสร้างของคณะกรรมการท่ีเขา้มาดูแลระบบประกนัสุขภาพของประเทศมีความส าคญั 
ในองักฤษมีระบบประกนัสุขภาพท่ีบริหารจดัการโดยกระทรวงสาธารณสุข การคดัเลือกกรรมการ
ของระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (NHS Board) ให้ความส าคญัแก่ 3 ปัจจยั คือ ความเท่าเทียมกนั 
(equality) การมีส่วนร่วม (inclusion) และความหลากหลาย (diversity) ซ่ึงหมายความว่า 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการจะตอ้งใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการรักษาพยาบาลท่ี
หลากหลาย โดยมีตวัแทนของผูท่ี้เก่ียวขอ้งจากหลายภาคส่วน (stakeholders) เช่น ตวัแทนกลุ่ม 
ผูใ้ห้บริการ ตวัแทนกลุ่มผูป่้วย ตวัแทนกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส เป็นตน้ มีความหลากหลายของเพศ วยั 
วชิาชีพ และความเช่ียวชาญท่ีส าคญัในการก ากบัดูแลระบบประกนัสุขภาพ เช่น ความเช่ียวชาญดา้น
กฎหมาย ดา้นการเงิน ดา้นการบริหารธุรกิจ ฯลฯ แต่ท่ีส าคญัคือ กรรมการทุกรายจะตอ้งมีประวติัใน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณกุศลท่ีเก่ียวกบับริการสาธารณสุข หรือ สาธารณูปโภคพื้นฐาน 
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ส าหรับประเทศท่ีระบบประกนัสุขภาพเป็นส่วนหน่ึงของระบบประกนัสังคม โครงสร้าง
ของกรรมการมกัจะมีรูปแบบไตรภาคี ทั้งน้ี องคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour 
Organization) ส่งเสริมให้มี “สังคมเสวนา (social dialogue)” ในการก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ 
และสังคม การมีตวัแทนแบบไตรภาคีในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการบริหาร หรือสภาท่ีปรึกษาของ
ระบบประกันสังคมก็เป็นตัวอย่างของการมีสังคมเสวนาดังกล่าว ทั้ งน้ี รายงานขององค์การ 
ความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and 
Development หรือ OECD) มีการน าเสนอรายงานว่า ประเทศท่ีมีระบบประกนัสังคมท่ีประสบ
ความส าเร็จและมีความย ัง่ยืนโดยทัว่ไปตอ้งมีระบบอภิบาลท่ีดีมีกรอบความรับผิดชอบต่ออ านาจ
หนา้ท่ีและการตดัสินใจท่ีชดัเจน และเปิดโอกาสให้สังคมในวงกวา้ง โดยเฉพาะนายจา้งและลูกจา้ง
ตอ้งมีส่วนร่วมในการออกแบบ ติดตาม และตรวจสอบ และเป็นส่วนหน่ึงของระบบอภิบาลของ
องคก์ร    

ทั้งน้ีในปี พ.ศ.  2553 องค์กรแรงงานระหวา่งประเทศ โดยศูนยฝึ์กอบรมระหว่างประเทศ 
(International Training Centre) ไดจ้ดัท าคู่มือเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการของระบบ
ประกนัสังคมใหก้บักลุ่มประเทศแอฟริกา ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบัระบบอภิบาลท่ีดีขององคก์รท่ีท า
หน้าท่ีในการบริหารระบบประกนัสังคม รวมถึงการจดัประชุมคณะกรรมการ การรักษาความลบั
ของขอ้มูลข่าวสารและการทบัซ้อนของผลประโยชน์ คณะผูว้ิจยัขอน าเสนอเฉพาะในส่วนของ 
การทบัซอ้นของผลประโยชน์ 

 การเปิดเผยผลประโยชน์ทางการเงิน 

องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศมีความเห็นวา่กรรมการประกนัสังคมควรท่ีจะตอ้งเปิดเผย
ผลประโยชน์ของตนต่อกรรมการอ่ืนๆ เพื่อท่ีจะใหค้ณะกรรมการสามารถพิจารณาไดว้า่ ในกรณีท่ีมี
การพิจารณาประเด็นท่ีมีกรรมการบางรายมีผลประโยชน์ทบัซ้อน ควรท่ีจะให้กรรมการดงักล่าวเขา้
ร่วมประชุมดว้ยหรือไม่ 

คณะผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ กรรมการของส านกังานประกนัสังคมควรท่ีจะเปิดเผยการถือหุ้น 
การเป็นท่ีปรึกษา การเป็นกรรมการของตน ภรรยา และลูกท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ในกิจการใดๆ 
ก่อนท่ีจะเข้ามารับต าแหน่ง โดยมีการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวทุกๆ 3 เดือน และในกรณีท่ีมี
ผลประโยชน์ทางการเงินท่ีเก่ียวกับนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจกับส านักงานฯ ก็จะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการรับทราบและมีการบนัทึกไวใ้นบนัทึกรายงานการประชุม นอกจากน้ี ควรก าหนดให้
กรรมการประกันสังคมเป็นผูด้  ารงต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมาย ปปช. ท่ีต้องยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินต่อ ปปช. 

 การรับทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์จากผูอ่ื้น 
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องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) มีความเห็นวา่ ควรมีขอ้ก าหนดมิให้คณะกรรมการ
รับของก านลัจากบุคคลธรรมดาหรือบริษทัท่ีมีหรืออาจจะมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งทางการเงินกบั
องค์กร หรือมิฉะนั้นควรมีขอ้ก าหนดให้กรรมการท่ีรับของก านัลหรือส่ิงมีค่าดังกล่าวต้องแจ้ง
รายละเอียดในรายการของผลประโยชน์ทางการเงินของกรรมการนั้นๆ ท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 

มาตรา 103 ของ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 ห้ามมิให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยูแ่ละท่ีพน้จากการเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่ถึง  
สองปีรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน เวน้แต่การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยา ทั้งน้ี ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเร่ือง
หลกัเกณฑ์การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 
ไดก้ าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐไม่สามารถรับทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ในแต่ละโอกาสจาก
บุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ญาติ หากจ าเป็นต้องรับเพื่อรักษามิตรภาพก็ต้องแจ้งให้ผูบ้ ังคบับัญชาทราบ 
เพื่อท่ีจะพิจารณาวา่ทรัพยสิ์นดงักล่าวควรท่ีจะส่งมอบใหห้น่วยงานของรัฐท่ีเจา้หนา้ท่ีดงักล่าวสังกดั
หรือไม่ ในกรณีของกรรมการให้แจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการรับทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์ต่อผูมี้
อ  านาจแต่งตั้งและถอดถอน  

แมจ้ะมีประกาศดงักล่าว แต่ในทางปฏิบติัไม่มีการติดตามตรวจสอบการรับทรัพยสิ์นหรือ
ส่ิงมีค่าของเจา้หนา้ท่ีของรัฐแต่อย่างใด จึงควรท่ีจะมีการก าหนดขอ้ห้ามหรือแนวทางปฏิบติัตามท่ี 
ILO เสนอไวใ้นระเบียบขององคก์ร 

 4.2.2.3 ระบบอภิบาลของผูใ้หบ้ริการสุขภาพ (service provider) 

คุณภาพของการรักษาพยาบาลภายใต้ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติจะข้ึนอยู่กับทั้ ง
หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีก ากบัดูแลและหน่วยงานท่ีเป็นผูใ้ห้บริการ ระบบอภิบาลของสถานพยาบาล 
ท่ีดีจะตอ้งส่งเสริมใหอ้งคก์รสามารถบรรลุภารกิจท่ีส าคญั 4 ประการ คือ 

(1) ใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐานและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

(2) บริหารจดัการระบบการเงินการคลงัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื 

(3) มีเป้าหมายระยะสั้นและมีแนวนโยบายในการพฒันาองคก์ร และการบริหารจดัการใน
ระยะยาวท่ีชดัเจน 

(4) มีความสามารถในการส่ือสารกบัฝ่ายบริหารและสาธารณชนถึงความตอ้งการและความ
จ าเป็นดา้นทรัพยากรขององคก์ร 

มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

(1) ให้บริการท่ีได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
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จากการส ารวจโรงพยาบาล 722 แห่งในสหรัฐอเมริกา พบว่า โรงพยาบาลท่ีมีคุณภาพใน
การใหบ้ริการรักษาพยาบาลท่ีดีมกัมีกรรมการท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจและให้ความส าคญัแก่ประเด็น
คุณภาพของบริการ และมีการประเมินคุณภาพของบริการของหน่วยงานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้น
การปรับปรุงวธีิการในการบริหารจดัการ คณะผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ การเปิดให้ผูแ้ทนจากทอ้งถ่ินเขา้
มามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางในการให้บริการรักษาพยาบาลจะท าให้โรงพยาบาลของรัฐ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการในพื้นท่ีมากข้ึน แต่เน่ืองจากโรงพยาบาลของรัฐ 
ไม่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล หากแต่เป็นเพียงหน่วยงานในสังกดัของส านักงานปลดักระทรวง
สาธารณสุข จึงไม่มีคณะกรรมการท่ีใหทิ้ศทางในการบริหารจดัการแก่ผูอ้  านวยการ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหาร
สูงสุดของโรงพยาบาล คณะผูว้จิยัมีความเห็นวา่ ควรท่ีจะมีการแปลงสภาพโรงพยาบาลรัฐเหล่าน้ีให้
เป็นนิติบุคคลในรูปแบบขององคก์ารมหาชน เพื่อท่ีจะสามารถให้ผูท่ี้มีความรู้ ความเช่ียวชาญดา้น
การแพทย ์และตวัแทนทอ้งถ่ินสามารถเขา้มาร่วมในการก าหนดแนวทางในการพฒันาและปรับปรุง
บริการรักษาพยาบาล 

แม้การแปลงสภาพโรงพยาบาลของรัฐให้เป็นนิติบุคคลท่ีไม่แสวงหาก าไร (non-profit 
organization) เช่น องคก์ารมหาชน ในกรณีของโรงพยาบาลบา้นแพว้  จะท าใหโ้รงพยาบาลเหล่าน้ีมี
อิสระในการบริหารจดัการอย่างเป็นเอกเทศมากข้ึน เป็นตน้ แต่การแปลงสภาพสถานพยาบาลท่ีมี
ขนาดเล็กเกินไปจะท าให้มีต้นทุนในการบริหารจัดการสูงเพราะขาดการประหยดัจากขนาด 
(economy of scale) กล่าวคือ สถานพยาบาลขนาดเล็กอาจขาดแพทย ์เคร่ืองมือ อุปกรณ์  ในกรณี
ดังกล่าวอาจพิจารณาแปลงสภาพสถานพยาบาลขนาดเล็กในรูปแบบของโฮลด้ิงหรือ “กลุ่ม
โรงพยาบาล” ท่ีมีการบริหารจดัการและการใชท้รัพยากรร่วมกนั  รวมถึงบุลากรทางการแพทยแ์ละ
เงินทุนในการพัฒนาคุณภาพของบริการด้วย ในรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกับ National Health 
Organization (NHO) ของประเทศญ่ีปุ่นท่ีเป็นองคก์รอิสระท่ีมีภารกิจในการสร้าง บ ารุงรักษา และ
พฒันาโรงพยาบาล 

ส าหรับสถานีอนามยันั้น คณะผูว้ิจยัเห็นว่า ควรโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พร้อมบุคลากร และเงินงบประมาณ เน่ืองจากสถานพยาบาลเหล่าน้ีมีขนาดเล็กและมีความใกลชิ้ด
กบัคนในพื้นท่ี จึงควรท่ีจะมีการบริหารจดัการโดยคนในพื้นท่ีมากกว่าจากส่วนกลางเพื่อท่ีจะ
ใหบ้ริการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน อน่ึง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 รัฐบาลมีแนวนโยบายใน
การโอนสถานีอนามยัและโรงพยาบาลสุขภาพต าบล ซ่ึงมีทั้งหมด 9,732 แห่งใหก้บั อบต. แต่ผา่นมา 
5 ปีแลว้ ยงัคงมีจ านวนสถานีอนามยัและโรงพยาบาลสุขภาพต าบลท่ีมีการโอนแลว้เพียง 28 แห่ง 
ความล่าช้าดงักล่าว เน่ืองมาจากทั้งความไม่พร้อมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และการขาด 
การผลกัดนันโยบายในการกระจายอ านาจของส่วนกลาง   
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คณะผูว้ิจยัมีความเห็นว่า แมก้ารโอนสถานีอนามยัไปยงัทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ีดี แต่ส่วนกลาง
จะต้องตระหนักว่า การกระจายอ านาจมิได้ หมายถึง การส้ินสุดของภารกิจในการก ากับดูแล 
การรักษาพยาบาลของส่วนกลาง แต่หมายถึง ส่วนกลางจะตอ้งเปล่ียนบทบาทใหม่จากการเป็น 
ผูใ้หบ้ริการมาเป็นผูก้  ากบัดูแลเป็นหน่วยงานท่ีวางระบบในการประเมินคุณภาพของบริการ รวมทั้ง
ติดตามสถานภาพทางการคลงัของสถานีอนามยัท่ีไดโ้อนไปให้ทอ้งถ่ิน เพื่อท่ีจะสามารถประเมินผล
ของการกระจายอ านาจและจดัท าขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในระดบัประเทศเพื่อปรับปรุงระบบ  
การบริหารจัดการบริการสาธารณสุขของประเทศในภาพรวม ดังเช่นในกรณีท่ีหน่วยงานใน
สหรัฐอเมริกาท่ีเรียกวา่ National Public Health Performance Standards Program (NPHPSP) ท่ี
จดัท าแบบมาตรฐานในการประเมินผลการด าเนินงานของสถานรักษาพยาบาลของทอ้งถ่ินท่ีเรียกวา่  
Local Health Governance Performance – Model Standard  

(2) บริหารจัดการระบบการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 

ในปัจจุบนัโรงพยาบาลและสถานีอนามยัของรัฐเป็นผูใ้ห้บริการท่ีมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่ง
ภายใต้ระบบประกันสุขภาพของภาครัฐ เน่ืองจากหน่วยงานเหล่าน้ียงัไม่มีสถานภาพท่ีเป็น 
นิติบุคคลตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว ท าให้การบริหารจัดการไม่มีความคล่องตวั เช่น ในเร่ืองของ 
การจดัซ้ือจดัจา้ง การท านิติกรรมสัญญา เป็นตน้ สถานพยาบาลเหล่าน้ีไม่มีการจดัท าบญัชีรายได ้
รายจ่ายและงบดุล ท าให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถตรวจสอบงบการเงินได ้ 
ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จึงควรท่ีจะมีการแปลงสภาพโรงพยาบาลทุกแห่งให้เป็นนิติบุคคล ในรูปแบบ
ขององค์การมหาชนเช่นกรณีโรงพยาบาลบา้นแพว้  เพื่อท่ีจะให้การบริหารจดัการดา้นการคลงัมี
ความโปร่งใสและการบริหารองคก์รมีความคล่องตวัมากข้ึน 

(3)  มีเป้าหมายระยะส้ันและมีแนวนโนบายในการพัฒนาองค์กร และการบริหารจัดการใน
ระยะยาวท่ีชัดเจน 

คณะผูว้ิจยัมีความเห็นว่า การก าหนดเป้าหมายในการบริหารจดัการและในการพฒันา
องคก์รของสถานพยาบาลในระยะสั้นจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือโรงพยาบาลของรัฐมี 1) คณะกรรมการท่ีมี
ความเช่ียวชาญทางการแพทย ์การสาธารณสุข รวมทั้งตวัแทนของผูใ้ช้บริการ 2) การประเมินผล
การด าเนินงานท่ีมีข้อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ อีกทั้งในการจดัท าเป้าหมายระยะยาวนั้น จะตอ้งอิงกบั
แนวนโยบายของภาครัฐในการพฒันาระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ ดงันั้น กระทรวงสาธารณสุข
ควรมีแนวคิดท่ีจะจัดท าแผนแม่บทการพฒันาระบบประกันสุขภาพแห่งชาติในช่วง 5 - 10 ปี
ขา้งหน้า เพื่อท่ีจะให้สถานพยาบาลตระหนักถึงบทบาทของตนเองในอนาคตและสามารถจดัท า
ยทุธศาสตร์ขององคก์รเพื่อรองรับแผนแม่บทฯ ดงักล่าว 
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4)  มีความสามารถในการส่ือสารกับฝ่ายบริหารและสาธารณชนถึงความต้องการและความ
จ าเป็นด้านทรัพยากรขององค์กร 

ในปัจจุบันโรงพยาบาลและสถานีอนามัยของรัฐ เป็นหน่วยงานท่ีสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงไม่มีปัญหาในการส่ือสารกับฝ่ายการเมือง เน่ืองจากมีกระทรวง
สาธารณสุขเป็นผูดู้แลโดยตรง อยา่งไรก็ดี ในกรณีท่ีมีการแปลงสภาพโรงพยาบาลในต่างจงัหวดัให้
เป็นองค์การมหาชน หรือการโอนสถานีอนามยัให้หน่วยงานท้องถ่ิน การส่ือสารอาจจะล าบาก 
มากข้ึน จึงอาจจ าเป็นท่ีจะต้องมีหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขท่ีเข้ามาดูแลโรงพยาบาล 
ทัว่ประเทศโดยเฉพาะแทนส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานดงักล่าวจะมีขอ้มูลสถิติ
เก่ียวกับปริมาณและคุณภาพของการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ตลอดจน 
ความพร้อมในดา้นอุปกรณ์เคร่ืองมือแพทยข์องสถานพยาบาลแต่ละแห่ง เพื่อท่ีจะสามารถประเมิน
วงเงินท่ีตอ้งจดัสรรแก่สถานพยาบาลเหล่าน้ี เพื่อท่ีจะให้มีบริการท่ีเพียงพอและไดม้าตรฐานตามท่ี
หน่วยงานก ากบัดูแลก าหนดไวไ้ด ้

ส าหรับการส่ือสารกับสาธารณชนเก่ียวกับความจ าเป็นในการมีทรัพยากรท่ีพอเพียง 
ในการให้บริการรักษาพยาบาลท่ีดีแก่ประชาชน การมีกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผูใ้ช้บริการและ
องค์กรปกครองทอ้งถ่ิน รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัโรงพยาบาลให้แก่ชุมชนจะ
ช่วยในการส่ือสารกบัสาธารณชน 

4.3  ข้อเสนอเกีย่วกบับทบาทของภาคเอกชน 

4.3.1  ผู้ให้บริการรักษาพยาบาล (service provider) 

ในปัจจุบนัสถานพยาบาลเอกชนไทยมีบทบาทในการให้บริการรักษาพยาบาลภายใตร้ะบบ
ประกนัสุขภาพของภาครัฐค่อนขา้งน้อยเม่ือเทียบกบัในประเทศอ่ืนๆ ท่ีได้ศึกษา สถานพยาบาล
เอกชนในระดับโรงพยาบาลมีส่วนร่วมในการให้บริการรักษาพยาบาลเฉพาะในกรณีของ
ประกนัสังคม ซ่ึงมีประมาณ 90 รายในปี พ.ศ. 2554 ตามขอ้มูลท่ีได้น าเสนอมา สถานพยาบาล
เอกชนไม่ได้เข้าร่วมในการให้บริการรักษาพยาบาลภายใต้กองทุนสวสัดิการรักษาพยาบาล
ขา้ราชการ และในกรณีของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ สถานพยาบาลเอกชนท่ีเขา้ร่วม
ส่วนมากเป็นสถานพยาบาลขนาดเล็ก ด้วยเหตุผลดังกล่าว ตลาดบริการรักษาพยาบาลของ
ภาคเอกชน จึงแยกส่วนมาจากของภาครัฐ ซ่ึงมีกลุ่มลูกค้าคือ ประชาชนท่ีไม่ใช้สิทธิในบริการ
รักษาพยาบาลภายใต้ระบบประกันสุขภาพของภาครัฐหรือใช้ควบคู่ไปกับสิทธิดังกล่าว โดย 
การเลือกใช้บริการจากสถานพยาบาลเอกชนเม่ือการใช้สิทธิของประกนัสุขภาพของภาครัฐไม่
สามารถตอบสนองความตอ้งการได ้เช่น กรณีท่ีตอ้งรอคิวเพื่อรับการผ่าตดัเป็นเวลานาน กรณีท่ี
ตอ้งการการดูแลจากแพทยอ์ยา่งใกลชิ้ดในช่วงหลงัการผา่ตดั เป็นตน้ 
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บทบาทของสถานพยาบาลของภาคเอกชนในประเทศไทยตามท่ีกล่าวมานั้น ต่างจากใน
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ท่ีโรงพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะท่ีเป็นองคก์รไม่แสวงหาก าไรมีบทบาทส าคญั
ในการใหบ้ริการรักษาพยาบาลในระดบัทุติยภูมิและตติยภูมิ และสถานพยาบาลเอกชนขนาดเล็กใน
ระดบัทอ้งถ่ิน เช่นคลินิกแพทยผ์ูช้  านาญทัว่ไปในการให้ขั้นปฐมภูมิแก่คนในทอ้งถ่ิน เป็นตน้ โดยมี
สถานภาพเป็น “แพทยป์ระจ าครอบครัว” เน่ืองจากมีความใกลชิ้ดกบัคนในพื้นท่ี  

คณะผูว้จิยัมีความเห็นวา่ ควรมีการส่งเสริมให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนท่ีเป็น
องคก์รไม่แสวงหาก าไรเขา้มามีบทบาทในการให้บริการรักษาพยาบาลภายใตร้ะบบประกนัสุขภาพ
ของรัฐมากข้ึน การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของสถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลท่ีไม่แสวงหา
ก าไรและสถานพยาบาลท่ีแสวงหาก าไร ในการให้บริการรักษาพยาบาลส่วนมากเห็นพอ้งว่า  
สถานพยาบาลเอกชนท่ีไม่แสวงหาก าไรเป็นองคก์รท่ีเหมาะแก่การให้บริการรักษาพยาบาลภายใต้
ระบบประกันสุขภาพของภาครัฐมากกว่าสถานพยาบาลท่ีแสวงหาก าไร เน่ืองจากภารกิจใน 
การรักษาพยาบาลมิใช่เป็นบริการเชิงพาณิชยโ์ดยสมบูรณ์ หากแต่เป็นบริการท่ีมุ่งเนน้การให้บริการ
ท่ีทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั ท าให้ผูใ้ห้บริการมีภาระท่ีจะตอ้งให้บริการท่ีอาจไม่ท าก าไรควบคู่ไปกบั
บริการท่ีมีก าไรโดยไม่เลือกปฏิบติั ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัหลกัในการประกอบธุรกิจขององค์กรท่ี
แสวงหาก าไรท่ีย่อมเลือกท่ีจะให้บริการเฉพาะท่ีมีก าไรเท่านั้น24 นอกเสียจากรัฐจะมีกลไกใน 
การก ากับดูแลและตรวจสอบกระบวนการในการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสและผล 
การด าเนินงานท่ีละเอียดและเขม้งวดเพื่อท่ีจะป้องกนัมิให้สถานพยาบาลเอกชนท่ีแสวงหาก าไรมี
พฤติกรรมท่ี “เลือกให้บริการเฉพาะท่ีมีก าไร (cream skimming)”  แต่ตน้ทุนในการก ากบั ควบคุม
และตรวจสอบดงักล่าวจะสูงมาก25  

การส่งเสริมให้สถานพยาบาลท่ีไม่แสวงหาก าไรเขา้มาบทบาทมากข้ึนในการให้บริการ
รักษาพยาบาลนั้นจะตอ้งมีการออกแบบแนวทางในการก ากบัดูแลคุณภาพของการรักษาพยาบาล
ระบบการอภิบาลของสถานพยาบาลเหล่าน้ี 26 การประกันกระแสรายได้ท่ีแน่นอนของ
สถานพยาบาล ตลอดจนการส่งเสริมให้สถานพยาบาลเหล่าน้ีมีทุนท่ีเพียงพอในการบ ารุงรักษาและ
พฒันาศกัยภาพในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีตอ้งมีการวิจยัในรายละเอียด
ต่อไป  

                                                        
24 Horwitz, Jill R. (2005), Making Profits and Providing Care: Comparing Non-Profit, for Profit, and Government Hospitals, 
Health Affairs, 24, No. 3 
25 Deber, Raisa (2002), Deliver Health Care Services: Public, Not-for-Porfit, or Private?, Commission on the Future of Health Care 
in Canada.  Discussion Paper No. 17. 
26 การศึกษาส่วนมากระบุวา่ สถานพยาบาลท่ีไม่แสวงหาก าไรท่ีมีผลงานท่ีดีจะตอ้งมีคณะกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นผู ้
ท่ีใชบ้ริการรักษาพยาบาล 
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ในส่วนของบทบาทของสถานพยาบาลขนาดเล็กในระดบัทอ้งถ่ินนั้น คณะผูว้ิจยัเห็นวา่ทั้ง
สามกองทุนควรร่วมกนัในการท าสัญญาว่าจา้งกบัศูนยอ์นามยั ศูนยแ์พทย ์หรือศูนยสุ์ขภาพของ
ชุมชน เพื่อเป็นการประหยดังบประมาณของรัฐในการจดัตั้งศูนยบ์ริการสุขภาพ หน่วยสุขภาพปฐม
ภูมิเหล่าน้ีจะท าหน้าท่ีเป็น “นายด่าน” (gate keeper) ในการบริหารจดัการดา้นสุขภาพให้แก่
ประชาชนในทอ้งถ่ิน เพื่อท่ีจะลดความแออดัของโรงพยาบาลจงัหวดั หรือโรงพยาบาลต าบล ซ่ึงจะ
ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถยกระดับคุณภาพของบริการรักษาพยาบาลในระดับทุติยภูมิและ 
ตติยภูมิได้ ทั้งน้ีจะตอ้งมีการพฒันาระบบส่งตวั (referral system) เพื่อมิให้โรงพยาบาลปฏิเสธ 
การรับผูป่้วยท่ีส่งต่อจากคลินิกเอกชน รวมทั้งมีระบบการควบคุมคุณภาพของคลินิกเอกชนเหล่าน้ี 

ส าหรับการบริหารจดัการดา้นการคลงั รัฐสามารถจดัท าสัญญากบัสถานประกอบการของ
ภาคเอกชน ในกรณีท่ีมีการกระจายอ านาจในการบริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพไปยงัทอ้งถ่ิน 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะเป็นผูจ้ดัท าสัญญา ในกรณีท่ียงัไม่มีการกระจายอ านาจ หน่วยงาน
ส่วนกลางท่ีเป็นผูบ้ริหารจดัการระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ เช่น ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติจะเป็นผูด้  าเนินการวา่จา้งเป็นรายปี เป็นตน้ 
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