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ที่มา: บทสรุปผู้บริหารของรายงานฉบับ
สมบูรณ์ “โครงการการพัฒนาแนวทาง
อภิบาลร ะบบประ กันสุ ขภาพ”  โดย  
ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ คุณวีรวัลย์ 
ไพบูลย์จติต์อาร ีคณุธารทิพย์ ศรสีวุรรณ-
เกศ และคุณพรชัย ฬิลหาเวสส เสนอต่อ
ส�านักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกัน
สุขภาพไทย, กุมภาพันธ์ 2556 (เผยแพร่
ครั้งแรก พฤศจิกายน 2558)

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  

(ทดีอีาร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดีอาร์ไอ” 

(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ไอ”) มา

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2536 โดยคัดสรร

กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�าเสนออย่าง

เรียบง่ายเพ่ือจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์

วิจารณ์

 “รายงานทดีอีาร์ไอ” มโีอกาสรบัใช้สงัคม

ไทยมาตลอด ทั้งเป็นรายสะดวก และปรับมา

เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม 

ตั้งแต่ฉบับท่ี 118 เป็นต้นไป “รายงานทีด ี

อาร์ไอ” จะมาพบผู ้อ ่านเป็นรายสะดวก 

พร้อมทั้งยังคงน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง

เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้

ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม

สรุปและเรียบเรียง
กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์
บรรณาธิการบริหาร
จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์ 
กองบรรณาธิการ
ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ
วัฒนา กาญจนานิจ 
ออกแบบ
wrongdes ign
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การพัฒนาแนวทาง
อภิบาลระบบ
หลักประกันสุขภาพ

ระบบประกันสุขภาพของไทยในภาพรวม

ระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยประกอบ

ด้วยสามระบบหลัก คือระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการ ระบบประกันสังคม และระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสุขภาพทั้งสามระบบให้

ความคุ้มครองกลุ่มประชาชนในสัดส่วนท่ีต่างกัน ระบบ

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้ความคุ้มครอง

แก่ข้าราชการและครอบครัวประมาณ 5 ล้านคน ระบบ

ประกันสงัคมให้ความคุม้ครองแก่ลกูจ้างหรือผูป้ระกันตน

จ�านวน 10 ล้านคน ขณะที่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนท่ีอยู่นอกเหนือจาก

สิทธิความคุ้มครองของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการและระบบประกันสังคม ซึ่งมีจ�านวนมากถึง 

48 ล้านคน
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นอกจากระบบประกนัสขุภาพท้ังสามระบบ ยังมี

ระบบประกันสุขภาพทีเ่ป็นรัฐสวสัดิการส�าหรับข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ระบบ

ประกันสุขภาพส�าหรับแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นระบบ

ที่ต้ังข้ึนตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีในการจัดระบบ

แรงงานต่างด้าวในประเทศ สวัสดิการส�าหรับพนักงาน

บรษิัทเอกชน และสวสัดกิารพนกังานรฐัวสิาหกจิ ซึง่เป็น

สวัสดิการของหน่วยงาน โดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงภายใน

หน่วยงาน

จากการศึกษาโครงสร ้างของระบบประกัน

สุขภาพในต่างประเทศ พบว่าระบบประกันสุขภาพที่

ประกอบด้วยกองทนุทีห่ลากหลายดังเช่นประเทศไทยนัน้

มิใช่สิ่งแปลก ประเทศที่มีระบบประกันสุขภาพซึ่งอิงกับ

ระบบประกันสังคม ส่วนใหญ่จะมีกองทุนสุขภาพหลาย

กองทุนที่จ�าแนกตามลักษณะของอาชีพ แต่การศึกษา

พบว่าการบริหารจัดการกองทุนเหล่านั้นในต่างประเทศ

จะอยู่ภายใต้กระทรวงเดียว คือกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง

ต่างจากประเทศไทยที่กองทุนสุขภาพแต่ละกองทุนอยู่

ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ต่างกัน กล่าว

คือ ระบบประกันสังคมอยู่ภายใต้ส�านักงานประกันสังคม 

สังกัดกระทรวงแรงงาน ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกรมบัญชี

กลาง สังกัดกระทรวงการคลัง และระบบหลักประกัน

สขุภาพแห่งชาตอิยูภ่ายใต้ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาติ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

การจัดตั้งและการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ

ทั้งสามกองทุนแบบแยกส่วนท�าให้เกิดความลักล่ันใน

ระบบประกันสุขภาพไทย ดังนี้ 

ประการแรก ท้ังสามกองทนุมีรูปแบบการบรหิาร

จดัการด้านการคลังต่างกัน ระบบประกันสังคมเป็นระบบ

เดียวที่มีการบริหารจัดการในลักษณะกองทุนที่ใช้เงิน

สมทบจากสามฝ่าย คือนายจ้าง ลูกจ้าง และภาครัฐ ขณะ

ที่อีกสองระบบมีแหล่งเงินจากภาษี 

ประการท่ีสอง วิธีการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาลแตกต่างกัน ระบบประกันสังคมและระบบ

หลกัประกันสขุภาพแห่งชาตจิดัสรรงบประมาณแก่สถาน

พยาบาลแบบเหมาจ่ายรายหัว (per capitation) ขณะที่

ระบบสวสัดิการรกัษาพยาบาลข้าราชการจดัสรรค่าใช้จ่าย

ให้แก่สถานพยาบาลตามค่าใช้จ่ายจริง (fee for service) 

ท�าให้สทิธใินการรักษาพยาบาลของประชาชนแตกต่างกัน

การท่ีกองทุนประกันสุขภาพทั้งสามกองทุนมี

การออกแบบที่แตกต่างกัน ท�าให้เกิดความไม่เท่าเทียม

ระหว่างผู้ประกันตนในแต่ละกองทุน ดังนี้

1. ภาระการจ่ายค่าเบ้ียประกันต่างกัน ระบบ

ประกันสังคมเป็นระบบประกันสุขภาพระบบเดียวที่ผู ้

ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการจ่ายร่วมกับนายจ้าง

และรัฐ ขณะท่ีข้าราชการและผู้ใช้สิทธิระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติไม่มีภาระค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็น

สวัสดิการของภาครัฐ ซึ่งรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
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2. สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลต่างกัน 

เช่น สมาชกิกองทุนประกันสังคมและกองทุนหลักประกนั

สุขภาพแห่งชาตใิช้บริการจากหน่วยบริการทีเ่ลือกหรือลง

ทะเบียนไว้ล่วงหน้าเท่านัน้ เนือ่งจากเป็นระบบเหมาจ่าย

รายหัว ขณะท่ีสมาชิกกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการเลือกใช้สถานพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่ง 

เนื่องจากเป็นระบบจ่ายตามจริง

นอกจากนี้ สิทธิในการรักษาโรคก็ต่างกัน เช่น 

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและระบบหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติให้สิทธิในการฟอกเลือดส�าหรับ

ผู้ป่วยไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายโดยไม่จ�ากัดจ�านวนคร้ัง

ต่อสัปดาห์1 แต่ระบบประกันสังคมจ�ากัดการรบับริการได้

ไม่เกิน 4,500 บาทต่อสัปดาห์

3. คุณภาพในการรักษาพยาบาลต ่างกัน 

เน่ืองจากแต่ละกองทุนมีอัตราการเบิกจ่ายค่ารักษา

พยาบาลแตกต่างกัน โดยเฉพาะระหว่างระบบสวัสดิการ

1 ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2556

รักษาพยาบาลข้าราชการท่ีเบิกจ่ายตามจริง กับระบบ

ประกันสังคมและระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่

เป็นการเหมาจ่ายรายหัว แม้แต่ในกรณีของผู้ป่วยในที่

จ่ายตามกลุ่มโรค อัตราการเบิกจ่ายก็ต่างกัน ท�าให้สถาน

พยาบาลปฏิบัติต่อผู้ป่วยของแต่ละกองทุนแตกต่างกัน

นอกจากความไม่เท่าเทียมกันในมิติของการ

รักษาพยาบาล การบริหารจัดการกองทุนแบบแยกส่วน

ยังท�าให้เกิดต้นทุนซ�้าซ้อนในการก�ากับควบคุม เช่น 

การค�านวณต้นทุนการรักษาพยาบาลตามกลุ่มโรค การ

ตรวจสอบทางด้านการเงิน และการตรวจสอบคุณภาพ

การรักษาพยาบาล

กล่าวโดยสรุป ระบบประกันสุขภาพของไทย

ซึ่งประกอบด้วยกองทุนประกันสุขภาพที่หลากหลายใน

ปัจจุบันมีการบริหารจัดการท่ียังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ี

ควร เนื่องจากมีการบริหารจัดการซ�้าซ้อนกัน และเป็น

ระบบท่ีมีความเหล่ือมล�้าของสิทธิในการรักษาพยาบาล

และภาระค่าเบ้ียประกนัระหว่างกลุ่มผูป้ระกันตนในแต่ละ

กองทุน
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ระบบการคลัง
กรณีศึกษาในต่างประเทศ ระบบการคลังของ

ระบบประกันสุขภาพขึ้นอยู ่กับโครงสร้างของระบบ

ประกันสุขภาพ ประเทศท่ีมีระบบประกันสุขภาพแบบ 

single-payer จะใช้เงนิงบประมาณในการอดุหนนุบรกิาร

รักษาพยาบาลของรัฐเป็นหลัก (ประมาณร้อยละ 70-75 

ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ขณะที่ประเทศที่มีระบบประกัน

สุขภาพท่ีอิงกับระบบประกันสังคม ซึ่งมักจะมีลักษณะที่

เป็น multi-payer จะใช้เงินจากกองทุนประกันสังคมซึ่ง

มาจากเงินสมทบของนายจ้าง ลูกจ้าง และภาครัฐในบาง

กรณีเป็นหลัก โดยผู้ป่วยร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายประมาณ

ร้อยละ 30 โดยเฉลี่ย ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของเงินที่ต้อง

จ่ายสมทบในการรักษาพยาบาลหรือเงนิท่ีจ่ายเป็นค่าเบ้ีย

ประกันให้กับบริษทัประกันเอกชน เพือ่ลดความเสีย่งจาก

ภาระค่าใช้จ่ายในการร่วมจ่าย

การศึกษาระบบการคลังของระบบประกัน

สุขภาพของประเทศไทยพบว่าเป็นระบบที่พึ่งพางบ

ประมาณจากภาครัฐเป็นหลักดังเช่นในประเทศที่มีระบบ

ประกันสุขภาพแบบ single-payer แต่มีค่าใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาลส่วนหนึ่งท่ีมาจากกองทุนประกันสังคม 

เนื่องจากระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยเป็น

ระบบผสมระหว่างกองทนุประกนัสขุภาพถ้วนหน้าทีเ่ป็น

ระบบ single-payer และกองทนุประกันสงัคมท่ีเป็นระบบ 

multi-payer

บทบาทของภาคเอกชน

บทบาทของภาคเอกชนในระบบประกันสุขภาพ

ของภาครัฐแยกได้เป็นสองส่วน ส่วนแรกคือบทบาทใน

ฐานะผู้ให้บริการรักษาพยาบาล (service provider) และ

บทบาทในการเป็นผู้รับประกันสุขภาพ (insurer)

กรณีศึกษาในต่างประเทศพบว่าสถานพยาบาล

เอกชนมีบทบาทส�าคัญในการเป็นผู ้ให้บริการรักษา

พยาบาลภายใต้ระบบประกันสุขภาพของภาครัฐ ส�าหรับ

การรักษาพยาบาลในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ โรง

พยาบาลเอกชนทีไ่ม่แสวงหาก�าไรมีบทบาทส�าคัญในการ
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ให้บริการรักษาพยาบาลควบคู่ไปกับโรงพยาบาลของ

ภาครัฐ โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นที่กฎหมายก�าหนด

ให้โรงพยาบาลทุกแห่งต้องเป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหาก�าไร 

เนื่องจากบริการรักษาพยาบาลของรัฐมิใช่บริการเชิง

พาณิชย์ แต่เป็นบริการที่มีมิติของการบริการสังคม

ส�าหรับการรักษาในระดับปฐมภูมิ บทบาทของ

สถานพยาบาลเอกชนในท้องถิ่น เช่น คลินิก จะโดดเด่น

มากเป็นพิเศษ เนื่องจากใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ 

จึงตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ดีกว่าสถาน

พยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐ

ส�าหรับบทบาทของเอกชนในฐานะผู้รับประกัน

สุขภาพ เนื่องจากประเทศท่ีพัฒนาแล้วส่วนใหญ่มี

ระบบประกันสุขภาพของภาครัฐซึ่งให้สิทธิในการรักษา

พยาบาลท่ีครอบคลุมแก่ประชาชนในประเทศทุกราย 

ท�าให้ระบบประกันสุขภาพของภาคเอกชนมีพื้นท่ีตลาด

น้อย โดยจ�ากัดเพียงประกันในส่วนที่เป็นการให้สิทธิ

ประโยชน์ “เพิม่เตมิ” จากชดุสทิธปิระโยชน์ท่ีผูป้ระกันตน

ได้รับภายใต้ประกันสขุภาพของรัฐ หรือในส่วนทีเ่ป็นการ

ลดความเสี่ยงของภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตน อันสืบ

เนือ่งมาจากภาระในการร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามข้อ

ก�าหนดของระบบประกันสุขภาพของภาครัฐ

ในประเทศที่ระบบประกันสุขภาพของภาครัฐให้

สิทธิประโยชน์และคุณภาพการรักษาพยาบาลค่อนข้าง

ดี และมีอัตราการร่วมจ่ายต�่า เช่น ในสหราชอาณาจักร ผู้

ประกันตนอาจไม่จ�าเป็นต้องท�าประกันกับเอกชน ยกเว้น

ในกรณีท่ีต้องการบริการท่ีรวดเร็วและสะดวกสบายมาก

ขึ้น

โดยสรุป บทบาทของประกันสุขภาพเอกชนใน

แต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับนโยบายของ

ภาครัฐว่าส่งเสริมให้ประชาชนท�าประกันกับภาคเอกชน

หรือไม่ แต่โดยท่ัวไป ประกันสุขภาพเอกชนมิได้แข่ง

กับประกันของภาครัฐเท่าใดนัก แต่เป็นการให้บริการ 

“เสริม” ประกันสุขภาพของภาครัฐมากกว่า นอกจาก

นี้ บริษัทประกันเอกชนไม่เน้นการแข่งขันด้านราคากับ

ภาครัฐ แต่แข่งในด้านคุณภาพของบริการ ความรวดเร็ว 

ความสะดวก ตลอดจนการให้สิทธิในการใช้วิธีการรักษา

ที่ทันสมัยกว่า ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการรักษาแบบ

มาตรฐาน

การศึกษาบทบาทของภาคเอกชนในประเทศไทย

พบว่าภาคเอกชนมีบทบาทค่อนข้างน้อยในการให้บรกิาร

รักษาพยาบาลภายใต้ระบบประกันสุขภาพของภาค

รัฐ ทั้งนี้ โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยส่วนใหญ่

เป็นองค์กรท่ีแสวงหาก�าไร ซึ่งต่างจากในต่างประเทศ 

เนื่องจากองค์กรในศาสนาพุทธมิได้เข้ามาข้องเก่ียวกับ

บริการรักษาพยาบาล ต่างจากองค์กรในศาสนาคริสต์ 

ท�าให้ประเทศไทยมีสถานพยาบาลท่ีเป็นองค์กรไม่

แสวงหาก�าไรน้อยกว่าในประเทศตะวันตก

ในปัจจุบัน โรงพยาบาลเอกชนมีส่วนร่วมในการ

ให้บริการรักษาพยาบาลในกรณีของกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติประมาณ 200 กว่าแห่ง และกองทุน

ประกันสังคมประมาณ 90 แห่ง ขณะท่ีสถานพยาบาล

ขนาดเล็กในชุมชนมีส่วนร่วมเฉพาะในกรณีของกองทุน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การอภิบาลระบบประกันสุขภาพของภาครัฐ

ทุกประเทศทั่วโลกพบกับความท้าทายในการ

จัดหาบริการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนอย่างทั่ว

ถึง เท่าเทียม และคุ้มค่ามากขึ้นด้วยงบประมาณที่จ�ากัด 

เนือ่งจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิม่สูง

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายประเทศพยายามปรับปรุงระบบ

การประเมิน ติดตาม และตรวจสอบการด�าเนินงานของ
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หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบ

ประกนัสุขภาพ เพือ่ให้มีความรับผิดชอบต่ออ�านาจหน้าที่ 

(accountability) มากขึ้น

จากกรณีศึกษาในหลายประเทศพบว่า ห่วงโซ่

ความรับผิดชอบในระดับสูงสุดคือกระทรวงสาธารณสุข 

ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักของฝ่ายบริหารที่มีอ�านาจหน้าที่

ในการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพโดยรวม

ของประเทศ และจะต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภาหรือฝ่าย

นิติบัญญัติด้วย

โดยท่ัวไป ความรับผิดชอบด้านการให้บริการ

สาธารณะมีสองมิติ คือความรับผิดชอบด้านการเงินและ

ความรับผิดชอบต่อผลงาน ซึ่งความรับผิดชอบต่อผล

งานของบริการสุขภาพหมายถึงคุณภาพของการรักษา

พยาบาล การเข้าถงึบริการ ความรวดเร็วของบริการ ฯลฯ 

ตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ก่อนที่จะมีการประเมิน ขณะ

ที่ความรับผิดชอบด้านการเงิน หมายถึงการติดตามและ

การรายงานการจัดสรรงบประมาณ การเบิกจ่าย และการ

ใช้เงิน โดยใช้เครื่องมือหลักอันได้แก่การบัญชี การจัดท�า

งบประมาณ และการตรวจสอบ

อย่างไรก็ดี ทุกประเทศที่ศึกษา ยกเว้นสหราช

อาณาจกัร มีการจดัเก็บภาษสีขุภาพ (earmarked health 

tax) ท่ีแยกออกมาจากการจัดเก็บภาษีรายได้บุคคล

ธรรมดาหรือจากค่าธรรมเนียมประกันสังคม เพื่อให้การ

บริหารจัดการทางด้านการคลังของกองทุนสุขภาพมี

ความชดัเจน โปร่งใส สามารถค�านวณค่าใช้จ่ายและขนาด

วงเงินงบประมาณท่ีรัฐจะต้องจัดสรรให้ในแต่ละปี ขณะ

เดียวกัน การจัดเก็บภาษสีขุภาพท�าให้ประชาชนต้องใส่ใจ

กับต้นทุนในการรักษาพยาบาล เพราะสุดท้ายแล้ว หาก

ไม่มีการควบคุมค่าใช้จ่าย ผู้ที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่ม

เติมคือผู้มีรายได้ที่ต้องเสียค่าเบ้ียประกันซึ่งค�านวณเป็น

สัดส่วนของเงินเดือนหรือรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น
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คุณภาพของการรักษาพยาบาลเป็นอีกประเด็น

ที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการประเมินความคุ้มค่าของ

ระบบประกันสุขภาพ โดยเฉพาะเมื่องบประมาณมีจ�ากัด 

ท�าให้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบต้องพยายามให้ได้มาซึง่การ

บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพสูงสุด กรณีศึกษาทั้ง

สี่ประเทศต่างมีการก�าหนดมาตรฐานคุณภาพของการ

รักษาพยาบาล แต่ความเข้มงวดในการบังคับให้สถาน

พยาบาลรักษามาตรฐานดังกล่าวแตกต่างกัน ในประเทศ

ฝร่ังเศส สถานพยาบาลท่ีได้รับการรับรองคุณภาพของ

การให้บริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานที่ก�าหนด

เท่านัน้ทีส่ามารถรับเงนิอดุหนนุจากรัฐได้ ขณะทีป่ระเทศ

ออสเตรเลียไม่มีข้อก�าหนดที่เข้มงวด แต่มีการให้เงิน

อดุหนนุเพิม่เตมิส�าหรับสถานพยาบาลท่ีให้บริการได้ตาม

มาตรฐานท่ีก�าหนด เยอรมนใีช้กลไกตลาดในการผลักดัน

ให้สถานพยาบาลปรับปรุงคุณภาพของบริการ โดยการ

บังคับให้ต้องเปิดเผยผลการประเมินคุณภาพของการ

รักษาพยาบาลตามดัชนีคุณภาพที่ภาครัฐก�าหนด ส่วน

ญี่ปุ่นไม่มีระบบแรงจูงใจหรือข้อบังคับให้สถานพยาบาล

ปรับปรุงหรือรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ

ข้อเสนอแนะ

การศึกษาวจิยัเกีย่วกบัโครงสร้างและการอภบิาล

ของระบบประกันสุขภาพในต่างประเทศเปรียบเทียบกับ

ประเทศไทย พบว่าระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย

ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากบริหารจัดการ

กองทุนแต่ละกองทุนแบบแยกส่วน นอกจากนี้ การขาด

การบริหารจัดการกองทุนประกันสุขภาพที่มีอยู่หลาก

หลายอย่างบูรณาการ ท�าให้เกิดปัญหาความเหลื่อม

ล�้าของสิทธิในการรักษาพยาบาลและภาระค่าใช้จ่าย

ในการได้มาซึ่งสิทธิดังกล่าว ท�าให้มีการเรียกร้องให้มี

การปรับปรุงระบบเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของ

ประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้กองทุนใด

คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการปฏิรูประบบ

ประกันสขุภาพของไทยเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบริหาร

จัดการและลดความเหล่ือมล�้าของสิทธิในการรักษา

พยาบาล ดังนี้

ประการแรก ประเทศไทยจ�าเป็นต้องเลือกระบบ

ประกันสุขภาพว่าต้องการให้เป็นระบบท่ีอิงกับระบบ

ประกันสังคมเช่นเดียวกับประเทศฝรั่งเศส ประเทศ

เยอรมน ีและประเทศญีปุ่่น หรือเป็นระบบท่ีไม่องิกับระบบ

ประกันสังคมเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษและประเทศ

ออสเตรเลีย คณะผู้วิจัยเห็นว่าระบบประกันสังคมอาจไม่

เหมาะส�าหรับประเทศไทย เพราะในปัจจบัุน ระบบประกัน

สังคมครอบคลุมแรงงานเพียง 10 ล้านคน นอกจาก

นี้ ระบบประกันสังคมให้สิทธิในการรักษาพยาบาลแก่ผู้

ประกันตนเฉพาะช่วงเวลาทียั่งไม่เกษยีณอายุการท�างาน 

ท�าให้ภาครัฐต้องมีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมา 

รองรับประชาชนจ�านวนมากที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนใน

ระบบประกันสังคมและผู้เกษียณอายุการท�างาน
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ประการที่สอง ในประเด็นของการบริหารจัดการ

ระบบประกนัสขุภาพ คณะผูว้จิยัมีความเหน็ว่าควรมีการ

โอนย้ายภารกิจในการก�าหนดนโยบายและการก�ากับดูแล

ระบบประกันสขุภาพทัง้สามระบบให้อยูภ่ายใต้หน่วยงาน

เดียวกัน ซึ่งควรเป็นกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากเป็น

ผู้ก�าหนดนโยบายด้านการสาธารณสุขของประเทศ เพื่อ

ให้การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพของภาครัฐ

เป็นไปอย่างบูรณาการ สอดคล้องกับนโยบายสาธารณสุข

ของประเทศ และเพือ่ให้ความรบัผดิชอบต่อระบบประกัน

สุขภาพของประเทศมีความชัดเจน อย่างไรก็ดี เนื่องจาก

กระทรวงสาธารณสุขมีสถานภาพเป็นผู้ให้บริการรักษา

พยาบาล จากการที่มีโรงพยาบาลและสถานีอนามัยอยู่

ในสงักัดจ�านวนมาก หน่วยงานท่ีบริหารจดัการและก�ากับ

ดูแลระบบประกันสุขภาพของประเทศจงึควรเป็นองค์กรที่

เป็นอสิระจากกระทรวงสาธารณสขุ แม้จะสงักัดกระทรวง

สาธารณสุขก็ตาม

ประการที่สาม ในประเด็นของการควบรวม

กองทุน หากรัฐเห็นว่าระบบประกันสุขภาพของประเทศ

ควรเดินไปในทศิทางทีไ่ม่องิกับระบบประกันสังคม ก็ควร

โอนย้ายงานด้านสุขภาพของส�านักงานประกันสังคมมา

อยู่ทีส่�านกังานหลักประกันสขุภาพแห่งชาต ิเพือ่ลดความ

ซ�า้ซ้อนในการบริหารจดัการระบบประกันสุขภาพภายใต้

ระบบเหมาจ่ายรายหัว และเพื่อลดความเหล่ือมล�้าของ

สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล

คณะผู ้วิจัยเห็นว่าการควบรวมสองกองทุน

ดังกล่าวในมิติของสิทธิประโยชน์ไม่น่าจะเป็นปัญหา 

เนือ่งจากสทิธปิระโยชน์ในการรักษาพยาบาลระหว่างสอง

กองทนุนีแ้ตกต่างกันเพยีงเล็กน้อย อย่างไรกดี็ ส�านกังาน

ประกันสงัคมอาจเสนอสทิธพิเิศษแก่สมาชกิท่ีเพิม่ขึน้จาก

สทิธพิืน้ฐานในการรักษาพยาบาลในลักษณะทีค่ล้ายคลึง

กับต่างประเทศทีเ่รียกว่า “add on” เพือ่มิให้สทิธพิเิศษดัง

กล่าวน�าไปสูค่วามไม่เท่าเทยีมกัน และน�าไปสู่การแย่งชิง

ทรัพยากรในการรักษาพยาบาลของภาครัฐทีมี่จ�ากัด สทิธิ

พเิศษดังกล่าวจะต้องไม่เก่ียวกับการรักษาพยาบาลกรณี

ของการเจ็บป่วยปกติหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สิทธิพิเศษดัง

กล่าวอาจหมายถึงการได้รับเงนิทดแทนการขาดรายได้ใน
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กรณท่ีีลาป่วย การใช้บรกิารตรวจสอบสายตาและตดัแว่น 

การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือการใช้สถาน

พยาบาลเอกชน ซึ่งสิทธิพิเศษเหล่านี้สามารถค�านวณ

เป็นค่าเบ้ียประกันทีส่�านกังานประกันสงัคมสามารถเรียก

เก็บจากสมาชิกได้

ส�าหรับระบบสวัสดิการของภาครัฐ คณะผู้วิจัยมี

ความเห็นว่าในระยะส้ันยังไม่มีความจ�าเป็นท่ีจะต้องยุบ

รวมระบบสวสัดิการรกัษาพยาบาลข้าราชการกับกองทุน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพราะระบบสวัสดิการ

ข้าราชการเป็นระบบจ่ายตามจริง ต่างจากอีกสองกองทนุ

ซ่ึงเป็นการเหมาจ่ายรายหัว ท�าให้การควบรวมมีความ

ซับซ้อนและมีความอ่อนไหวสูง เนื่องจากข้าราชการมอง

ว่าสิทธิในการเลือกสถานที่รักษาพยาบาลได้เป็นสิทธิท่ี

เหนือกว่าอีกสองระบบนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการใน

การท�างานซึ่งไม่ควรถูกลิดรอน

คณะผู้วิจัยเห็นว่ารัฐควรมีแผนการลดช่องว่าง

ของสทิธปิระโยชน์ระหว่างระบบสวสัดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการและระบบประกันสุขภาพอีกสองระบบ โดย

ด�าเนินการยุบเลิกระบบสวัสดิการข้าราชการแบบค่อย

เป็นค่อยไป โดยก�าหนดให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่ใช้

บริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (หรือระบบ

ประกันสังคม แล้วแต่ว่าระบบใดจะเป็นระบบหลักของ

ประเทศ) โดยให้ค่าชดเชยเป็นเงินเพิ่มรายปีท่ีค�านวณ

จากส่วนต่างของค่าใช้จ่ายของระบบจ่ายตามจริงกับเหมา

จ่ายรายหัวตามข้อมูลเชิงประจักษ์

ประการที่ส่ี ในประเด็นของวิธีการเบิกจ่ายการ

รักษาพยาบาล คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่าประเทศไทย

ควรรักษาระบบเหมาจ่ายรายหัวเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย

ในการรักษาพยาบาลในอนาคต แต่ต้องปรับปรุงให้การ

เบิกจ่ายมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น การน�าระบบการ

จ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคมาเสริมระบบการเหมาจ่ายราย

หัวส�าหรับการรักษาโรคเร้ือรังหรือโรคที่มีค่าใช้จ่ายใน

การรักษาพยาบาลสูงซึ่งมีการด�าเนินการในปัจจุบัน และ

การท�า case-mix เพื่อให้อัตราการเบิกจ่ายสอดคล้องกับ

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลแต่ละ

แห่งมากขึ้น
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ประการที่ห้า ในส่วนของระบบการคลัง หากมี

การยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมประกันสังคมในส่วน

ของสุขภาพ รัฐอาจพิจารณาจัดเก็บ “ภาษีสุขภาพ” เพื่อ

ให้มีแหล่งเงินส�าหรับอุดหนุนบริการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติที่แน่นอน คณะผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการก�าหนด

ฐานภาษีในการจัดเก็บภาษีสุขภาพที่กว้างขึ้น เนื่องจาก

ประเทศไทยมีแรงงานในระบบน้อยและมีผู้เสียภาษีราย

ได้บุคคลธรรมดาไม่กี่ราย การเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายจาก

เงินเดือนหรือจากภาษีรายได้บุคคลธรรมดาจึงไม่เหมาะ

สม ซึง่อาจพจิารณาแนวทางท่ีประเทศฝร่ังเศสใช้ คอืการ

เก็บจากภาษทีีห่ลากหลาย รวมถงึภาษหีกั ณ ทีจ่่าย ภาษี

รายได้นติบุิคคล (เนือ่งจากธรุกิจจ�านวนมากใช้บรกิารของ

แรงงานนอกระบบ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง) ภาษีทรัพย์สิน 

ภาษีสรรพสามิต ฯลฯ เพื่อกระจายภาระค่าใช้จ่ายในการ

สนับสนุนระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ

ในปัจจุบัน ระบบประกันสุขภาพของไทยทั้งสาม

กองทนุมีกรอบความรบัผิดชอบทางการคลงัทีจ่�ากดั โดย

เฉพาะระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่ใช้งบ

ประมาณกลางเป็นหลัก ท�าให้ไม่มีผู้ท่ีรับผิดชอบต่อการ

เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย เนื่องจากกรมบัญชีกลางมิได้มี

อ�านาจหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายและก�ากับระบบดัง

กล่าว แต่เป็นเพียงผู้ท�าหน้าที่เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ตามกฎหมาย ท�าให้การใช้จ่ายของระบบสวสัดิการรักษา

พยาบาลข้าราชการขาดความรับผดิชอบทางด้านการคลัง 

ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าระบบอื่น 

เพื่อให้ระบบประกันสุขภาพของไทยโดยรวมมี

ความรับผิดชอบด้านการคลังมากขึ้น คณะผู้วิจัยมีข้อ

เสนอดังต่อไปนี้

1. ควรมีหน่วยงานเดียวที่รับผิดชอบการบริหาร

จัดการด้านการคลังของระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบด้านการคลังที่ชัดเจน

2. การตรวจสอบการใช้งบประมาณเพียงอย่าง

เดียวอาจไม่เพยีงพอต่อการควบคุมค่าใช้จ่ายในการรักษา

พยาบาล หากผูใ้ช้บรกิารไม่ตระหนกัถงึค่าใช้จ่ายท่ีรัฐต้อง

แบกรับ ทั้งนี้ ทุกประเทศที่ศึกษามีระบบประกันสุขภาพ

แบบจ่ายตามจริง ผู้ป่วยมีภาระในการร่วมจ่ายค่ายาและ

ค่ารักษาพยาบาลไม่มากก็น้อย เพื่อให้ผู ้ที่ได้รับสิทธิ

ตระหนักถึงต้นทุนในการรักษาพยาบาล ดังนั้นจึงควร

น�าระบบ “ภาษีสุขภาพ” มาใช้แทนการใช้งบประมาณ

กลาง เพือ่ให้มีแหล่งเงินท่ีสามารถจดัสรรให้กับการบริการ

สุขภาพของประชาชนท่ีแน่นอน นอกจากนี้ การมีภาษี

สขุภาพยังช่วยให้ผูเ้สยีภาษรัีบรู้ถึงต้นทุนในการให้บริการ

รักษาพยาบาลที่รัฐต้องแบกรับ

3. จัดตั้งหน่วยงานประเมินผลการด�าเนินงาน

ของระบบประกันสุขภาพทัง้สามระบบ ท้ังในด้านการเงิน

และคุณภาพของบริการ

4. มีระบบแรงจูงใจที่เชื่อมโยงผลการด�าเนินงาน

ของหน่วยงานท่ีถกูประเมินเข้ากับงบประมาณทีจ่ะได้รับ

อนุมัติในแต่ละปี เพื่อกระตุ้นให้ผู้เก่ียวข้องพยายามเพิ่ม
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ประสิทธิภาพหรือลดต้นทุนในการบริหารจัดการระบบ

ประกันสุขภาพแห่งชาติ และเพิ่มคุณภาพของการรักษา

พยาบาล

เนื่องจากระบบประกันสุขภาพของไทยใช้งบ

ประมาณของภาครัฐและเงินกองทุนของระบบประกัน

สังคมรวมแล้วเป็นวงเงนิเกือบ 200,000 ล้านบาทในแต่ละ

ปี การบริหารจัดการจึงต้องมีความโปร่งใส ปราศจากผล

ประโยชน์ทับซ้อน โครงสร้างของคณะกรรมการท่ีดูแล

ระบบประกันสุขภาพของประเทศจึงมีความส�าคัญอย่าง

ย่ิง ในประเทศอังกฤษมีระบบประกันสุขภาพที่บริหาร

จัดการโดยกระทรวงสาธารณสุข การคัดเลือกกรรมการ

ของระบบบรกิารสขุภาพแห่งชาต ิ(NHS Board) ให้ความ

ส�าคัญกับปัจจยัสามประการ คอืความเท่าเทยีม การมีส่วน

ร่วม และความหลากหลาย ซึง่หมายความว่าองค์ประกอบ

ของคณะกรรมการจะต้องมีความเท่าเทียมกันของกลุ่ม

ผู้ใช้บริการรักษาพยาบาลที่หลากหลาย โดยมีตัวแทน

ของผู้ท่ีเก่ียวข้องจากหลายภาคส่วน เช่น ตัวแทนกลุ่ม

ผู้ให้บริการ ตัวแทนกลุ่มผู้ป่วย และตัวแทนกลุ่มผู้ด้อย

โอกาส ความหลากหลายของเพศ วัย วิชาชีพ และความ

เช่ียวชาญทีส่�าคัญในการก�ากับดูแลระบบประกันสขุภาพ 

เช่น ความเชีย่วชาญด้านกฎหมาย ด้านการเงนิ และด้าน

การบริหารธรุกจิ แต่ท่ีส�าคัญคือกรรมการทกุรายจะต้องมี

ประวัติในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณกุศลท่ีเก่ียว

กับบริการสาธารณสุขหรือสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ส�าหรับประเทศที่ระบบประกันสุขภาพเป็นส่วน

หนึ่งของระบบประกันสังคม โครงสร้างของกรรมการ

มักจะมีรูปแบบไตรภาคี ทั้งนี้ องค์กรแรงงานระหว่าง

ประเทศ (International Labour Organization) ส่งเสริม

ให้มี “สังคมเสวนา” (social dialogue) ในการก�าหนด

นโยบายเศรษฐกิจและสังคม การมีตัวแทนแบบไตรภาคี

ในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการบริหารหรือสภาที่ปรึกษา

ของระบบประกันสังคมก็เป็นตัวอย่างของการมีสังคม

เสวนาดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี 2553 องค์กรแรงงานระหว่าง

ประเทศ โดยศนูย์ฝึกอบรมระหว่างประเทศ (International 

Training Centre) ได้จดัท�าคู่มือเกีย่วกับการปฏิบัตหิน้าท่ี

ของกรรมการของระบบประกันสังคมให้กับกลุ่มประเทศ

แอฟริกา ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับระบบอภิบาลที่ดีของ

องค์กรที่ท�าหน้าที่ในการบริหารระบบประกันสังคม รวม

ถึงการจัดประชุมคณะกรรมการ การรักษาความลับของ

ข้อมูลข่าวสาร และการทับซ้อนของผลประโยชน์

ดังนัน้ คณะกรรมการทีดู่แลระบบประกนัสุขภาพ

ของประเทศควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์

ทางการเงิน การถือหุ้น ต�าแหน่งที่ปรึกษา ต�าแหน่ง

กรรมการในกิจการอ่ืนๆ ท้ังของตน ภรรยา และลูกที่

ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ก่อนท่ีจะรับต�าแหน่งกรรมการดูแล

ระบบประกันสขุภาพ โดยต้องปรบัปรุงข้อมูลดังกล่าวทุก 

3 เดือน และควรมีข้อก�าหนดมิให้คณะกรรมการรับของ

ก�านัลจากบุคคลหรือบริษัทท่ีมีหรืออาจจะมีผลประโยชน์

ทางการเงินเก่ียวข้องกับองค์กร หรือมิฉะนั้นควรมีข้อ
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ก�าหนดให้กรรมการที่รับของก�านัลหรือส่ิงมีค่าต้องแจ้ง

รายละเอียดในรายการผลประโยชน์ทางการเงินของ

กรรมการคนนั้นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

นอกจากนี้ ในมิติของผู้ให้บริการ คุณภาพของ

การให้บริการก็เป็นเร่ืองส�าคัญ และคณุภาพของการรักษา

พยาบาลภายใต้ระบบประกันสขุภาพแห่งชาตจิะขึน้อยูกั่บ

ทัง้หน่วยงานทีท่�าหน้าทีก่�ากับดูแลและหน่วยงานท่ีเป็นผู้

ให้บริการ ระบบอภิบาลของสถานพยาบาลที่ดีจะต้องส่ง

เสริมให้องค์กรบรรลุภารกิจทีส่�าคัญ 4 ประการดังต่อไปนี้

1. ให้บริการที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ใช้บริการ

2. บริหารจัดการระบบการเงินการคลังอย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน

3.  มีเป้าหมายระยะสัน้ และมีแนวนโยบายในการ

พฒันาองค์กรและการบรหิารจดัการในระยะยาวท่ีชดัเจน

4. มีความสามารถในการสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

และสาธารณชนถึงความต้องการและความจ�าเป็นด้าน

ทรัพยากรขององค์กร

ประการสุดท้าย ในประเด็นของบทบาทของ

ภาคเอกชน คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรส่งเสริมให้

โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนท่ีเป็นองค์กรไม่

แสวงหาก�าไรมีบทบาทในการให้บริการรักษาพยาบาล

ภายใต้ระบบประกันสุขภาพของรัฐมากขึ้น ทั้งนี้ การส่ง

เสริมให้สถานพยาบาลที่ไม่แสวงหาก�าไรมีบทบาทมาก

ขึน้ในการให้บริการรักษาพยาบาล จะต้องมีการออกแบบ

แนวทางในการก�ากับดูแลคณุภาพของการรกัษาพยาบาล 

ระบบการอภิบาลของสถานพยาบาลเหล่านี้2 เช่น การ

2 การศกึษาส่วนมากระบุว่าสถานพยาบาลท่ีไม่แสวงหาก�าไรซ่ึงมีผลงานทีดี่
จะต้องมีคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ที่ใช้บริการ รักษา
พยาบาล

ประกันกระแสรายได้ท่ีแน่นอนของสถานพยาบาล ตลอด

จนการส่งเสริมให้สถานพยาบาลเหล่านีมี้ทุนท่ีเพยีงพอใน

การบ�ารงุรักษาและพฒันาศักยภาพในการรักษาพยาบาล

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องมีการวิจัยในราย

ละเอียดต่อไป

ในส่วนของบทบาทของสถานพยาบาลขนาดเล็ก

ในระดับท้องถิน่ คณะผูว้จิยัเหน็ว่าท้ังสามกองทนุควรร่วม

กันท�าสญัญาว่าจ้างกับศนูย์อนามัย ศนูย์แพทย์ หรือศนูย์

สขุภาพของชมุชน เพือ่เป็นการประหยดังบประมาณของ

รัฐในการจดัตัง้ศนูย์บริการสุขภาพ หน่วยสขุภาพปฐมภูมิ

เหล่านี้จะท�าหน้าที่เป็น “นายด่าน” ในการบริหารจัดการ

ด้านสุขภาพให้กับประชาชนในท้องถิ่น เพื่อลดความ

แออัดของโรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลต�าบล ซึ่ง

จะช่วยให้โรงพยาบาลยกระดับคุณภาพของบรกิารรักษา

พยาบาลในระดับทตุยิภมิูและตตยิภมิูได้ แต่จะต้องมีการ

พฒันาระบบส่งตวั (referral system) เพือ่มิให้โรงพยาบาล

ปฏิเสธการรับผู้ป่วยท่ีส่งต่อจากคลินิกเอกชน รวมทั้งมี

ระบบการควบคุมคุณภาพของคลินิกเอกชนด้วย

ส�าหรับการบริหารจัดการด้านการคลัง รัฐ

สามารถท�าสัญญากับสถานประกอบการเอกชน ในกรณี

ท่ีมีการกระจายอ�านาจการบริหารจัดการระบบประกัน

สุขภาพไปยังท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็น

ผูจ้ดัท�าสญัญา ในกรณทีียั่งไม่มีการกระจายอ�านาจ หน่วย

งานส่วนกลางท่ีเป็นผูบ้ริหารจดัการระบบประกันสขุภาพ

แห่งชาติ เช่น ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะ

เป็นผู้ด�าเนินการว่าจ้างเป็นรายปี


