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ประเด็นสําหรับการเสวนาสาธารณะ “คิดใหม่ระบบหลักประกันสุขภาพของไทย” 

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

โดย นพ. ภษิูต ประคองสาย ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 

 

ก่อนอื�นต้องขอขอบพระคณุ ดร.สมเกียรต ิตั �งกิจวานิชย์ ประธาน TDRI และคณะ ที�ได้ให้เกียรตกิบัผมในการเชิญมาเข้า
ร่วมการเสวนาสาธารณะในครั �งนี � 

ในฐานะของผู้ที�มีสว่นเกี�ยวข้องกบัระบบหลกัประกนัสขุภาพของประเทศไทยมาช่วงระยะเวลาหนึ�งและได้มีการศกึษาใน
รายละเอียดผลกระทบของการสร้างหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย ระหวา่งการทําวทิยานิพนธ์ รวมทั �งได้
ติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอปุสรรค ผมจึงขอเสนอประเดน็ที�ควรเป็นการ “คิดใหม่” ดงันี � 

1. ภาระโรคของประเทศไทยและสภาพการเจ็บป่วยชองประชาชนไทย ได้มีการเปลี�ยนแปลงไปในทิศทางที�
เป็นการเจบ็ป่วยจากโรคไม่ตดิต่อ เรื �อรัง (NCDs) อบุัติเหตแุละภยัพบิัตต่ิางๆ เพิ�มมากขึ �น ดงัจะเห็นได้จาก
การศึกษาของทีม BOD ในประเทศไทย เกี�ยวกบัภาระโรค 20 อนัดบัแรกในปี พ.ศ. 2552  (or 2009 A.D.)   

 
ในขณะเดียวกนั อตัราการเพิ�มขึ �นของประชากรผู้สงูอายใุนประเทศไทย มีอตัราการเพิ�มที�สงูใกล้เคียงกบัประเทศ
อื�นๆ เช่น ญี�ปุ่ น  จีน และเกาหล ีในขณะที�อตัราการเพิ�มสงูกว่าค่าเฉลี�ยของการเพิ�มขึ �นทั�วโลก  
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Comparison of the elderly population ratio: 

Japan, Thailand, China and South Korea 
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Source: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat,
World Population Prospects: The 2010 Revision, http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm
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Rapid increase in the proportion of the elderly
In Thailand compared with other Asian countries

   

ซึ�งสถานการณ์ดังกล่าว จําเป็นอย่างยิ�งที� สปสช. และหน่วยงานประกันสขุภาพต่างๆ เช่น สํานักงานประกันสังคม 

กรมบญัชีกลาง จะต้องไม่เพียงแต่ตั �งรับหรือมุ่งเน้นเรื�องการรักษาพยาบาลเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่องค์กรประกัน

สขุภาพตา่งๆ จะต้องลงทุนในด้านการสร้างเสริมสขุภาพ และการป้องกนัโรคทั �งโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อเรื �อรัง รวมทั �ง

การสร้างสภาพแวดล้อมที�เอื �อให้ประชาชนทกุกลุม่มีคณุภาพชีวติที�ดี มีโอกาสในการพัฒนา และสามารถใช้ศักยภาพของ

ตนเองได้อย่างสงูสดุ  

2. กรณีแรงงานข้ามชาตทิี6ผิดกฎหมาย และ กลุ่ม stateless people 

ในปัจจบุนั กลุม่ประชากรที�กาํลงัประสบปัญหาการขาดหลกัประกนัสขุภาพคือ กลุม่แรงงานข้ามชาติและกลุม่ประชากรไร้

รัฐไร้สญัชาต ิ(stateless people) ซึ�งกลุม่คนเหลา่นี � ได้เป็นกําลงัขบัเคลื�อนทางเศรษฐกิจที�สําคญัของประเทศ  

สถานการณ์และจาํนวนของบคุคลที�
ไม่มีสญัชาติไทยในปัจจบุนั

• ปจัจุบนัยงัไม่ทราบจาํนวนที�ชดัเจนของประชากรกลุ่มดงักล่าว 
เนื�องจากมกีารเปลี�ยนแปลงและเคลื�อนยา้ยถิ�นอยูต่ลอดเวลา 
รวมถงึขึ&นกบัสถานการณ์ทางการเมอืง เศรษฐกิจ สงัคมของ
ประเทศไทยและประเทศเพื�อนบา้น รวมถงึความครอบคลุมในการ
กําหนดสถานะทะเบยีนราษฎร ์ยงัไม่ทั �วถงึในบางพื&นที�

3

ประเภทบคุคล จาํนวน (คน)

บุคคลที�มปีญัหาสถานะและสทิธ ิ(ชนกลุ่มน้อย, ชาวเขา, คนไรร้ฐั, คนไร้
รากเหง้า ฯลฯ)1 446,492 - 513,792

ผูอ้พยพลี&ภยัตามค่ายอพยพชายแดน ไทย-พม่า2 87,183 - 137,815

ชาวต่างด้าว เขา้เมอืงถูกกฎหมาย มใีบอนุญาตทํางาน3 839,913
แรงงานต่างดา้วเขา้เมอืงผดิกฎหมาย ที�ไดร้บัการผ่อนผนัใหอ้ยู่ในประเทศ
ไทย มใีบอนุญาตทํางาน1  886,507

แรงงานต่างดา้วเขา้เมอืงผดิกฎหมาย ไมม่ใีบอนุญาตทาํงาน และผู้ติดตาม4 1,339,986

กลุ่มคนที�ไมม่สีถานะทางทะเบยีน ???

รวม 3,600,081-3,718,013

แหล่งข้อมูล:
1. กลุ่มประกนัสุขภาพ สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 2555 2. Thailand Burma Border Consortium 2012
3. กรมการจดัหางาน สํานกับรหิารแรงงานต่างดา้ว 2555 4. Martin P 2007
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• ในปี พ.ศ. 2550 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) รายงาน

ว่าแรงงานต่างด้าวมีจํานวนมากกว่า 5% ของแรงงานไทยทั �งหมด โดยแรงงานดงักลา่วสง่ผลเพิ�ม

รายได้ของประเทศประมาณ 60,000 ล้านบาทต่อปี (2 billion USD per year) โดยถ้ามีสมมติฐาน

ว่า แรงงานตา่งด้าวมีศกัยภาพในการผลติเทียบเท่ากบัแรงงานไทย ผลผลติของแรงงานต่างด้าวจะมี

สดัสว่นประมาณ 6.2% ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และประมาณการณ์ว่า แรงงานต่าง

ด้าวส่งผลต่อมูลค่าในภาคอตุสาหกรรมประมาณ 7-10% และในภาคเกษตรกรรมประมาณ 4-5% 

• การศึกษาวจิัยหลายชิ �นบ่งชี �ว่า สถานพยาบาลในประเทศไทยสว่นใหญ่รบัดแูลผู้ป่วยที�ไมม่ีสญัชาตไิทย

มาอยา่งยาวนาน สทิธิในการเข้าถึงบริการสขุภาพจึงมีอยูเ่สมอในทางพฤตนิัย  ทั �งนี � สถานพยาบาลแต่

ละแห่งมีวิธีปฏบิัตทิี�หลากหลายแตกต่างกนัไปในการเรียกเกบ็คา่รักษาพยาบาลสําหรับผู้ที�ไม่มีสญัชาติ

ไทย เช่น ให้ผู้ป่วยทําหนังสอืรับสภาพนี � ใช้เงินกองทนุสงัคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาล ใช้เงินกองทนุ

อื�นๆนอกเหนือจากกองทนุของรัฐ หรือบริหารจดัการร่วมกบัองค์กรพฒันาเอกชนในพื �นที� ซึ�งโดยรวม

แล้วได้กอ่ภาระทางการเงินให้กบัโรงพยาบาลหลายแห่ง โดยเฉพาะโรงพยาบาลชายแดนและ

โรงพยาบาลในจงัหวดัที�มีแรงงานต่างด้าวจํานวนมาก อย่างหลกีเลี�ยงไม่ได้ 

ซึ�งในปัจจบุนัแม้ว่าจะมรีะบบการประกนัสขุภาพสาํหรับแรงงานตา่งด้าวและกลุม่ประชากรไร้รัฐไร้สญัชาต ิแต่ก็

ยงัขาดประสทิธิภาพในการครอบคลมุกลุม่ประชากรดงักลา่ว ชดุสทิธิประโยชน์มีการยกเว้นการรักษาพยาบาลที�

มีราคาแพงแต่มีความจาํเป็น เช่น ยาต้านไวรัสเอดส์ เป็นต้น นอกจากนี �ยงัมปัีญหาในเรื�องความซํ �าซ้อน และการ

มีผลประโยชน์ทบัซ้อนของหน่วยงานที�ดําเนนิการ 
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3. ศึกษาความเป็นไปได้ในการแสวงหา sources of financing อื6นๆ ที6เป็น progressive sources 

เช่นเดยีวกบัภาษีทั�วไปซึ�งเป็นแหลง่การคลงัสขุภาพที�สาํคญัของระบบการประกนัสขุภาพในประเทศไทย 

ตวัอย่างเชน่ การเกบ็ภาษีธรุกรรมจากตลาดหลกัทรัพย์ การเก็บภาษีจากอาหารที�ทําลายสขุภาพ เช่น นํ �าอดัลม, 

fast food เป็นต้น นอกจากนี � อาจต้องทําการศกึษาความเป็นไปได้ในการเก็บ tax จากการเดนิทางโดย

เครื�องบิน หรือ การบริโภคสนิค้าฟุ่ มเฟือย เป็นต้น  

 

4. การปรับโครงสร้างและรูปแบบการดาํเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคไม่ตดิต่อ

เรื :อรัง ที�มีประสทิธิภาพเพิ�มมากขึ �น โดยเน้นการปรับเปลี�ยนทศันคตแิละพฤติกรรมของประชากรกลุม่ตา่งๆ และ

เน้นศกัยภาพในการติดตามและประเมนิผลในระดบัตา่งๆ เพิ�มมากขึ �น       

 

5. ศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบที6เหมาะสมในการ merge 3 กองทุนประกนัสุขภาพ เพื�อลดความ

เหลื�อมลํ �าในด้านสทิธิประโยชน์ และวิธีการจ่ายเงินให้กบัสถานพยาบาลที�มีความแตกตา่งกนั อีกทั �งเพื�อเพิ�ม

ประสทิธิภาพในการใช้ทรัพยากรสขุภาพ โดยลดความซํ �าซ้อนในการให้สทิธปิระโยชน์ที�เกนิความจาํเป็น  

 

6. พัฒนาการใช้ health technology assessment และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร รวมทั :งการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน เป็นหลกัเกณฑ์ที�สําคญัในการพจิารณาวิธีการรักษาพยาบาล และเทคโนโลยทีางการ

แพทย์ใหม่ๆ ที�จะรวมเข้าไปในชดุสทิธิประโยชน์     

   

 

 

 

 


