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กลไกกลางเพื่อการบูรณาการ
ระบบหลักประกันสุขภาพของ
ประเทศไทย

บทน�า

ประเทศไทยมีสวัสดิการรักษาพยาบาลส�าคัญที่รัฐ

จดัให้ครอบคลมุประชาชนไทยทุกคนอยูส่ามระบบ คอื ระบบ

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ระบบประกันสังคม และ

ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อย่างไรก็ดี สวัสดิการ

รักษาพยาบาลทัง้สามระบบมีจดุเร่ิมต้น กลุ่มเป้าหมาย ความ

คุ้มครอง การบริหารจัดการ และการเงินการคลังที่แตกต่าง

กัน ดังแสดงในตารางที่ 1 แม้ว่าระบบการให้สวัสดิการแบบ

ถ้วนหน้าเหล่านี้จะผ่านการด�าเนินงานมากว่า 15 ปีแล้ว

และมีความพยายามที่จะบูรณาการสิทธิประโยชน์บริการ

สุขภาพ รวมท้ังการบริหารจัดการในบางด้านเพื่อให้ท้ังสาม

ระบบมีความเป็นเอกภาพหรือมีการบริหารจดัการในทิศทาง

ท่ีสอดคล้องกัน แต่จนถึงปัจจุบันทั้งสามระบบก็ยังมีความ

เหลื่อมล�า้และแตกตา่งกนัในภาพรวม ทัง้ยงัส่งผลตอ่การเขา้

ถึงบริการของผู้มีสิทธิ 

ระบบหลักประกันสุขภาพดังกล่าวมีความแตกต่าง

กันมากจนเป็นเหตุให้ประชาชนหลายกลุ่มไม่อาจยอมรับ

ได้ และน�ามาซึ่งความขัดแย้งทางสังคมท้ังในระยะสั้นและ

ระยะยาว ความพยายามให้ระบบประกันสุขภาพเกิดการ

บูรณาการ ลดความแตกต่างระหว่างกัน เพิ่มความเป็นธรรม 

เพิ่มคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินของสาธารณะ

เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความขัดแย้งในสังคมได้ 

ทั้งนี้ จากการศึกษาประสบการณ์การอภิบาลระบบประกัน

สุขภาพของต่างประเทศ ซ่ึงได้แก่ เยอรมัน ฝร่ังเศส ญี่ปุ่น 
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ตารางที่ 1: ความแตกต่างของระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย

ที่มา: ปรับปรุงจากเอกสาร ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ
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และเบลเยียม ที่มีกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลหลาก

หลายกองทุนเช่นเดียวกับประเทศไทยแสดงให้เห็นได้อย่าง

ชดัเจนว่าแนวทางการบรูณาการระบบประกันสุขภาพเพือ่ให้

เป็นเอกภาพและเป็นรูปธรรมสามารถเป็นไปได้ 

การบูรณาการระบบประกันสุขภาพในต่าง
ประเทศกรณีศึกษา

 จากการศึกษาระบบประกันสุขภาพของประเทศ

เยอรมนี ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และเบลเยียม พบว่าความส�าเร็จใน

การบูรณาการระบบประกันสุขภาพเกิดจากกลไกที่เป็นรูป

ธรรมโดยรัฐมีบทบาท รวมทั้งมีการก�าหนดกฎหมาย การ

จัดตั้งหน่วยงานด�าเนินการ รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการ

ก�ากับดูแล ตรวจสอบ ให้ค�าปรึกษาและสนับสนุนการด�าเนิน

การท่ีสอดคล้องและเชือ่มโยงกันในทกุระดับ ทัง้ในระดับท้อง

ถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับรัฐบาลกลาง โดย

ภาพรวมระบบประกันสุขภาพของแต่ละประเทศสรุปได้ดังนี้

ประเทศเยอรมนี มีระบบการประกันสุขภาพภาค

บังคับทีค่รอบคลุมชาวเยอรมันและผูอ้ยูอ่าศัยถาวรในเยอรมนี

ทุกคน โดยแบ่งเป็น 2 ระบบหลักคือ 

1. ระบบการประกันสุขภาพภาคบังคับ (Statutory 

Health Insurance: SHI) ปี พ.ศ. 2558 มีกองทุนภายใต้

ระบบประกันสุขภาพภาคบังคับที่เรียกว่า Sickness Funds 

จ�านวน 124 กองทุน ด�าเนนิการในรูปแบบอสิระทีไ่ม่แสวงหา

ผลก�าไร ผู้ประกันตนมีอิสระในการเลือก Sickness Funds 

แหล่งรายได้หลักมาจากการเก็บเงินสมทบจากผู้ประกันตน

และนายจ้างของผู้ประกันตน โดยเงินสมทบขึ้นอยู่กับรายได้

ของผู้ประกันตน สิทธิการประกันตนจะครอบคลุมสมาชิกใน

ครอบครัวของผู้ประกันตนด้วย และกองทุนสามารถแข่งขัน

กันผ่านวิธีการต่างๆ แต่ไม่สามารถท�ากิจกรรมที่ก่อให้เกิด

หนี้สินระยะยาวได้

 ทั้งนี้ บุคคลท่ีมีรายได้น้อยกว่า 53,550 ยูโรต่อปี

ต้องเข้าระบบประกันสุขภาพภาคบังคับ แต่หากมีรายได้สูง

กว่าอัตราที่ก�าหนดนี้ก็มีสิทธิ์เลือกได้ว่าต้องการเป็นสมาชิก

ใน Sickness Funds หรือใช้ทางเลือกอื่น เช่น การประกัน

สขุภาพภาคเอกชน หรือจ่ายค่ารักษาพยาบาลตวัเองโดยตรง 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่มีรายได้ต�่ากว่า 5,400 ยูโรต่อปี

หรอืเป็นบุคคลว่างงานกจ็ะยงัมีสถานะเป็นสมาชกิกองทุนแต่

ได้รับยกเว้นการจ่ายเงินสมทบ 

2. ระบบการประกันสุขภาพภาคเอกชน (Private 

Health Insurance: PHI) แบ่งเป็นสองประเภท คือ 1) การ

ประกันที่ได้รับความคุ้มครองเต็มรูปแบบ (Substitutive 

[full-cover] PHI) และ 2) การประกันที่ได้รับความคุ้มครอง

เพิ่มเติม (Supplementary/Complementary PHI) มีกองทุน

ภายใต้ระบบการประกันสุขภาพภาคเอกชนทั้งหมด 42 

กองทุน และกองทนุขนาดเล็กในระดับภมิูภาคอกี 30 กองทุน 

ด�าเนนิการในรูปแบบหน่วยงานอสิระ ซึง่มีท้ังแสวงหาและไม่

แสวงหาผลก�าไร 

 ทัง้ Sickness Funds และกองทุนประกันสุขภาพภาค

เอกชนได้มีการรวมกลุ่มและก่อตั้งเป็นสมาคม คือ สมาคม

กองทุนประกันสุขภาพภาคบังคับ (Federal Association of 

Statutory Health Insurance Funds) และสมาคมประกัน

สุขภาพภาคเอกชน (Association of Private Health Insur-

ance) เพือ่เป็นองค์กรตวัแทนท�าหน้าท่ีหลักในการเจรจาราย

ละเอียดข้อสัญญากับผู้ท่ีเก่ียวข้องในระบบประกันสุขภาพ 

และเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนอัตราการจ่ายค่าบริการให้แก่ผู้

ให้บริการสุขภาพ

ประเทศฝรั่งเศส มีระบบประกันสุขภาพแบบถ้วน

หน้าอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมบุคคลที่มีรายได้ต�่าให้ได้

รับการคุ้มครองจากรัฐบาลโดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายใดๆ แบ่งออก

เป็น 2 ประเภทคือ 

1. ระบบประกันสุขภาพภาคบังคับ (Statutory 

Health Insurance: SHI) แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามสาขา

อาชีพ คือ กองทุนประกันสุขภาพทั่วไป (General Health 

Insurance Scheme) กองทุนประกันสุขภาพส�าหรับผู ้

ประกอบวิชาชีพเกษตรกรรม (Agricultural Scheme) และ

กองทนุประกันสขุภาพของผูป้ระกอบวชิาชพีอสิระ (National 

Insurance Fund) การเป็นสมาชิกของกองทุนจะครอบคลุม

ผู้ประกันตน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ประกันตนด้วย 

2. ระบบประกันสุขภาพแบบสมัครใจ (Voluntary 

Health Insurance: VHI) ด�าเนินงานในรูปแบบบริษัทที่ไม่
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แสวงหาผลก�าไร สิทธิประโยชน์ส่วนมากมักอยู่ในรูปของ

สวัสดิการพิเศษจากนายจ้าง หรือเป็นสวัสดิการจากภาครัฐ

ให้แก่บุคคลรายได้ต�่าที่เพิ่มเติมจากสิทธิประโยชน์จากระบบ

ประกันสุขภาพภาคบังคับที่รัฐบาลสนับสนุน

กองทนุประกันสขุภาพทัง้สองระบบมีองค์กรตวัแทน

เพือ่ท�าการต่อรองกับรัฐบาลและผูใ้ห้บริการเพือ่ประโยชน์ของ

ผูป้ระกันตนหรือประชาชน รายได้หลักของกองทุนมาจากเงนิ

สมทบจากท้ังลูกจ้างและนายจ้างซึ่งคิดจากสัดส่วนของราย

ได้หลายประเภท เงินสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อชดเชยส่วน

ที่ไม่สามารถเก็บได้จากกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม (ตามนโยบาย

รัฐบาล) และรวมถึงการเก็บภาษีจากสินค้าบางประเภท 

สมาชิกของแต่ละกองทุนจ�าเป็นต้องสมทบเงินเข้ากองทุน

เป็นอัตราที่เท่าๆ กันโดยมีการก�าหนดอัตรากลางจากคณะ

กรรมการ National Authority for Health และในแต่ละระบบ

ประกันสุขภาพจะมีกองทุนด�าเนินงานทั้งในระดับประเทศ

และในระดับท้องถิ่น 

ประเทศญ่ีปุ่น มีระบบประกันสุขภาพแบบถ้วน

หน้า (Universal Coverage) ประมาณ 3,500 กองทุน แบ่ง

ออกเป็นสองระบบหลักคือ หนึง่ ระบบประกันสุขภาพส�าหรับ

ลูกจ้าง (Health Insurance System for Employees) ซึ่งแบ่ง

ย่อยออกเป็น 2 ประเภท คือ กองทุนประกันสุขภาพส�าหรับ

ลูกจ้างในสถานประกอบการขนาดใหญ่ และกองทุนประกัน

สุขภาพส�าหรับลูกจ้างในสถานประกอบการขนาดกลาง

และขนาดเล็ก และสอง ระบบประกันสุขภาพระดับประเทศ  

(National Health Insurance) ซึง่แบ่งย่อยออกเป็น 2 ประเภท 

คือ กองทุนประกันสุขภาพส�าหรับบุคคลอื่นๆ และกองทุน

ประกันสุขภาพคุ้มครองบุคคลที่มีอายุมากกว่า 75 ปี 

กองทุนประกันสขุภาพเป็นองค์กรอสิระท่ีด�าเนนิงาน

โดยไม่แสวงหาผลก�าไร และได้รับการยกเว้นภาษี แต่การ

ด�าเนินการจะอยู่ภายใต้การก�ากับของกระทรวงสาธารณสุข 

แรงงาน และสวัสดิการอย่างเข้มงวด อนึ่ง ลักษณะส�าคัญ

ของกองทุนประกันสุขภาพในประเทศญี่ปุ่นคือการจ่ายเงิน

สมทบให้กันระหว่างกองทุน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสนบัสนนุ

เงินจากกองทุนที่มีผู้ประกันตนในวัยท�างานให้แก่กองทุน

ประกันสุขภาพคุ้มครองบุคคลที่มีอายุมากกว่า 75 ปี 

ประเทศเบลเยียม มีกองทุนสุขภาพ 5 กองทุนท่ี

เป็นองค์กรไม่แสวงหาก�าไร และ 1 กองทุนที่ด�าเนินการโดย

รัฐ  ระบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์มีราคามาตรฐาน 

ทั้งนี้ ระบบการประกันสุขภาพแบ่งเป็น 2 ระบบ ดังนี้

1. ระบบประกันสุขภาพภาคบังคับ ผู้ประกันตนมี
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อิสระในการเลือกเป็นสมาชิกกับกองทุนใดกองทุนหนึ่งของ

ระบบประกันสุขภาพภาคบังคับ (Sickness Funds) ยกเว้น

พนักงานของการรถไฟ ซึ่งต้องเป็นสมาชิกกองทุนประกัน

สุขภาพของบริษัทการรถไฟเบลเยียมโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ 

Sickness Funds ไม่สามารถคดัเลือกสมาชกิตามปัจจยัเสีย่ง

เหมือนกับกองทุนประกันสุขภาพของเอกชนได้ 

2. ระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจ แบ่งเป็น 2 

รูปแบบคือ หนึ่ง การประกันแบบเพิ่มเติม (Complemen-

tary Insurance) เป็นการประกันแบบเสริมความคุ้มครอง 

ผู้ประกันตนในระบบประกันสุขภาพภาคบังคับ ค่าใช้จ่ายใน

การสมัครก�าหนดโดยแต่ละกองทุน และสมาชิก Sickness 

Funds สามารถท�าประกันแบบเพิ่มเติมอัตโนมัติโดยจ่าย

ค่าเบ้ียประกันเพิ่มเอง และ สอง การประกันแบบสมัครใจ  

(Voluntary Insurance) เป็นการประกันสุขภาพด้านการรักษา

ในโรงพยาบาลภาคสมัครใจ (Voluntary Hospitalization 

Insurance) ซึ่งให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากโรง

พยาบาลที่ไม่ได้คุ้มครองในการประกันแบบเพิ่มเติม 

ในระบบประกันสุขภาพของลูกจ้าง ฝ่ายลูกจ้างจะถูก

เก็บเงนิสมทบในสัดส่วนร้อยละ 13.07 ของรายได้ลูกจ้าง ขณะ

ท่ีฝ่ายนายจ้างจะถกูเก็บร้อยละ 24.77 ของรายได้ลกูจ้าง โดย

ไม่มีการก�าหนดเพดานรายได้ที่จะน�ามาค�านวณเงินสมทบ 

ในกรณีที่ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะจ่ายเงินสมทบเป็นสัดส่วน

กับรายได้ของปีที่อ้างอิงโดยใช้รายได้สามปีก่อนหน้าเป็นปี

อ้างอิง แต่มีการก�าหนดเพดานรายได้ไว้ 

ข้อเสนอกลไกกลางเพื่อบูรณาการระบบประกัน
สุขภาพของไทย

จากการศึกษากลไกกลางของระบบประกันสุขภาพ

ในประเทศเยอรมนี ฝร่ังเศส ญี่ปุ่น และเบลเยียม พบว่า

แต่ละประเทศมีกองทุนประกันสุขภาพหลายกองทุน และมี

กลไกที่ช่วยระบบประกันสุขภาพของรัฐให้สอดคล้องและไป

ในทิศทางเดียวกัน กลไกที่กล่าวถึงเป็นองค์กรที่อาจอยู่ภาย

ใต้การก�ากับของกระทรวงสขุภาพ หรือเป็นองค์กรอสิระทีไ่ม่

ขึ้นกับกระทรวงแต่ยังคงอยู่ภายใต้รัฐ สิ่งส�าคัญคือกลไกหรือ

องค์กรจะต้องมีผู้แทนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และการมีข้อเสนอ

ทางนโยบายทีก่ระทบต่อการใช้เงนิของสาธารณะจะต้องผ่าน

กระบวนการเจรจา เมื่อได้ข้อสรุปที่ผ่านการเจรจาแล้วถือว่า

สิ้นสุดและทุกฝ่ายต้องยอมรับ ท้ังนี้ ด้วยลักษณะประกัน

สขุภาพของรัฐในแต่ละประเทศมีประวตัศิาสตร์และโครงสร้าง

การท�างานทีแ่ตกต่างกัน จงึท�าให้องค์ประกอบของกรรมการ

ที่มีสิทธิออกเสียงในกลไกหรือองค์กรของแต่ละประเทศแตก

รูปที่ 1: กรอบแนวคิดการท�างานของกลไกกลาง

ที่มา: คณะวิจัย

รัฐบาล
(macro)

องค์กร
(meso/self-government)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(micro: payers, providers, patients)

แต่ละกลุ่มมีการรวมตัวผ่านระบบผู้แทน

ฝ่ายประชาชน: การสนับสนุนงบประมาณ
จากรัฐในการท�าให้ระบบมี 
equity, quality, efficiency

ฝ่ายรัฐ:  พยายาม contain cost

การกระจายทรัพยากรแก่ stakeholder โดย
ให้บรรลุเป้าหมายระบบประกันสุขภาพที่มี 
equity, quality, efficiency โดยเน้นการเจรจา
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ต่างกัน แต่ที่ส�าคัญคือหน้าท่ีหลักของกลไกหรือองค์กรคือ

การท�าให้ระบบประกันสุขภาพแบบหลายกองทุนมีความ

สอดคล้องกัน โดยเฉพาะในด้านการก�าหนดสิทธิประโยชน์

และกลไกการจ่ายเงินให้แก่บริการทางสุขภาพ ซึ่งจากผล

การศึกษาดังกล่าว คณะวิจัยมีข้อเสนอแนะให้มีกลไกกลาง

เพือ่การบูรณาการระบบหลักประกันสขุภาพของประเทศดังนี้ 

กรอบข้อเสนอการท�างานของกลไกกลาง 

วัตถุประสงค์หลักของการให้มีกลไกกลางคือ การสนับสนุน

ให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีการบูรณาการ และสามารถ

บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ โดยยอมรับความเป็นกองทุน

ในรูปแบบปัจจุบันและการมีหน่วยบริหารจัดการ 3 หน่วย

เช่นปัจจุบัน กล่าวคือ การมีกลไกกลางไม่จ�าเป็นต้องรวม

กองทุนประกันสุขภาพเข้าเป็นกองทุนเดียว โดยเป้าหมายที่

พึงประสงค์ต้องประกอบด้วยการอภิบาลระบบหลักประกัน

สุขภาพเพือ่น�าไปสูก่ารสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผูมี้สทิธทิกุ

ระบบ การสร้างความยั่งยืนทางการเงินระยะยาว การมีส่วน

ร่วมจากทุกภาคส่วน มีความโปร่งใส และสร้างเสริมระบบ

การเงินการคลังสุขภาพที่น�าไปสู่การพัฒนาระบบบริการ

สาธารณสุขท่ีพึงประสงค์ นั่นคือ เป็นระบบท่ีส่งเสริมความ

เป็นธรรมส�าหรับประชาชน (Equity) มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

มีความปลอดภยั เป็นท่ียอมรับ (Quality) มีประสทิธภิาพ และ

กระจายการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า (Efficiency) 

กลไกกลางเป็นหัวใจส�าคัญของการอภิบาลระบบ

ประกันสุขภาพ รูปท่ี 1 แสดงให้เหน็ว่ากลไกกลางเป็นองค์กร

ระดับกลางท่ีเม่ือท�างานกับรัฐ จะท�าหน้าทีเ่หมือนเป็นตวัแทน

ของประชาชนในการเจรจาให้ได้รับงบประมาณตามหลัก

ประกันสุขภาพทุกระบบของประเทศ ให้เพียงพอต่อการ

ประกันสุขภาพท่ีเป็นธรรม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

ในขณะที่ภาครัฐมักมีข้อจ�ากัดด้านงบประมาณและต้องการ

ควบคุมค่าใช้จ่าย หากเมื่อกลไกกลางท�างานร่วมกับผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย (ประชาชนผู้รับประโยชน์ หน่วยงานผู้ให้ประกัน 

ตารางที่ 2: องค์ประกอบของกรรมการกลไกกลาง

ที่มา: คณะวิจัย
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และหน่วยงานผูใ้ห้บรกิาร) ก็จะค�านงึถงึการจดัสรรทรัพยากร

ท่ีได้มาเพือ่ให้กระจายไปถงึผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีอย่างเป็นธรรม 

มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเช่นกัน 

การท�างานของกลไกกลางในฐานะเป็นกลไกอภบิาล

ระบบหลักประกันสุขภาพ ต้องมีระบบการเจรจาหารือร่วม

กันของทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์ และควรบรรลุวัตถุประสงค์ 

4 ประการ คือ 1) ความเป็นธรรม ความมีคุณภาพ และความ

มีประสิทธิภาพ 2) การด�าเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3) การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทีเ่กีย่วข้องอย่างเสมอภาค และ 

4) ระบบการเจรจาหารือร่วมกันของทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์

องค์ประกอบของคณะกรรมการกลไกกลาง 

ควรประกอบด้วยคณะกรรมการทีมี่จ�านวนสมาชกิไม่เกิน 18 

คน ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยประกอบด้วยผู้แทนผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย และมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยสมาชิกท่ี

เป็นฝ่ายงบประมาณ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขาธิการส�านักงาน 

ไม่มีสิทธิออกเสียงในการโหวตเรื่องสิทธิประโยชน์และการ

ต่อรองงบประมาณ แต่สามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอใน

การประชุมได้ มีฝ่ายเลขานุการเป็นส�านักงานที่เป็นหน่วย

งานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ และให้คณะกรรมการรายงาน

ต่อคณะรัฐมนตรี 

บทบาทหน้าที่ของกรรมการ ควรมีดังนี้

1) ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางท่ีจะ

น�าไปสู่ความกลมกลืนของระบบหลักประกัน

สุขภาพภาครัฐ โดยความเห็นชอบของคณะ

รัฐมนตรี

2) ก�าหนดวงเงินงบประมาณของระบบประกัน

สุขภาพภาครัฐท้ังหมดในภาพรวมเป็นประจ�า

ทุกปี และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

3) ก�ากับ ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผล

การด�าเนินงานที่น�าไปสู่ความกลมกลืนของ

ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ พร้อมทั้งจัด

ท�ารายงานเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นคร้ังคราว

อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง และให้มีการรับฟัง

ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน รวมทั้งเผยแพร่

ให้สาธารณชนรับรู้

4) ก�าหนดมาตรฐานกลางในการลงโทษหน่วยงาน

ผูใ้ห้บริการ โดยให้อ�านาจในการลงโทษเป็นของ

หน่วยงานผู้รับประกันแต่ละหน่วยงาน

5) ก�ากบั ตดิตาม และดูแลการปฏิบตังิานของหน่วย

งานผู้รับประกันในการด�าเนินงานตามนโยบาย 

หลักเกณฑ์และแนวทางท่ีคณะกรรมการก�าหนด

6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อให้การด�าเนินการ

ตามอ�านาจหน้าทีใ่นข้อ (1) และ (2) เป็นไปด้วย

ความเป็นธรรมและเน้นการเจรจาโดยใช้ข้อมูล

เชิงประจักษ์ 

จัดต้ังส�านักงานเพ่ือท�าหน้าที่เป็นกลไกกลาง 

โดยมีทางเลือกในการจัดตั้งส�านักงานอย่างใดอย่างหนึ่งใน

สามทางดังนี้ หนึ่ง เป็นหน่วยงานในสังกัดส�านักงานปลัด

ส�านักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือ สอง เป็นหน่วย

งานของรัฐทีมิ่ใช่ส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ และมีฐานะเป็น

นิติบุคคล หรือ สาม เป็นองค์การมหาชน

อ�านาจหน้าที่ของส�านักงาน ประกอบด้วย

1) บริหารจัดการระบบประกันสุขภาพของรัฐให้

เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกัน 

2) ด�าเนินการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ

ของรัฐให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�าหนด

3) ด�าเนินการเพื่อให้กระบวนการเจรจาด้านระบบ

ประกันสุขภาพของรัฐเป็นไปอย่างสะดวก 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

4) ด�าเนินการตามมติของคณะกรรมการ

5) อ�านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการเพื่อ

ให้การด�าเนินงานเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ

6) อ�านวยความสะดวกแก่หน่วยงานผู้ให้บริการ

ประกันสุขภาพและผู ้รับบริการในการเลือก

ผู ้แทนและอ�านวยความสะดวกในด้านอื่นๆ 

เพื่อช่วยให้กระบวนการเจรจาเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

7) จัดให้มีการเจรจาเพื่อท่ีจะจัดตั้งและพัฒนาชุด
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สิทธิประโยชน์ร่วมกัน 

8) จัดให้มีการเจรจาเพื่อที่จะจัดตั้งและพัฒนา

วิธีการช�าระค่าบริการและการปรับปรุงระบบ

บริการสุขภาพของรัฐ 

9) ร่วมด�าเนินการกับส�านักงานมาตรฐานและการ

จัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพแห่ง

ชาติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพของ

ประชาชน และจัดให้มีการประเมินผลระบบ

ประกันสุขภาพของรัฐ

10) ด�าเนนิการวิจยัและสนบัสนนุคณะกรรมการเพือ่

ให้บรรลุภารกิจของคณะกรรมการ 

11) จัดท�ารายงานการประชุมของคณะกรรมการ

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาภายในระยะ

เวลาตามสมควร

โครงสร้างของส�านักงานควรประกอบด้วยหน่วย

ที่รับผิดชอบเก่ียวกับการประกันสุขภาพเป็นอย่างน้อย 

นอกจากนั้นควรให้มีหน่วยท่ีรับผิดชอบด้านการวิจัยและ

ประเมินผล หน่วยที่รับผิดชอบระบบการคัดเลือกผู้แทนและ

ด�าเนินการกระบวนการเจรจา และหน่วยด้านบริหารจัดการ

ท่ัวไป ดังแสดงในรปูท่ี 2 ทัง้นี ้ส�านกังานควรได้รับการจดัสรร

งบประมาณท่ีเพียงพอต่อการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าท่ี 

เพื่อให้กลไกกลางสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร่างพระราชบัญญัติกลไกกลางเพื่อลดความ
เหลื่อมล�้าทางสุขภาพ

กรอบแนวคิดของกลไกกลางดังกล่าวได้ถูกน�ามา

ร่างเป็นพระราชบัญญัติกลไกกลางเพื่อลดความเหล่ือมล�้า

ทางสุขภาพ และน�าเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่รวมถึงผู้

แทนภาครัฐ ผู้แทนผู้รับบริการ ผู้แทนผู้ให้บริการ ผู้แทนผู้ใช้

บรกิาร นกัวชิาการ และส่ือมวลชน  นอกจากนี ้คณะกรรมการ

ประสานงานกองทุนภายใต้ระบบหลกัประกันสุขภาพ (ทีแ่ต่ง

ตัง้โดยนายกรฐัมนตรี) ได้ให้ความเหน็ร่วมปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

และส่งมอบต่อคณะกรรมการประสานงานฯ เพื่อด�าเนินการ

ต่อไป อย่างไรก็ด ียังคงมีประเด็นทีมี่การอภปิรายแต่ยังไม่ได้

ข้อยุติใน 6 ประเด็น ซึ่งได้เสนอเป็นทางเลือกไว้ในกฎหมาย

เพื่อหาข้อยุติต่อไป 

รูปที่ 2: ข้อเสนอโครงสร้างส�านักงานกลไกกลาง

ที่มา: คณะวิจัย


