แนวคิด กระบวนการพัฒนา สัมฤทธิ์ผลและผลกระทบ
นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา (30 บาทชวยคนไทยหางไกลโรค)
สัมฤทธิ์ ศรีธรรมรงคสวัสดิ์
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
เอกสารนี้มีวัตถุประสงคในการทบทวน กระบวนการเกิดของนโยบาย โครงสรางและระบบการจัดการ
และใหบริการ สัมฤทธิ์ผลของโครงการและผลกระทบ ตลอดจนมาตรการรองรับที่มแี ละประสิทธิผลในการ
แกปญหาของมาตรการนัน้ ๆ โดยอาศัยกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการวิเคราะห
รัฐบาลไดประกาศนโยบายใหหลักประกันสุขภาพถวนหนาแกประชาชนภายใตโครงการ 30 บาท
รักษาทุกโรค ตั้งแตป 2544 ภายหลังการเลือกตั้ง และเริ่มทดลองดําเนินการใน 6 จังหวัดในเดือนเมษายน
ตอมาขยายไปอีก 15 จังหวัดในเดือนมิถุนายน และขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ ที่เหลือในเดือนตุลาคม 2544 และ
ครบทุกจังหวัดในเดือนเมษายนของปถัดมา โครงการนีไ้ ดผนวกการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขที่สาํ คัญ
สองประการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายดานความเปนธรรมและประสิทธิภาพของระบบสาธารณสุข คือ การปฏิรูป
ระบบการจัดการการคลังระบบบริการสาธารณสุขและการเสริมสรางความเขมแข็งของระบบบริการปฐมภูมิ
โครงการนี้ตั้งงบประมาณและจัดสรรเงินใหกับจังหวัดตางๆ ตามรายหัวประชากรทีข่ นึ้ ทะเบียน (per capita
budget) และกําหนดรูปแบบการจายเงินใหสถานพยาบาลคูสัญญา (contracted primary care units) แบบ
ปลายปด คือเหมาจายรายหัว (capitation) สําหรับบริการผูปวยนอก และตามน้าํ หนักสัมพัทธกลุม วินิจฉัยโรค
รวม ภายใตงบประมาณยอดรวม (DRG weighted global budget) สําหรับบริการผูปวยใน
ผลจากการศึกษาที่ผา นมาพบวา โครงการนี้สงผลดีตอประชาชนในหลายมิติ การมีหลักประกัน
สุขภาพทําใหประชาชนเขาถึงบริการสุขภาพที่จําเปนไดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริการทีม่ ีคาใชจายสูง กลุมคนชั้น
กลางและคนจนไดรับประโยชนจากโครงการนี้มากกวาคนรวยเมื่อพิจารณาการใชบริการและการใชสิทธิ
โครงการนี้ทาํ ใหภาระคาใชจา ยดานสุขภาพของครัวเรือนลดลง โดยเฉพาะในกลุมผูมีรายไดตา่ํ สงผลใหเกิด
ความเปนธรรมดานการคลังในระบบบริการสุขภาพเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็ลดอุบัติการณและจํานวนคนที่อาจ
ลมละลายและกลายเปนคนจนจากการจายคารักษาพยาบาล นอกจากนั้น โครงการนี้ยังเสริมสรางความ
เขมแข็งของภาคเอกชน ในการเขามามีสว นรวมในการบริหารจัดการโครงการ ใหขอมูลและคุมครองสิทธิของ
ประชาชน ตลอดจนมีระบบการชดเชยคาเสียหายเบื้องตนที่เกิดจากการรักษาพยาบาลแกประชาชนโดยไม
ตองมีการพิสูจนถูกผิด
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ในดานระบบบริการและผูใหบริการนั้น การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณจากที่เคย
จัดสรรตามการกระจายของสถานพยาบาล เปลี่ยนเปนการจัดสรรใหตามรายหัวประชากรอยางฉับพลันของ
โครงการ มีผลกระทบอยางมากตอสถานพยาบาล เนื่องจากการกระจายของสถานพยาบาลที่เปนอยูไ ม
สอดคลองกับการกระจายของประชากรตามภูมิภาคตางๆ ทําใหโรงพยาบาลขนาดใหญและสถานพยาบาล
ที่ตั้งในเขตที่มปี ระชากรเบาบางไดรับงบประมาณลดลง ในขณะที่พื้นทีท่ ี่มีสถานพยาบาลและบุคลากรเบาบาง
เมื่อเทียบกับจํานวนประชากรไดรับงบประมาณเพิ่มขึ้นมาก สถานการณดังกลาวแยขนึ้ ไปอีกเมื่อโครงการนี้
ไดรับงบประมาณไมเพียงพอในการจัดบริการ การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกประการในโครงการนี้คอื การพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิ โดยกําหนดใหสถานพยาบาลคูส ัญญาทุกแหงตองจัดตั้งศูนยสุขภาพชุมชน (Primary
care unit; PCU) ตามมาตรฐานทีก่ ําหนด 1 แหงตอประชากรทีข่ นึ้ ทะเบียน 10,000 – 15,000 คน ทั้งนี้
แนวคิดเรื่องเวชศาสตรครอบครัวเปนแนวคิดหลักในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ
การใหหลักประกันสุขภาพอยางถวนหนา และการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมทิ มี่ ีคุณภาพมาตรฐาน
เพื่อใหประชาชนเขาถึงไดสะดวกนั้น เปนทีย่ อมรับทัว่ ไปวาเปนประโยชนตอประชาชนไทยทุกคน อยางไรก็ดี
การดําเนินนโยบายภายใตขอจํากัดทั้งดานโครงสรางระบบบริการที่เปนอยูแ ละขอจํากัดของงบประมาณจึง
หลีกเลี่ยงไมไดที่จะมีผลกระทบตอระบบบริการสาธารณสุขของไทย ทั้งในดานบวกและลบ
ปรัชญา/แนวคิด
วัตถุประสงค

กระบวนการเกิดนโยบาย

องคประกอบนโยบาย

สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ > การสงเคราะห
แนวคิดแบบถวนหนา> เฉพาะกลุม
o ใหประชาชนเขาถึงบริการสุขภาพที่จาํ เปนอยางเทาเทียมกัน (equity in
access)
o ใหมีความเปนธรรมในการจายเขาระบบสุขภาพ (Fairness of financial
contributions) และปกปองครัวเรือนจากภาระคาใชจายที่อาจทําให
ลมละลาย (Protection households from catastrophic expenditures)
มีความพยายามในการผลักดันนโยบายนีม้ านับทศวรรษโดยในชวงแรกเปน
การเคลื่อนไหวในหมูนกั วิชาการและผูกําหนดนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ตอมาไดมกี ารขยายวงไปยังภาคประชาชน ภาคการเมือง นักวิชาการและนัก
สาธารณสุขอืน่ ๆ
o การใหหลักประกันสุขภาพกับประชาชนไทยทุกคน
o การแยกบทบาทระหวางการซื้อบริการและการใหบริการ
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โครงสรางระบบบริการ

สัมฤทธิ์ผล

o การปฏิรูปการบริหารจัดการการคลังระบบบริการสุขภาพ
o สรางความเขมแข็งของระบบบริการปฐมภูมิ
o การมีสวนรวมและคุมครองสิทธิแกประชาชน
o การพัฒนาคุณภาพบริการ
อาศัยโครงสรางระบบบริการ สธ. ทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล ซึ่ง
กระจายอยางทั่วถึงทั้งประเทศ เปนคูสัญญาหลักในการใหบริการ รวมกับ
สถานพยาบาลรัฐอื่นและเอกชน
o รอยละ 95 ของประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ
o อุปสงคของประชาชนตอบริการสุขภาพเพิ่มขึน้ อัตราการใชบริการ OP
ของผูมีสิทธิบตั รทองเพิ่มจาก 2.8 ครั้ง/คน/ป ในป 2544 เปน 3.55, 3.75,
3.61 ครั้ง/คน/ป ในป 2546, 47, 48 ตามลําดับ และอัตราการใชบริการ
IP เพิ่มจาก 0.76 ครั้ง/คน/ป เปน 0.83, 0.95, 0.95 ครั้ง/คน/ปในชวง
เดียวกัน
o อัตราการใชสิทธิบัตรทองบริการผูปวยนอกเพิ่มจากรอยละ 57 ในป 2546
เพิ่มเปนรอยละ 72, 76 ในป 2547-8 ตามลําดับ สวนอัตราการใชสิทธิ
สําหรับบริการผูปวยในคอนขางคงที่ระหวาง 80-83%
o การใชบริการผูปวยนอกของผูสูงอายุมีความเปนธรรมเนื่องจากขึ้นกับ
ปจจัยดานสุขภาพเปนหลักคือ การมีภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง แตการใชบริการ
ผูปวยในพบวาผูสูงอายุในเมืองและผูที่สะดวกในการไปรับบริการที่รพ.ที่
ขึ้นทะเบียนมีอัตราการนอนโรงพยาบาลถีก่ วาผูสูงอายุในชนบท และผูที่
รายงานวาไมสะดวกในการไปรับบริการทีร่ พ.ที่ขึ้นทะเบียน
o กลุมตนที่ไดประโยชนจากโครงการนี้คือชนชั้นกลางและคนจนเปนหลัก
โดยคนจนใชประโยชนจากสถานีอนามัยและโรงพยาบาลชุมชนเปนหลัก
คนชั้นกลางใชประโยชนจากโรงพยาบาลจังหวัดเพิ่มขึ้น สวนคนรวยใช
ประโยชนจากโครงการนี้นอย
o ภาระคาใชจายของครัวเรือนเมื่อไปใชบริการสุขภาพลดลงประมาณ 1 1.2 หมืน่ ลานบาท
o ความเปนธรรมในภาระคาใชจายของครัวเรือนมีแนวโนมดีขึ้นเปนลําดับ
ภาระคาใชจายของกลุมคนจนลดลงเปนลําดับจากรอยละ 8.17 ในป
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2535 เหลือรอยละ 2.77 ของรายจายรวมครัวเรือนในป 2545 มีผลให
ความแตกตางระหวางภาระคาใชจายคนจนและรวยลดลง
o สัดสวนครัวเรือนที่อาจลมละลายจากภาระคาใชจายดานสุขภาพลดลง
เปนลําดับ ป 2535 มีครัวเรือนที่มีรายจายดานสุขภาพเกินกวารอยละ 25
ของรายจายรวมครัวเรือนคิดเปน รอยละ 4.9 และลดลงเปน รอยละ 4.4 ,
3.8 และ 3 ในป พ.ศ. 2541, 2543 และ 2545 ตามลําดับ
o โครงการนี้ชวยลดจํานวนคนจนที่อาจตกภายใตเสนความยากจนจากการ
จายคารักษาพยาบาลไดประมาณ 300,000 คนหรือรอยละ 6 ของคนจน
ในป 2545
ผลกระทบตอระบบบริการ
o ดานการเงิน

o ดานระบบบริการ

o งบประมาณไมเพียงพอ งบดําเนินการตอหัวที่ไดรับต่ํากวาคาใชจา ย
ประมาณ 2-300 บาท/หัว/ป งบลงทุนสําหรับบริการสุขภาพอยูในระดับ
ต่ํามาตั้งแตเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
o หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณที่ปรับเปลี่ยนไปทุกปในสวนของ
กระทรวงสาธารณสุข
o การขาดความสมดุลระหวางคนและเงิน
o ภาระงานเพิ่มขึ้น จากอัตราการใชบริการที่เพิ่มขึ้นทั้งบริการผูปวยนอก
และใน
o มีสัดสวนการใชบริการที่ สอ.และรพช. เพิ่มขึ้น
o การขาดแคลนแพทยและบุคลากรที่มที ักษะในการใหบริการปฐมภูมิ
o คุณภาพบริการในระดับปฐมภูมิและการเลือกปฏิบัติในการใหบริการ
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1. ปรัชญาแนวคิดโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา (30 บาทรักษาทุกโรค)
ปรัชญาแนวคิดหลักของการใหหลักประกันสุขภาพถวนหนาแกประชาชน คือ ความเปนธรรมในระบบ
บริการสุขภาพ ทั้งในมิติของการเขาถึงบริการสุขภาพที่จาํ เปน (Equitable access to needed care) และการ
จายสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ (Fairness of financial contributions)
สุขภาพเปนปจจัยขัน้ พื้นฐานสําคัญในการสนับสนุนโอกาสในการเขาถึงบริการตางๆในสังคมแก
ประชาชนไดอยางเทาเทียมกันเฉกเชนเดียวกับการศึกษา การมีภาวะสุขภาพไมดีเปนอุปสรรคสําคัญประการ
หนึ่งในการเขาถึงโอกาสตางในสังคม เชน โอกาสในการศึกษา การประกอบอาชีพ ผลกระทบตอรายได รวมถึง
อุปสรรคในการเขาถึงบริการสังคมอื่นๆ การใหประชาชนมีสขุ ภาพดีอยางถวนหนา (ความเปนธรรมในภาวะ
สุขภาพ) จึงเปนสิ่งที่นานาชาติเรียกรอง ดังจะเห็นไดจากนโยบาย Health For All ขององคการอนามัยโลก ซึ่ง
ตอมาประเทศตางๆรวมทั้งไทยก็ไดนาํ มากําหนดเปนนโยบายและปฏิบัติ (แมวาอาจตีความนโยบายดังกลาว
และมีแนวทางที่ปฏิบัติแตกตางกันไป) อยางไรก็ดีเนื่องจากปจจัยที่มีผลตอภาวะสุขภาพอยูนอกระบบบริการ
สุขภาพเปนสวนใหญ เชน ภาวะโภชนาการ การศึกษา รายได พฤติกรรมเสี่ยง ปจจัยแวดลอมตางๆ เปนตน
นอกจากนัน้ ปจจัยบางอยางก็ถูกกําหนดมาตั้งแตคลอด เชน การปวยดวยโรคทางพันธุกรรมทั้งหลาย ดังนั้น
การสรางความเปนธรรมในภาวะสุขภาพอาจเปนสิ่งที่อยูนอกเหนือความสามารถของระบบบริการสุขภาพไป
มาก แตสิ่งที่ระบบบริการสุขภาพจัดการไดคือการใหความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพที่จาํ เปนแก
ประชาชนทุกคน และมาตรการสําคัญของการใหประชาชนเขาถึงบริการสุขภาพทีจ่ ําเปนได คือการใหมี
โครงสรางบริการที่ประชาชนสามารถเขาถึงเชิงกายภาพไดสะดวกซึ่งก็คือ ระบบบริการปฐมภูมิ (Primary
health care) นั่นเอง ประเทศไทยเองก็ไดเรงขยายโครงสรางบริการพื้นฐานใหครอบคลุมทั้งในระดับอําเภอ
และตําบลทัว่ ประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520- พ.ศ. 2524) และ
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2529) โดยตอนปลายแผนฯ 3 นั้นพบวาประเทศไทยมีสถานีอนามัยครอบคลุม
เพียงรอยละ 51 และขยายเปนรอยละ 82 และ 100 เมื่อสิ้นแผนฯ 4 และ 5 ตามลําดับ และโรงพยาบาลอําเภอ
เพิ่มจากรอยละ 39 ของอําเภอเปนรอยละ 51 และ 92 ของอําเภอตามลําดับ นอกจากโครงสรางพื้นฐาน
ดังกลาวกระทรวงสาธารณสุขก็ยังสงเสริมใหมีผูสื่อขาวสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขขึน้ ในทุก
หมูบานรวมทัง้ การจัดตั้งกองทุนยาในหมูบ าน
ความเปนธรรมในภาระการจายสนับสนุนระบบบริการสุขภาพถือเปนเปาหมายสําคัญอีกประการหนึ่ง
ในระบบบริการสุขภาพ ทั้งนี้การจาย ณ จุดใชบริการถือเปนสิ่งกีดกั้นการเขาถึงบริการสําคัญประการหนึ่ง
โดยเฉพาะกับคนจน ภาระคาใชจายในบางกรณีก็อาจกอใหเกิดปญหากับผูปวยและครัวเรือน เชน ตองหมด
เนื้อหมดตัว มีหนี้มีสนิ และยากจนจากการจายคาบริการ สภาพดังกลาวไดรับการยอมรับทั่วไปวาเปนสิ่งไมพึง
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ประสงค ซึ่งสามารถปองกันไดโดยแยกการจายจากการใชบริการใหเปนระบบการจายลวงหนา (Prepayment
schemes) เพื่อใหเกิดการกระจายความเสี่ยงระหวางคนปวยไปยังคนทีแ่ ข็งแรงกวา (เบี้ยประกันของคน
สุขภาพดีที่จา ยมากกกวาทีต่ นเองตองใชจึงมีเหลือไปชวยคนที่สขุ ภาพแยกวา) การจายลวงหนาทุกระบบจะมี
ความเปนธรรมมากกวาการจาย ณ จุดใชบริการ และหากจะใหครอบคลุมประชาชนทุกคนจําเปนตองเปน
แบบบังคับเทานัน้ โดยอาจเปนระบบประกันสังคม หรือระบบสุขภาพแหงชาติจากภาษี ทั้งนี้ความเปนธรรมใน
การกระจายภาระคาใชจายจะขึน้ กับอัตรากาวหนาของเบี้ยประกันและขนาดของกองทุนเปนหลัก ระบบภาษี
ถูกเลือกใชในโครงการสามสิบบาทดวยเหตุผลดานความเปนไปไดดา นการคลังและการดําเนินการเปนหลัก
แนวคิดของโครงการดังกลาวสอดคลองกับสิทธิของประชาชนทีกาํ หนดภายใตรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวดที่ 3 วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 52 บัญัญติไว
วา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขทีไ่ ดมาตรฐานและผูย ากไรมีสิทธิไดรับการ
รักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจา ย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” นับเปน
การรับรองสิทธิของบุคคลทีจ่ ะไดรับการบริการสาธารณสุขทีไ่ ดมาตรฐาน และรับรองสิทธิของผูยากไรที่จะ
ไดรับการรักษาพยาบาลโดยไมคิดมูลคา อันเปนการสะทอนแนวคิดและปรัชญาทีว่ าดวยความเสมอภาคของ
การเขาถึงบริการทางการแพทยและสาธารณสุข และเปนการปรับเปลี่ยนแนวคิดจาก การใหการชวยเหลือ
เฉพาะกลุมมาเปนสิทธิที่เทาเทียมกันของประชาชน
การปฏิรูประบบบริการสุขภาพมักเปนสิ่งจําเปนที่ตองดําเนินการควบคูไ ปกับการใหหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาเสมอ เพื่อใหทรัพยากรทีม่ ีเพียงพอในการจัดหลักประกันสุขภาพถวนหนาขณะเดียวกันก็เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรและปองกันภารเพิ่มของคาใชจายที่จะเกิดขึน้ จากทั้งปจจัยดานอุปสงค
และอุปทาน โครงการนี้มีองคประกอบการของปฏิรูปที่สําคัญคือ เรื่องการสรางความเขมแข็งของระบบบริการ
ปฐมภูมิ การปฏิรูปกลไกการจัดการโดยการแยกบทบาทการซื้อและใหบริการจากกัน การปฏิรูปการจัดสรร
งบประมาณและจายคาบริการทางการแพทย และการสรางการมีสวนรวมของประชาชนและการคุม ครอง
ผูบริโภค
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2. กระบวนการผลักดันนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา
จากการทบทวนวิวฒ
ั นาการของระบบประกันสุขภาพไทยในชวงหลายทศวรรษที่ผานมากกอนเกิด
หลักประกันสุขภาพถวนหนานัน้ พอสรุปไดดังนี้ โครงการสงเคราะหผมู ีรายไดนอยอยางเปนระบบเกิดขึ้นครั้ง
แรกภายหลังการเลือกตั้งในป 2518 เมื่อพรรคกิจสังคมภายใตการนําของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มรว. คึกฤทธิ์
ปราโมทย ไดเขามาเปนรัฐบาล และการจัดหลักประกันสุขภาพใหกับประชาชนในชนบทภายใตโครงการบัตร
สุขภาพชุมชนเกิดขึ้นตามนโยบายสุขภาพดีถวนหนาเพื่อสงเสริมการเขาถึงบริการสุขภาพที่จาํ เปนในชวงปลาย
แผน 5 การจัดหลักประกันสุขภาพกับประชาชนภาคการจางงานเอกชนเริ่มในป 2533 โดยชวงแรกจํากัดอยู
เฉพาะสถานประกอบการที่มลี ูกจางตั้งแต 20 คนขึ้นไปและตอมาไดขยายไปยังสถานประกอบการทีม่ ีลูกจาง
ตั้งแต 10 คน 5 คน และ 1 คนตามลําดับ การขยายหลักประกันสุขภาพเกิดขึ้นมากในชวงแผนฯ 7 (25352539) เมื่อโครงการบัตรสุขภาพเปลี่ยนจากกองทุนในหมูบานเปนโครงการประกันสุขภาพแบบสมัครใจที่ไดรับ
เงินสนับสนุนจากรัฐบาลบริหารในลักษณะกองทุนระดับจังหวัดและประเทศ และการขยายสวัสดิการของ
โครงการสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาล (สปร.) ไปยังกลุมคนที่สังคมควรชวยเหลือเกื้อกูล
สําหรับการเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันใหเกิดระบบประกันสุขภาพถวนหนานัน้ เริ่มมีการพูดคุยกันครั้งแรก
ก็ในชวงแผนฯ 7 ในป พ.ศ. 2536 โดยเปนเวทีระดมความเห็นของนักวิชาการและหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
ตอมาเปนการระดมความเห็นจากนักวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในป 2539
ขณะเดียวกันก็ไดมีความพยายามในการเสนอราง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแหงชาติ แตสภาผูแ ทนราษฏร
ไดถูกยุบไปเสียกอน การเคลื่อนไหวเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ไดมีความเขมขนขึน้ ในชวงแผนฯ 8 โดยกระทรวง
สาธารณสุขกําหนดเปาหมายใหประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ 100% มีการรณรงคใหประชาชนมี
หลักประกันสุขภาพ 100% โดยอาศัยโครงการบัตรสุขภาพทั้งในเขตเมืองและชนบท ขณะเดียวกันหนวย
งานวิจยั โดยเฉพาะสํานักงานวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.) โครงการปฏิรูประบบสาธารณสุข สํานักงาน
ปฏิรูประบบสุขภาพ (สปรส.) โดย สวรส. มีการตั้งกลุมนักวิชาการเพื่อทําการศึกษาเรื่องนี้เพื่อพัฒนาขอเสนอที่
เปนรูปธรรมในการดําเนินงาน ขณะเดียวกันโครงการปฏิรูประบบบริการสุขภาพก็มีการใหทนุ นักวิชาการเพื่อ
ทําการศึกษาความเปนไปไดและทางเลือกในการใหหลักประกันสุขภาพถวนหนาของไทย สปรส. ก็มีการทํา
ประชาพิจารณกับประชาชนกลุมตางๆเพื่อราง พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ ขณะเดียวกันมีขับเคลื่อนนโยบายโดย
เสนอขอเสนอดังกลาวไปยังพรรคการเมืองตางๆ และมีการรวมตัวของภาคประชาชนเสนอ พ.ร.บ.หลักประกัน
สุขภาพแหงชาติภาคประชาชนโดยการนําขององคกรเอกชนที่ไมแสวงหากําไร และเมื่อมีการเลือกตั้ง พรรค
ไทยรักไทยก็ไดหยิบยกเรื่องนี้เปนนโยบายในการหาเสียงและเมื่อไดรับการเลือกตั้งเปนรัฐบาลจึงไดประกาศ
นโยบายดังกลาว
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จะเห็นไดวากระบวนการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวนั้นไดมีความพยายามมาอยางตอเนื่องนับสิบป
กอนจะสามารถประกาศนโยบายดังกลาว โดยในชวงแรกนัน้ เปนการเคลื่อนไหวในกลุมนักวิชาการและผู
กําหนดนโยบายภาคราชการในสวนกระทรวงสาธารณสุขเปนหลัก โดยมีการศึกษา อภิปราย และถกเถียงกัน
อยางกวางขวาง และการศึกษาเพื่อเตรียมขอเสนอที่เปนรูปธรรม ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนไหวในภาค
ประชาชนเพื่อใหสนับสนุนนโยบายดังกลาว และเมื่อประตูแหงโอกาสเกิดเมื่อมีการเลือกตั้งนโยบายนี้จึงไดถกู
หยิบยกไปเปนนโยบายของรัฐบาล
ตารางที่ 1 ลําดับเหตุการณสําคัญของวิวฒ
ั นาการระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาของไทย
2518
2523
2528
2533
2535
2536

2537

2539

โครงการสงเคราะหผูมีรายไดนอย
สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ
กองทุนบัตรสุขภาพชุมชน
โครงการประกันสังคมเริ่มดําเนินการในสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 20 คนขึน้ ไป
เริ่มโครงการรักษาพยาบาลฟรีแกผูสูงอายุ
กองทุนบัตรสุขภาพชุมชนเปลี่ยนเปนประกันสุขภาพสมัครใจที่ไดรับการสนับสนุนงบจากภาครัฐ
ครึ่งหนึ่งของราคาบัตรและบริหารจัดการระดับจังหวัดและประเทศ
พ.ร.บ. ผูประสบภัยจากรถมีผลบังคับใชตามกฎหมาย
กระทรวงสาธารณสุขรวมกับ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
ธนาคารโลกไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Health Financing in Thailand” ที่จงั หวัด
เพชรบุรี ประเด็นเรื่องการใหหลักประกันสุขภาพถวนหนาไดถกู หยิบยกขึน้ มาอภิปรายแตไม
สามารถหาขอสรุปรวมกันได1
โครงการสวัสดิการรักษาพยาบาลฟรีไดขยายไปใหกลุมผูที่สังคมควรชวยเหลืออื่นๆ เชน เด็กต่ํา
กวา 12 ป นักเรียนมัธยมตน ผูพิการ ครอบครัวทหารผานศึก ภิกษุสามเณร ผูนําชุมชนและ
ครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุขและครอบครัว และไดเปลี่ยนชื่อเปนโครงการสวัสดิการ
ประชาชนดานการรักษาพยาบาล (สปร.)
กระทรวงสาธารณสุขภายใตการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปและองคการอนามัยโลกไดจัด
ประชุมนานาชาติ เรื่อง “Health Care Reform: At the Frontier of Research And Policy

1

Nitayarumphong S, Pannarunothai, S., Kanchanachittra, C., and Pakpean, W. ed. Health financing in Thailand.
In: Workshop on Health financing in Thailand, 11-13 November 1993; 1993; Dusit Resort and Polo Club Hotel,
Petchaburi Province; 1993
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2540

2541

2543
2544

Decisions” ทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา และมีเอกสารวิชาการเรื่อง “Thailand at the Crossroad:
Challenges for Healthcare Reform” ไดยกประเด็นคําถามวาทําไมตองปฏิรูประบบบริการ
สุขภาพของไทย จะปฏิรูปอยางไร และใครควรตองมีสวนรวม2
ราง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแหงชาติฉบับแรกไดผานความเห็นชอบของกรรมาธิการ
สาธารณสุขของรัฐสภา แตปรากฏวามิไดถูกนําเขาพิจารณาในสภาเนือ่ งจากสภาฯถูกยุบไปกอน
รางดังกลาวมิไดรับการสนับสนุนจากขาราชการในหนวยราชการที่เกี่ยวของมากนัก
รัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2540 กําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรับบริการสุขภาพที่จําเปน
แผนพัฒนาสาธารณสุขภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (2540-2544)
กําหนดเปาหมายในการใหประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ 100%
โครงการปฏิรูประบบสาธารณสุขภายใตการสนับสนุนของ EU ไดรวมมือกับ the Institute of
Tropical Medicine (Entwerp), the London School of Hygiene and Tropical Medicine,
and Edinburgh University ไดจัดประชุมนานาชาติเรื่อง Achieving Universal Coverage of
Healthcare: Experiences from the Middle and Upper Income Countries อีกครั้งที่มี
ปญหาวาหาขอสรุปไมได3
เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และกระทรวงสาธารณสุขไดรบั เงินกูจากธนาคารโลกภายใตโครงการ
ลงทุนดานสังคมเพื่อดําเนินการใน 6 จังหวัด
รายงานการศึกษาซึ่งสนับสนุนโดยโครงการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ สหภาพยุโรป เรื่อง “
ความเปนไปไดและทางเลือกระบบการคลังเพื่อหลักประกันสุขภาพถวนหนาในประเทศไทย4
สวรส. มีรายงานการศึกษาพัฒนาขอเสนอหลักประกันสุขภาพถวนหนา5 โดยกําหนด

2

Nitayarumphong S (editor) Health Care Reform At the Frontier of Research and Policy Decisions. Nonthaburi:
Office of Health Care Reform, Ministry of Public Health, Thailand 1997
3
Nitayarumphong S and Mills A (editors). Achieving Universal Coverage of Health Care: Experiences from
Middle and Upper Income Countries. Nonthaburi: Office of Health Care Reform, Ministry of Public Health,
Thailand; 1998
4
ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย ดิเรก ปทมสิริวัฒน และ สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์ ความเปนไปไดและทางเลือกระบบการคลังเพื่อ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาในประเทศไทย พิษณุโลก: ศูนยวิจยั และติดตามความเปนธรรมทางสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2543
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วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ มีทางเลือก และมีคุณภาพบริการที่ดี
พรอมทั้งไดเสนอรูปแบบทางเลือกของระบบประกันสุขภาพถวนหนา (คงหลายระบบไว. ยุบรวม
เหลือระบบเดียว. คงสองระบบสําหรับประชาชนที่อยูในภาคการจางงานและผูไ มอยูใ นภาคการ
จางงาน) ตลอดจนแนวทางและแผนการดําเนินงานของแตละทางเลือก
เมษายน โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาไดดําเนินการนํารองใน 6 จังหวัดทําดําเนินการ
โครงการลงทุนดานสังคมอยู ตอมาขยายไปอีก 15 จังหวัดในเดือนมิถนุ ายนปเดียวกัน และขยาย
ไปอีก 15 จังหวัด และจังหวัดอื่นๆที่เหลือยกเวนกรุงเทพฯในเดือนตุลาคมปเดียวกัน และขยาย
เต็มพื้นที่ทั่วประเทศในเดือนเมษายน 2545

5

คณะทํางานพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา. ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา (Universal coverage)
นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2544
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3. องคประกอบนโยบายและการบริหารระบบ
นอกเหนือการใหหลักประกันสุขภาพถวนหนาแกประชาชนโดยการผนวกโครงการสวัสดิการประชาชน
ดานการรักษาพยาบาล (สปร.) และโครงการบัตรประกันสุขภาพ (บัตร 500 บาท) เขาดวยกันและขยายความ
ครอบคลุมไปยังกลุมประชาชนที่เหลือที่ยังไมมหี ลักประกันสุขภาพที่จดั ใหโดยภาครัฐ (สวัสดิการขาราชการ
และประกันสังคม) แลว โครงการนี้ผนวกการปฏิรูปที่สําคัญหลายประการที่สําคัญพอสรุปไดคือ การแยก
บทบาทระหวางการซื้อและการใหบริการ การปฏิรูปการบริหารจัดการระบบการคลังสาธารณสุข และการ
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การแยกบทบาทระหวางการซื้อและการใหบริการ
ภายใต พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหมีสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (สปสช.) ขึ้นเพื่อบริหารจัดการโครงการนี้ภายใตคณะกรรมการสองชุด คือ คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพบริการ โดยคณะกรรมการชุดแรกนั้นมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานและมีคณะกรรมการจากตัวแทนภาคสวนตางๆ ทั้งจาก
สปสช. และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ตัวแทนหนวยงานผูใหบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ตัวแทนองคกร
ปกครองทองถิ่น และตัวแทนภาคประชาชน บทบาทหลักของ สปสช. คือการซื้อบริการสุขภาพและการใชกลไก
ดานการเงินของผูซื้อรายใหญในการกําหนด แทรกแซง และกระตุน ทิศทางการพัฒนาระบบบริการ เชนการ
สงเสริมและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ บริการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค บริการตติยภูมิชั้นสูง ฯลฯ เปนตน
ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดนโยบายในดานโครงสรางและศักยภาพตางๆ เชน การกระจายกําลังคน
สถานพยาบาล และการลงทุนในการเพิ่มศักยภาพ อนึ่งในชวงสามปแรกของการบังคับใช พ.ร.บ. ดังกลาว
สปสช. ตองจัดสรรเงินใหแกเครือขายบริการสุขภาพของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานมายัง
กระทรวงสาธารณสุขเพื่อจัดสรรตอไปยังจังหวัดและหนวยบริการตางๆ แตเมื่อพนบทเฉพาะกาลแลว สปสช.
จะทําการจัดสรรตรงใหโรงพยาบาลคูสัญญาหลักตอไปโดยมีสํานักงานประกันสุขภาพสาขาเขตเปนคนทํา
หนาที่ซื้อบริการ ภายใตคณะกรรมการประกันสุขภาพเขต อยางไรก็ดีในทางปฏิบัติ สปสช.ก็ตองประสานและ
รวมมือกับกระทรวงฯเพื่อกําหนดหลักเกณฑในการบริหารจัดการรวมกัน ความสัมพันธขององคกรและการ
จัดการแสดงในแผนภูมทิ ี่ 1
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คณะกรรมการควบคุม
คุณภาพบริการ

กระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ

กําหนดนโยบาย/หลักเกณฑ/
จัดสรรคน/การลงทุน

สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ
กําหนดนโยบาย/หลักเกณฑ/แนวทาง/จัดสรรเงิน

สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติเขต

คณะกรรมหลักประกัน
สุขภาพเขต

สํานักตรวจราชการ
สาธารณสุข
สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

ซื้อบริการ/จายเงิน/ งบลงทุนเพือ่ การทดแทน

คลินกิ
เอกชน

โรงพยาบาล
เอกชน

โรงพยาบาล
รัฐอื่น

กํากับ
ประสาน
ซื้อบริการ

โรงพยาบาล
ศูนย/ทั่วไป

โรงพยาบาล
ชุมชน

ศูนยสุขภาพชุมชน

สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ
สถานีอนามัย

แผนภูมทิ ี่ 1 โครงสรางการบริหารจัดการโครงการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
3.2 การปฏิรปู การบริหารจัดการระบบการคลังสาธารณสุข
โครงการนี้ไดรบั งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในลักษณะงบเหมาจายรายหัว โดยการคํานวณและ
กําหนดงบประมาณตอหัวของโครงการปแรก (2544-2545) ในอัตรา 1,202 บาท6 ทําโดยนักวิชาการและไดรับ
การยอมรับจากรัฐบาลโดยไมมีการตอรอง ในการคํานวณอาศัย อัตราการใชบริการป 2539 จากการสํารวจ
อนามัยและสวัสดิการครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ และขอมูลตนทุนตอหนวยการจัดบริการของ

6

วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร ยศ ตีระวัฒนานนท และภูษิต ประคองสาย งบประมาณในการดําเนินนโยบายประกันสุขภาพถวนหนา: 1,202 บาทตอคน
ตอปมาจากไหน วารสารวิชาการสาธารณสุข 2544, 10(3): 381-390
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สถานพยาบาลในระดับตางๆในป 2543 อัตราดังกลาวไดรับการวิพากษวาต่าํ กวาทีค่ วรเปนโดยเฉพาะอัตรา
คาบริการสําหรับบริการผูปวยใน7
การไดมาซึ่งงบประมาณตอหัวดังกลาว กระทรวงสาธารณสุขตองรวบรวมหมวดงบประมาณในสวนที่
เกี่ยวของกับการจัดบริการสวนบุคคลทั้งหมดที่เคยไดรับ เชน งบประมาณของโครงการสวัสดิการประชาชน
ดานการรักษาพยาบาล งบสมทบโครงการบัตรประกันสุขภาพ และงบของโครงการสาธารณสุขบางอยาง8 รวม
กับงบประมาณในสวนที่จะไดรับเพิ่มเติม ในป 2546 ไดมีการเสนองบประมาณตอหัวใหมในอัตรา 1,414 บาท
โดยอาศัยขอมูลการใชบริการจากการสํารวจอนามัยและสวัสดิการครัวเรือน ป 2544 ของสํานักงานสถิติ
แหงชาติและขอมูลตนทุนตอหนวยสถานพยาบาลในปเดียวกัน9 อยางไรก็ดีงบประมาณตอหัวอัตรานี้ไมไดรับ
การยอมรับจากรัฐบาลดวยเหตุผลหลักคือ อัตราการใชบริการทีน่ ําไปคํานวณเปนอัตราการใชบริการที่รวมการ
ใชบริการที่ใชสิทธิภายใตโครงการและที่ไมไดใชสิทธิ โดยอัตราการใชสิทธิที่ไดรับการยอมรับในการตั้ง
งบประมาณคือรอยละ 80 สําหรับบริการผูปวยนอก และรอยละ 100 สําหรับบริการผูปวยใน โดยงบประมาณ
ตอหัวในป 2546 ที่ไดรับก็ยงั คงเทาเดิม แตไดรับเพิ่มขึ้นในปตอมา คือ 1,308 ในป 2547 1,396 บาทในป
2548 และ 1,659 ในป 2549 ทั้งนี้ในการเสนองบประมาณตอหัวในแตละปนั้นมีคณะอนุกรรมการการเงินการ
คลังโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเปนผู
พิจารณาเสนอ และตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หลังจากนัน้ ก็ไป
ผานกระบวนการงบประมาณของสํานักงบประมาณตอไป สําหรับงบประมาณตอหัวดังกลาวไดมกี ารแบงเปน
สวนๆในแตละปดังแสดงในตารางที่ 2

7

ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย ดิเรก ปทมสิริวัฒน และสัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์ งบประมาณในการดําเนินนโยบายประกันสุขภาพ
ถวนหนา:จุดออนของที่มา 1,202 บาทตอคนตอป วารสารวิชาการสาธารณสุข 2545 11(1):123-128
8
เชน โครงการสรางเสริมภูมิคมุ กันโรค งานอนามัยแมและเด็ก งานวางแผนครอบครัว งานควบคุมปองกันโรค เชน วัณโรค
โรคเรื้อน มาลาเรีย กามโรค โรคเอดส โครงการอนามัยโรงเรียน สุขศึกษา เปนตน
9
ภูษิต ประคองสาย วลัยพร พัชรนฤมล กัญจนา ติษยาธิคม และวิโรจน ตั้งเจริญเสถียร อัตราเหมาจายรายหัว โครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2546 วารสารวิชาการสาธารณสุข 2545 11(5): 599-613
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ตารางที่ 2 งบประมาณตอหัว โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ป 2545 – 2548
ประเภท
2545 2546 2547 2548
2549
1. บริการผูปวยนอก (OP)1/
574
574 488.2 533.01 585.11
2. บริการผูปวยใน (IP)1/
303
303 418.3 435.01 460.35
3. บริการสงเสริมปองกัน (P&P)1/
175
175
206
210 224.89
4. บริการอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน (AE)2/
25
25
19.7 24.73 52.07
2/
5. บริการที่มีคา ใชจายสูง
32
32
66.3 99.48 190.00
6. ระบบการเคลื่อนยายผูปว ย 3/
10
10
10
10
7. งบทดแทนการลงทุน 4/
93.4 83.4
85
76.8 129.25
8. พื้นที่ทุรกันดาร 5/
10
7
7.00
9. การชดเชยคาเสียหายจากการักษาตามมาตรา 41 6/
5
0.2
0.53
รวม
1,202.4 1,202.4 1,308.5 1,396.3 1,659.20
ที่มา: แนวทางการดําเนินงานโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2549
หมายเหตุ:
1/
จัดสรรใหกับจังหวัดตางตามจํานวนหัวประชากรที่ขึ้นทะเบียน
2/
บริหารจัดการที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สําหรับการตามจาย กรณีการใชบริการอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน
นอกจังหวัดที่ขึ้นทะเบียน และกรณีคาใชจายสูงทีก่ ําหนด
3/
จัดสรรใหกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาระบบการเคลื่อนยายผูปวย
4/
จัดสรรใหกับสถานพยาบาลคูส ัญญาเอกชน และกระทรวงสาธารณสุขตามรายหัวที่ขึ้นทะเบียน
5/
จัดสรรใหกับโรงพยาบาลในพื้นที่ทุรกันดาร
6/
กันไวบริหารจัดการทีส่ ํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสําหรับการชวยเหลือผูที่ไดรับความเสียหายจากการ
รักษาพยาบาลภายใตโครงการ ตามมาตรา 41 ใน พรบ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ

ในการจัดสรรงบประมาณและจายเงินใหแกสถานพยาบาลนัน้ ในชวงที่ผานมา (2346 – 2548/9) ซึ่ง
เปนสามปแรกภายใตบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติตองจัดสรรงบประมาณในสวนของเครือขายสถานพยาบาลที่อยูภายใตสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลศูนย/ทัว่ ไป โรงพยาบาลชุมชน และสถานีอนามัย) แกกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อพิจารณาหลักเกณฑและดําเนินการจัดสรรเงินใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อดําเนินการ
จัดสรรใหสถานพยาบาลภายในสังกัดตอไป ทั้งนี้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติจะทําหนาที่ในการ
จายเงินตรงใหกับสถานพยาบาลตางๆเมื่อพนบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติดังกลาวตอไป
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ในปแรก (2545) นั้น กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรงบประมาณใหกบั จังหวัดตางๆในลักษณะเหมาจาย
รายหัวในอัตราเดียวรวมเงินเดือน และไดมีการตั้งงบสํารองเพื่อความมั่นคงของระบบบริการสุขภาพ
(contingency fund) จํานวน 5,000 ลานบาทเพื่อชวยเหลือโรงพยาบาลที่ไดรับผลกระทบจากรูปแบบการ
จัดสรรดังกลาว ทั้งนี้โรงพยาบาลทีข่ องบดังกลาวตองเสนอแผนการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการให
คณะกรรมการพิจารณากอนจะไดรับงบดังกลาว รูปแบบการจัดสรรงบประมาณไดรับการตอตานอยางมาก
จากโรงพยาบาลและจังหวัดที่ไดรับผลกระทบเปนเหตุใหกระทรวงสาธารณสุขตองพิจารณาเอาเงินเดือนออก
จากงบประมาณเหมาจายรายหัวในการจัดสรรในปตอมา (2546) แตยังคงจัดสรรใหจังหวัดตางๆในลักษณะ
ตามหัวประชากรในอัตราเดียวทีไ่ มรวมเงินเดือน สําหรับในป 2547 นั้น ไดมกี ารปรับอัตราเหมาจายรายหัวที่
ไมรวมเงินเดือนตามความสามารถของโรงพยาบาลในการหาเงินจากแหลงอื่น ทั้งนีเ้ นื่องจากการหักเงินเดือน
ออกจากงบประมาณเหมาจายรายหัวในการจัดสรรเปนประโยชนกับโรงพยาบาลใหญ (โรงพยาบาลศูนย/
ทั่วไป) มากกวาโรงพยาบาลเล็ก (โรงพยาบาลชุมชน) เนื่องจากโรงพยาบาลใหญมีสัดสวนของเงินเดือนมาก
เมื่อเทียบกับงบตอหัวทั้งหมดที่ไดรับขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการหาเงินจากแหลงอื่นมากกวา
โรงพยาบาลชุมชน เชน สวัสดิการขาราชการและครอบครัวและประกันสังคม เนื่องจากโรงพยาบาลใหญมี
สถานภาพที่ดกี วาทั้งในดานชื่อเสียง เครื่องไมเครื่องมือ และบุคคลากร และเปนโรงพยาบาลคูสัญญาในระบบ
ประกันสังคม ทําใหมีคนไปใชบริการมากและมีรายไดจากแหลงอื่นมากไปดวย โดยอัตราเหมาจายรายหัวที่
จัดสรรให โรงพยาบาลศูนยเทากับ 300 บาท โรงพยาบาลทั่วไปเทากับ 410 บาท และ 490 บาทสําหรับ
โรงพยาบาลชุมชน สําหรับในปงบประมาณ 2548 นั้นกระทรวงสาธารณสุขปรับอัตราการจัดสรรสําหรับ
โรงพยาบาลแตละแหงตามปจจัยดานอายุ ความยากลําบากในการดําเนินงาน (พื้นทีทุรกันดารและประชากร
เบาบาง) และภาระงาน และในปงบประมาณ 2549 ก็ดาํ เนินการในลักษณะเดียวกันแตนําปจจัยรายไดจาก
โครงการอื่นมารวมพิจารณาดวย แมหนวยในการคํานวณงบประมาณจะเปนรายแหงของสถานพยาบาล แต
ในการจัดสรรงบประมาณนัน้ กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรตรงใหกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตางๆเพื่อ
ดําเนินการจัดสรรใหสถานพยาบาลภายใตสังกัดของตนตามหลักเกณฑทแี่ ตละจังหวัดกําหนดตอไป
สําหรับรูปแบบการจายเงินใหกับสถานพยาบาลนัน้ ในป 2545 กระทรวงสาธารณสุขใหจังหวัดตางๆ
พิจารณาเลือกรูปแบบการตัดเงินเดือนวาจะตัดที่ระดับจังหวัดหรือระดับอําเภอ และรูปแบบการจายเงินวาจะ
จายแบบเหมาจายรายหัวรวมสําหรับทุกประเภทบริการ (inclusive capitation) หรือจะแยกจายบริการผูปวย
นอกแบบเหมาจายรายหัว และบริการผูปวยในแบบน้ําหนักสัมพัทธกลุมวินิจฉัยโรครวมภายใตงบประมาณ
ยอดรวม (exclusive capitation) ในปถัดมา (2546) กระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหทกุ จังหวัดใชรูปแบบใน
การจัดสรรเปนแบบเดียวกัน คือ exclusive capitation เนื่องจากเกรงผลกระทบดานลบของ inclusive

นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนากับเศรษฐกิจพอเพียง

15

capitation เนื่องจากมีการศึกษาพบวาอัตราการปวยตายของผูปวยกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันใน
โรงพยาบาลทีใ่ ชรูปแบบการจายเงินแบบ inclusive capitation สูงกวาในโรงพยาบาลที่มีการจายเงินแบบ
exclusive capitation นอกจากนั้นอัตราการสงตอของโรงพยาบาลทีใ่ ชรูปแบบ exclusive capitation สูงกวา
ของโรงพยาบาลที่ใช inclusive capitation10 สําหรับอัตราการจายสําหรับบริการผูปวยนอกและผูปว ยในนัน้
จังหวัดสวนใหญกําหนดอัตราจายเปนอัตราเดียวไมมกี ารปรับตามอัตราการปวยและตนทุนสําหรับการ
จัดบริการใหกบั ประชาชนแตละกลุม11 หรือแตละระดับของสถานพยาบาล สําหรับรูปแบบการจายเงินระหวาง
สถานพยาบาลในแตละเครือขายนัน้ แตละเครือขายมีอสิ ระในการกําหนดรูปแบบและอัตราการจาย อยางไรก็
ดีกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหทุกเครือขายตองจัดสรรเงินใหกับสถานีอนามัยอยางเพียงพอในการ
จัดบริการทั้งในลักษณะงบพื้นฐานและตามปริมาณบริการ
3.3 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (primary care)
โครงการนี้ตองการใหสถานพยาบาลปฐมภูมิเปนคูสัญญาหลักในการจัดบริการ ดวยเหตุผลหลักสอง
ประการ12 คือ 1) สถานพยาบาลปฐมภูมิเปนหนวยบริการที่เหมาะสมสําหรับการใหบริการในลักษณะ
ผสมผสาน เบ็ดเสร็จ รอบดาน และตอเนื่อง 2) การมีสถานพยาบาลปฐมภูมิเปนบริการดานแรกในการ
ใหบริการเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรสาธารณสุข เนื่องจากปญหาสุขภาพของประชาชนสวน
ใหญสามารถแกไขและดูแลไดในระดับปฐมภูมิ โครงการนี้ตองการปรับทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ของไทย จากระบบการใหบริการในโรงพยาบาลที่เนนการใชเทคโนโลยีเปนระบบบริการในระดับปฐมภูมิใน
ชุมชนที่เนนการดูแลผูปวยอยางรอบดานทัง้ ในดานกาย จิตใจ สังคมและชุมชน
อยางไรก็ดี เนื่องจากการขาดสถานพยาบาลปฐมภูมิทมี่ ปี ระสิทธิภาพทั้งในเขตเมืองและชนบท ทําให
โครงการนี้ตองเลือกโรงพยาบาลเปนคูสัญญาหลักในการใหบริการ แตกําหนดใหโรงพยาบาลคูสัญญาตอง
จัดตั้ง หนวยบริการปฐมภูมหิ รือศูนยสขุ ภาพชุมชนในสวนของกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรฐานทีก่ ําหนด
10

ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย โครงการติดตามประเมินผลโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทุกโรคจังหวัด
เชียงใหม พิษณุโลก นครราชสีมา ศรีสะเกษ ปทุมธานี สระบุรี ภูเก็ต และภาพรวมการขามเขตและคุณภาพบริการของ 21
จังหวัดนํารอง ป 2544-2545(ครึง่ ป) กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2545
11
ตั้งแตปงบประมาณ 2548 สปสช. ไดคํานวณอัตราเหมาจายรายหัวสําหรับบริการผูปวยนอกและในใหกับจังหวัดตางๆตาม
โครงสรางอายุสาํ หรับการจัดสรรใหกับหนวยคูสญ
ั ญาหลักในแตละจังหวัด อยางไรก็ดใี นสวนของสถานพยาบาลในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง สธ. นั้นเมื่อกระทรวงไดรับงบประมาณมาไดกําหนดหลักเกณฑในการจัดสรรใหมตามทีไ่ ดกลาว
ขางตนมิไดจัดสรรตามที่ สปสช. กําหนด
12
Jongudoumsuk P. Acheiving Universal Coverage of Health Care in Thailand Through 30 Baht Scheme.
Nonthaburi: Health Care Reform Office, Ministry of Public Health; 2002
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โดยในปแรกของโครงการนั้น กระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหทุกโรงพยาบาลตองจัดตั้งศูนยสุขภาพชุมชนขึน้
อยางนอยสองแหง คือหนึ่งแหงในตําบลทีต่ ั้งของโรงพยาบาลและอีกหนึ่งแหงในเขตนอกตําบลทีต่ ั้งของ
โรงพยาบาล โรงพยาบาลสวนใหญเลือกตั้งศูนยสุขภาพชุมชนเปนหนวยแยกจากแผนกผูปว ยนอกแตตั้งอยูใน
บริเวณโรงพยาบาลในเขตตําบลที่รับผิดชอบ แตมีบางแหงเลือกตั้งศูนยสขุ ภาพชุมชนในชุมชนหนาแนนนอก
โรงพยาบาล เชนในเขตแหลงเศรษฐกิจหรือตลาด (กรณีที่โรงพยาบาลตั้งนอกเขตชุมชนหนาแนน) ในการ
จัดบริการโรงพยาบาลชุมชนสวนใหญใหพยาบาลวิชาชีพเปนผูปฏิบัติงานหลักในศูนยสขุ ภาพชุมชน
(เนื่องจากขาดแคลนแพทย) ในขณะที่โรงพยาบาลจังหวัดสวนใหญใชแพทยเฉพาะทางเวียนออกไปใหบริการ
(เนื่องจากแพทยสวนใหญในโรงพยาบาลจังหวัดเปนแพทยเฉพาะทาง)
สําหรับในตําบลนอกเขตทีต่ ั้งของโรงพยาบาลนั้น โรงพยาบาลสวนใหญยกระดับสถานีอนามัยขึ้นเปน
ศูนยสขุ ภาพชุมชนโดยมีพยาบาลหรือแพทยเวียนออกไปใหบริการ โรงพยาบาลจังหวัดสวนใหญจัดบริการใน
ลักษณะใหมีทมี แพทยเฉพาะทางและพยาบาลหมุนเวียนออกไปใหบริการในวันราชการหรือเปนบางวัน
สําหรับโรงพยาบาลชุมชนสวนใหญใหพยาบาลหมุนเวียนกันออกไปใหบริการภายใตการนิเทศของแพทย
นอกจากนัน้ ในบางศูนยสขุ ภาพชุมชนมีพยาบาลประจําเปนผูใหบริการ มีการสงผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
และเบาหวานที่ไมมีภาวะแทรกซอนและควบคุมอาการไดดีจากโรงพยาบาลใหไปรับบริการที่ศูนยสุขภาพ
ชุมชน
ในสวนของ สปสช. ไดอาศัยกลไกดานการเงินในการสงเสริมใหมีการตั้งศูนยสุขภาพชุมชนในพื้นทีเ่ ขต
เมืองและพื้นทีท่ ี่ไมมีสถานพยาบาลปฐมภูมิใหประชาชนเขาถึงไดสะดวก เชน พื้นที่ กรุงเทพมหานคร และ
พื้นที่เขตเมืองใหญ พื้นที่เกาะ เปนตน โดยใหคลินิกเอกชน หนวยบริการขององคกรปกครองทองถิ่น หรือของ
โรงพยาบาลรัฐรับเปนหนวยบริการคูสัญญาหลักในการใหบริการแทนโรงพยาบาล
3.4 การมีสว นรวมและการคุมครองสิทธิ
โครงการนี้ไดสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆในการเขามาบริหารจัดการโครงการ เริ่มตั้งแต
การมีตัวแทนหนวยงานผูมสี วนไดเสียตางๆ องคกรปกครองทองถิ่น และภาคประชาชน (แมการไดมาของ
ตัวแทนอาจยังมีขอสงสัย) เปนกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในระดับจังหวัดและเขต
ก็กําหนดใหมคี ณะกรรมการหลักประกันสุขภาพของเขตและจังหวัดโดยมีตัวแทนภาคสวนตางๆในลักษณะ
เดียวกันกับในระดับชาติ แมวาในทางปฏิบัติยังคงมีจุดออนในการดําเนินงานอยูคอนขางมาก นอกจากนัน้ ใน
สวนของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดมีการจัดตั้งสํานักงานสนับสนุนประชาชนและภาคีเครือขาย
โดยสงเสริมใหองคกรปกครองทองถิ่น องคกรเอกชนทีไ่ มแสวงหากําไร และภาคีประชาชนกลุมตางๆไดเชามา
มีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา เชน การสงเสริมใหองคกรปกครองทองถิ่น
นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนากับเศรษฐกิจพอเพียง
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ทําหนาที่ในการซื้อบริการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค สงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยบริการโครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาภาคประชาชน และภาคีเครือขายผูปว ยกลุมตางๆในการหขอมูลและชวยเหลือกันเอง
ในสวนของ สปสช. ก็ไดมีการตั้งสํานักงานบริการประชาชน เพื่อทําหนาที่ในการใหขอมูลและ
แกปญหาใหกบั สมาชิกบัตรทองในการรับบริการอันเปนการคุมครองสิทธิที่พึงไดของประชาชน ซึ่งที่รูจักกันใน
นาม 1330 นอกจากนั้นในมาตรา 41 ของ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแหงชาติก็มกี ารกําหนดใหมีการจัดตั้ง
กองทุนในการชดเชยคาเสียหายเบื้องตนใหกับผูปว ยที่ไดรับความเสียหายที่เกิดขึน้ จากการรักษาพยาบาล
ภายใตโครงการดังกลาวโดยมิตองมีการพิสูจนถูกผิด
3.5 การพัฒนาคุณภาพบริการ
โครงการนี้กําหนดใหสถานพยาบาลที่จะมาทําสัญญาเปนคูสัญญาหลักตองผานเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด ขณะเดียวกันก็สงเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลและสถานีอนามัย นอกจากนั้นก็มี
การพัฒนาแนวทางการรักษาพยาบาลโรคตางๆ (Health Service Practice Guideline) เพื่อใหเปนแนวทาง
ปฏิบัติและใชประกอบการจายเงินสําหรับโครงการพิเศษเฉพาะตางๆ เชน การบริหารโรคเฉพาะ (Disease
Management)
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4. สัมฤทธิ์ผลของนโยบาย
หากพิจารณาจากเปาประสงคหลักของโครงการคือ ความเปนธรรมในระบบบริการสุขภาพทั้งในมิติ
ของการเขาถึงบริการและภาระคาใชจาย
4.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพตามลักษณะประชากร
ขอมูลการสํารวจอนามัยและสวัสดิการของสํานักงานสถิติแหงชาติป 2548 พบวา รอยละ 95.1 ของ
ประชากรไทยมีหลักประกันสุขภาพประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยรอยละ 72.2 มีสิทธิบัตรทอง (ในจํานวนนี้สาม
ในหาเปนพวกที่ตองเสีย 30 บาท) และอีกประมาณรอยละ 11และรอยละ 10 มีสิทธิประกันสังคมและ
สวัสดิการขาราชการตามลําดับ เมื่อพิจารณาประชากรในแตละภูมิภาคและเขตการปกครองจําแนกตาม
หลักประกันสุขภาพพบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และภาคกลางมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ในสัดสวนทีน่ อ ยกวาภาคอืน่ ๆที่เหลือ ในขณะที่มีสิทธิประกันสังคมสูงกวาภาคอืน่ ๆ ในขณะทีภ่ าคเหนือและ
ภาคอีสานมีสดั สวนประชากรที่มีสิทธิประกันสังคมและสวัสดิการขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจต่ํากวา
เขตอื่นๆซึ่งก็มผี ลใหทั้งสองภาคมีความสามารถในการหารายไดจากแหลงอื่นนอกเหนือจากโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาต่ํากวาภาคอืน่ ๆเชนกัน
ตารางที่ 3 รอยละของประชาชนตามภูมิภาคและเขตปกครองจําแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ

รวมทั้งประเทศ
จําแนกตามภูมิภาค
กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพฯ)
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต
จําแนกตามเขตการปกครอง
เทศบาล
นอกเขตเทศบาล

ขาราชการ/ ประชากร
ไมมีสวัสดิการฯ บัตรทอง ประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ
5%
72%
11%
10% 65,287,746
13%
6%
3%
2%
4%

44%
61%
79%
85%
78%

24%
21%
7%
4%
6%

14% 8,112,715
10% 15,012,045
9% 11,773,700
8% 21,694,925
11% 8,694,361

9%
3%

53%
82%

18%
7%

17% 21,353,322
7% 43,934,425
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เมื่อพิจารณาการกระจายของประชากรของแตละสิทธิจําแนกตามชัน้ รายไดซึ่งแบงเปนหาชั้น
(quintile) ก็พบวาประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนานั้นสวนใหญอยูในชั้นรายไดที่ 1 และ 2 ซึ่ง
เปนกลุมที่จนสุด ในขณะทีป่ ระชาชนที่มสี ิทธิประกันสังคมและสวัสดิการขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
นั้นสวนใหญอยูในชัน้ รายไดที่ 4 และ 5 ซึ่งเปนชั้นของกลุม คนมีฐานะดี (แผนภูมทิ ี่ 2)
แผนภูมทิ ี่ 2 สัดสวนจํานวนประชากรในแตละระบบประกันสุขภาพ จําแนกตามชั้นรายได เรียงลําดับจากกลุม
ที่ 1 (Quintile 1 รายไดตา่ํ สุด) ถึงกลุมที่ 5 (Quintile 5 รายไดสูงสุด)
100%
80%

7%
43%

39%

13%
49%

20%
0%

27%

19%

26%

30%

34%

15%

18%

18%

7%
6%

8%
2%

6%
4%

CSMBS

SSS

PHI

Q1 (poorest)

14%
17%

20%

60%
40%

25%

17%

23%

Q2

34%

17%
15%

UC
Q3

Q4

22%

Uninsured

27%

All schemes

Q5 (the richest)

4.2 การใชบริการของประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ภายหลังการใหหลักประกันสุขภาพถวนหนา พบวาการใชบริการในสถานพยาบาลเมื่อเจ็บปวยของ
ประชาชนผูถ อื สิทธิบัตรทองเพิ่มขึ้นเปนลําดับ จาก 2.8 ครั้ง/คน/ป กอนมีหลักประกันสุขภาพถวนหนาเปน 3.6,
3.5, และ 3.9 ครั้ง/คน/ปในป 2546, 2547, 2548 ตามลําดับ ในขณะที่การใชบริการผูปวยในก็เพิ่มขึ้นในอัตรา
ใกลเคียงกัน คือเพิ่มจาก 7.6% ในป 2544 เปน 8.6%, 9.2%, และ 10.2% ในชวงเวลาเดียวกัน (แผนภูมทิ ี่ 3)
ขณะเดียวกันในกลุมผูไ ปใชบริการก็มีการใชสิทธิบัตรทองในการรับบริการเพิ่มขึ้นเปนลําดับสําหรับบริการ
ผูปวยนอก คือเพิ่มจากไมถึง 60% ขึ้นไปเปน 72% และ 76% ในป 2547 และ 2548 ตามลําดับ ในขณะที่
อัตราการใชสิทธิบัตรทองในการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลก็เพิ่มขึ้นจากไมถึง 70% ในปแรกเปน 81-82%
ในปถัดๆมา (แผนภูมทิ ี่ 4)
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แผนภูมทิ ี่ 3 อัตราการใชบริการผูปวยนอกและใน (ครั้ง/คน/ป) ของผูมีสิทธิบัตรทอง 2544-2548
0.12

4.5

0.1

3.5

0.08

3
2.5

0.06

2

0.04

1.5
1

ผูปวยใน (ครั้ง/คน/ป)

ผูปวยนอก (ครั้ง/คน/ป)

4

ผูปวยนอก
ผูปวยใน

0.02

0.5
0

0
2544

2546

2547

2548

ที่มา: การสํารวจสวัสดิการและอนามัย สํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2544, 2546, 2547 และ 2548

แผนภูมทิ ี่ 4 อัตราการใชสิทธิบัตรทอง (%) ในการไปรับบริการผูปวยนอกและผูปว ยใน 2544 - 2548
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50

ผูปวยนอก
ผูปวยใน

40
30
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0
2544
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ที่มา: การสํารวจสวัสดิการและอนามัย สํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2544, 2546, 2547 และ 2548
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ตารางที่ 4 แสดงสัดสวนที่ครัวเรือน 10 กลุมเดไซล ไดรับประโยชนดา นการรักษาพยาบาลจากรัฐ ในป 2545
(Benefit of incidence analysis)
กลุม เดไซด ตามระดับ
กรณีบริการผูปวยนอก
รายจายตอคนตอ
สถานีอนามัย ร.พ.ชุมชน ร.พ.ทั่วไป/
เดือน
ศูนย
10%จนที่สุด
2
3
4
5
6
7
8
9
10%รวยที่สดุ
รวม
CI
Robust SE of CI
Kakwani Index; KI
Robust SE of KI

12.2%
13.1%
10.8%
15.4%
13.7%
11.7%
13.9%
5.6%
2.9%
0.7%
100%
-0.272
0.043
-0.689
0.048

11.5%
13.6%
14.1%
11.5%
13.2%
11.8%
10.2%
8.2%
3.3%
2.5%
100%
-0.247
0.038
-0.663
0.044

3.5%
6.5%
8.7%
10.7%
8.5%
15.6%
10.6%
17.0%
7.8%
11.1%
100%
0.052
0.043
-0.334
0.048

กรณีบริการผูปวยใน
ร.พ.ชุมชน
11.7%
10.5%
8.6%
14.2%
10.4%
7.4%
24.9%
6.5%
2.8%
3.0%
100%
-0.189
0.054
-0.599
0.060

ร.พ.ทั่วไป/
ศูนย
6.7%
7.0%
9.2%
9.8%
10.8%
14.2%
6.7%
13.8%
14.0%
7.8%
100%
-0.008
0.042
-0.399
0.047

ร.พ.นอก
จังหวัด
21.1%
4.3%
3.2%
10.1%
13.7%
4.7%
6.6%
26.4%
5.3%
4.6%
100%
-0.154
0.186
-0.560
0.205

รวม
8.90%
9.29%
9.98%
11.53%
11.03%
12.12%
12.38%
11.77%
7.13%
5.87%
100%
-0.110
0.023
-0.511
0.027

ที่มา: Vasavid. J, et al (2004)
ในการวิเคราะหความเปนธรรมในการใชบริการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ จิตปราณี วาศ
วิท และคณะ (2547)13 ใชขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนป 2545 ของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ มาวิเคราะหวา ใครไดรับประโยชนจากการคลังภาครัฐ คนจนหรือคนรวย โดยจําแนกครัวเรือนไทย
ทั้งหมดเปน 10 กลุมจากจนที่สุด (Decile 1) ไปยังรวยทีส่ ุด (Decile 10) ในการวิเคราะหใชอัตราการใชบริการ
ทั้งผูปวยนอกและผูปว ยในในสถานพยาบาลระดับตางๆ รวมทั้งตนทุนตอหนวยในระดับตางๆ และคาใชจา ย
13

Vasavid J, Tisayaticom K, Patcharanarumol W, Tangcharoensathien V. Impact of Universal Healthcare
Coverage on the Thai households. In: Tangcharoensathien V, Jongudoumsuk P, editors. From Policy to
Implementation: Historical Events During 2001-2004 of Universal Coverage in Thailand. Nonthaburi: National
Health Security Office; 2004. p. 127-149
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ในการรักษาพยาบาลของครัวเรือนเมื่อไปใชบริการ มาทําการคํานวณ ขอมูลที่นาํ มาทําการวิเคราะหเปนขอมูล
ในไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2545) ทั้งนีเ้ พื่อใหสะทอนผลของโครงการหลักประกันสุขภาพถวน
หนาซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแต เดือนตุลาคม 2544 อยางแทจริง เนื่องจากขอมูลผูปวยในเปนขอมูลที่เก็บ
ยอนหลังไป 1 ป คือตั้งแต เดือนตุลาคม 2544 ถึงเดือนกันยายน 2545 ผลการวิเคราะห ชี้ใหเห็นวา ระบบการ
คลังภาครัฐของไทย คอนขางใหความเปนธรรมกับคนยากจน โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการในระดับอําเภอ
เนื่องจากผูมีรายไดนอยสามารถเขาถึงบริการไดดีกวา
แมวา คนจนเขาถึงบริการผูปวยนอกในโรงพยาบาล
จังหวัดไดนอยกวาคนรวย แตคนจนไดรับประโยชนจากบริการผูปวยในในภาครัฐดีพอสมควร (ตารางที่ 4)
4.3 ความเปนธรรมในภาระคาใชจายของครัวเรือน
เปาประสงคของการใหหลักประกันสุขภาพถวนหนาคือเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการจายสนับสนุน
ระบบบริการสุขภาพ และขณะเดียวกันปองกันการเกิดปญหาภาวะลมละลายจากการจายคารักษาพยาบาล
ขอมูลจากการสํารวจของสํานักงานเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในชวงที่ผา นมาพบวา สัดสวนรายจาย
ดานสุขภาพของครัวเรือนแตละชั้นรายไดเมื่อเทียบกับรายไดของครัวเรือนเองของกลุมคนจนลดลงเปนลําดับมี
ผลใหชองวางของภาระรายจายครัวเรือนเมื่อไปใชบริการระหวางคนจนและคนรวยลดลงเปนลําดับ (แผนภูมิที่
5)
แผนภูมทิ ี่ 5 รอยละของรายจายสุขภาพตอรายไดของครัวเรือน 10 กลุมเรียงตามรายไดประจําของครัวเรือน
พ.ศ. 2535-2545
10
8
ร อยละ

2535

8.17

2537

6

2539

4.82

3.74

4
2

2.77

2.59

2.14

2541

3.65

1.9

2.87

2.57

2.45

2543
1.99

1.64

1.98

1.74

1.92

1.83

1.71

5

6

7

8

9

10

0
1

2

3

4

1.27

2.2

2545

เดไซล

ที่มา: Vasavid. J, et al (2004)
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เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนคาใชจายสุขภาพ กับความสามารถในการจายของครัวเรือน (Household
capacity to pay) ซึ่งเปนรายจายของครัวเรือนทั้งหมดหักลบดวยรายจายดานอาหาร ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญ
ที่สุดของการดํารงชีวิต14 หากกําหนดใหสัดสวนรายจายสุขภาพมากกวารอยละ 25 ของความสามารถในการ
จาย เปนระดับที่ทาํ ใหครัวเรือนถึงกับตองลมละลาย พบวา ในป พ.ศ. 2535 มีครัวเรือนที่ประสบภาวะดังกลาว
รอยละ 4.9 และลดลงเปน รอยละ 4.4 , 3.8 และ 3 ในป พ.ศ. 2541, 2543 และ 2545 ตามลําดับ จะเห็นไดวา
เมื่อมีหลักประกันสุขภาพถวนหนาในเดือนตุลาคม ป 2544 มีครัวเรือนที่ประสบภาวะดังกลาว ในป พ.ศ. 2545
ลงลดอยางเห็นไดชัด (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 รอยละของครัวเรือนจําแนกตาม สัดสวนคาใชดานสุขภาพ ตอความสามารถในการจาย
% non food expenditure on health
2539
2541
2543
2545
0-0.5%
31.9
33.2
34.5
41.2
0.5-10%
51.3
51.5
50.8
48.1
10-25%
11.9
10.9
11
7.6
25-50%
3.5
3.6
3.1
2.5
>50%
1.4
0.8
0.7
0.5
total
100
100
100
100
ที่มา: Tangcharoensathien V. et al (2003) 15

14

Wagstaff, A. Measuring equity in health care financing: Reflections on and alternatives to the World Health
Organization's Fairness of Financing Index. Development Research Group and Human Development Network,
World Bank. 2001
15
Tangcharoensathien V, Teokul W, and Chantrawongpaisal L. Social Welfare System in Thailand: A Challenge
from targeting to Universality. Paper presented at the UNRISD Workshop on Social Policy in a Development
Context; Transforming the Development Welfare State in East Asia, Novotel Hotel on Siam Square, Bangkok, 30
June-1 July 2003.
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5. ผลกระทบของโครงการตอสถานพยาบาลและผูใหบริการ
การใหหลักประกันสุขภาพแกประชาชนอยางถวนหนาผนวกกับการปฏิรูประบบบริการสุขภาพดังได
กลาวขางตนหลีกเลี่ยงไมไดที่จะมีผลกระทบตอระบบบริการทั้งในดานการเงินและการจัดบริการ ภายใต
งบประมาณทีจ่ ํากัดและหลักเกณฑการจัดสรรที่ปรับเปลี่ยนไปแตละปยอมมีผลยอมมีสถานพยาบาลทีท่ ั้งได
ประโยชนและเสียประโยชนในดานการเงิน ขณะเดียวกันการใหหลักประกันสุขภาพอยางถวนหนาเปนการเพิ่ม
อุปสงคตอบริการประกอบกับการปฏิรูประบบการจัดบริการยอมมีผลกระทบตอภาระงานและประสิทธิภาพ
ของระบบโดยรวม รายละเอียดจะไดกลาวถัดไป
5.1 ผลกระทบดานการเงิน
ผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาตอสถานพยาบาลดานการเงินเกิดจากปจจัยหลัก
สองประการคือ 1) การไดรับงบประมาณตอหัวที่ไมเพียงพอและ 2) หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณตาม
รายหัว ดังรายละเอียดตอไปนี้
5.1.1 การไดรับงบประมาณไมเพียงพอ
โครงการนี้ถูกวิพากษวาไดรับงบประมาณไมเพียงพอโดยเฉพาะสําหรับบริการผูปวยใน8 เนื่องจากการ
กําหนดงบประมาณใชอัตราการใชบริการป 2539 โดยไมมกี ารปรับเพิ่มตามโครงสรางอายุประชากรที่เพิ่มขึน้
เทคโนโลยีการแพทยใหมที่มรี าคาแพง และการเขาถึงบริการที่ดขี ึ้นระหวางป 2539 – 2544 เมื่อคํานวณใหม
โดยใชขอมูลการใชบริการป 2544 และขอมูลตนทุนตอหนวยการใหบริการของสถานพยาบาลระดับตางๆ
พบวา ตนทุนการใหบริการผูปวยภายใตโครงการดังกลาวตอหัวในป 2544-5 นั้นสูงกวางบประมาณตอหัวที่
ไดรับจริงประมาณ 212 บาท10 จากขอมูลแนวโนมรายจายกระทรวงสาธารณสุขสําหรับบริการผูปวยนอก
ผูปวยใน และการลงทุน ระหวางป 2537 – 2547 (แผนภูมิที่ 6) พบวาในป 2545 ซึ่งเปนปแรกที่โครงการ
ดําเนินงานเต็มพื้นที่ รายจายบริการผูปวยนอกเพิ่มขึ้นรอยละ 59 ของปที่ผานมา จาก 17,077 ลานบาท เปน
27,111 ลานบาท รายจายสําหรับบริการผูปวยในเพิ่มขึน้ เล็กนอยเพียงรอยละ 9 จาก 13,814 ลานบาท เปน
15,090 ลานบาท สวนรายจายรวมป 2546 กลับลดลงเนื่องจากการลดลงของงบประมาณสํารองเพื่อความ
มั่นคงของระบบบริการสุขภาพ จาก 5,000 ลานบาทในปแรกเหลือเพียง 500 ลานบาทในปที่สอง สวนป 2547
รายจายบริการผูปวยในเพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับเพิ่มงบเหมาจายรายหัวสําหรับบริการผูปวยในและลดลง
สําหรับบริการผูปวยนอก ดังแสดงในตารางที่ 1 ขอนาสังเกตคือรายจายดานการลงทุนลดลงอยางมากตั้งแต
เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและยังคงระดับที่ต่ํามาตลอด
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แผนภูมทิ ี่ 6 รายจายกระทรวงสาธารณสุขสําหรับบริการผูปวยนอก ผูปวยในและงบลงทุน 2537 - 2547
ลานบาท
50,000
40,000
30,000

งบลงทุน

20,000

ผูปวยนอก
ผูปวยใน

10,000
0
2537

2539

2541

2543

2545

2547

แหลงขอมูล: รายจายสุขภาพแหงชาติ 2537- 254416 เฉพาะในสวนกระทรวงสาธารณสุข
รายจายป 2545 – 2547 คํานวณจากงบเหมาจายรายหัวทีก่ ระทรวงสาธารณสุขไดรับและงบประมาณที่ไดรับ
ในสวนที่นอกเหนือโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา

5.1.2 หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ
การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการจัดสรรเงินอยางเฉียบพลันในปแรกจากตามการกระจายของ
สถานพยาบาลเปนตามการกระจายของประชากรทําใหขาดความสมดุลระหวางเงินกับคน กลาวคือ จังหวัด
และโรงพยาบาลที่มีจาํ นวนบุคลากรมากกวาเมื่อเทียบสัดสวนกับจํานวนประชากรไดรับงบดําเนินการรวม
เงินเดือนลดลง เชนจังหวัดในภาคกลางและโรงพยาบาลจังหวัด ในขณะที่จังหวัดทีม่ ีจํานวนบุคคลากรนอย
กวาเมื่อเทียบจํานวนประชากรไดรับงบประมาณเพิ่มขึ้น เชนในภาคอีสานและโรงพยาบาลชุมชน แตเมื่อมีการ
หักเงินเดือนออกจากงบประมาณรายหัวกอนจัดสรรใหจงั หวัดตามรายหัวประชากรพบวาผลกระทบเกิดขึ้นใน
ทิศทางตรงขามกับการรวมเงินเดือนดังแสดงในภาพที่ 2
โรงพยาบาลจังหวัดสวนใหญคือรอยละ 60 โดยเฉลี่ย ประสบกับปญหาการขาดสภาพคลองดาน
การเงินในปแรกของโครงการยกเวนในภาคอีสานซึ่งมีเพียงรอยละ 10 ของโรงพยาบาลจังหวัดในภาคนี้ที่
ประสบปญหาดังกลาว ในขณะที่รอยละ 16 ของโรงพยาบาลชุมชนโดยเฉลี่ยประสบกับปญหาการขาดสภาพ
คลองยกเวนในภาคอีสานมีเพียงรอยละ 3 ของโรงพยาบาลชุมชนในภาคนีท้ ี่มีปญหาดังกลาว
16

Tangcharoensathien V, Chitparnee V, Makkrajang C, Tatiyanonpong S. National Health Accounts in Thailand
1994-2001. Nonthaburi: International Health Policy Program; 2003
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ในปที่สองนัน้ เมื่อมีการแยกเงินเดือนออกไปจากงบเหมาจายรายหัวและจัดสรรงบดําเนินการที่ไมรวม
เงินเดือนใหกบั จังหวัดตางๆในอัตราเทากันพบวา โรงพยาบาลจังหวัดเกือบทุกแหงในทุกภาคไมมปี ญหาดาน
การเงิน สําหรับโรงพยาบาลชุมชนพบวามีจํานวนโรงพยาบาลที่มีปญหาดานการขาดสภาพคลองเพิ่มขึ้นใน
ภาคอีสาน (จากรอยละ 3 เปนรอยละ 27) ในขณะทีม่ ีจาํ นวนโรงพยาบาลที่มีปญหาเดียวกันในภาคกลางและ
ภาคใตลดลงและคงที่ในภาคเหนือ สาเหตุที่มีจํานวนโรงพยาบาลชุมชนที่มปี ญหาการขาดสภาพคลองเพิ่มขึ้น
ในปที่สองสันนิษฐานวาอาจจะเกิดจากภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายการใหบริการในศูนยสขุ ภาพ
ชุมชนจํานวนมากในปแรกและเมื่อไดรับงบประมาณลดลงในปที่สองทําใหมีปญหาดังกลาว อยางไรก็ดีการ
ปรับอัตราการจัดสรรรายหัวตามความสามารถการหารายไดจากแหลงอื่นของโรงพยาบาลในปทสี่ ามดูเหมือน
ยังไมสามารถแกปญหาไดเนื่องจากพบวามีจํานวนโรงพยาบาลที่มีปญ
 หาดานการขาดสภาพคลองเพิ่มขึ้นในป
ที่สามทั้งโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชน (แผนภูมิที่ 7)
แผนภูมทิ ี่ 7 จํานวนโรงพยาบาลที่มีปญหาดานการเงินและจําเปนตองไดรับการชวยเหลือจากกองทุนเพื่อ
ความมัน่ คง ระหวางป 2545 – 2547 จําแนกตามประเภทโรงพยาบาลและภาค
120
100
เหนือ

80

กลาง

60

อีสาน

40

ใต

20
0
2545

2546

2547

โรงพยาบาลจังหวัด 94 แหง

2545

2546

2547

โรงพยาบาลชุมชน 720 แหง

แหลงขอมูล: กระทรวงสาธารณสุข

การหารายไดจากแหลงอื่นเพิ่มเติมเปนมาตรการสําคัญอยางหนึ่งในการผอนคลายปญหาโดยเฉพาะ
สําหรับโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการหารายไดจากแหลงอื่นโดยเฉพาะโรงพยาบาลจังหวัด เชน สวัสดิการ
ขาราชการ และประกันสังคม การเพิ่มรายไดจากสวัสดิการขาราชการสามารถทําไดงายอันเนื่องจากรูปแบบ
การจายเงินตามปริมาณบริการทีไ่ มมกี ารควบคุม ทําใหโรงพยาบาลสามารถเพิ่มรายไดทั้งจากการขึ้นราคา
และปริมาณบริการที่ใหกับคนไขภายใตโครงการดังกลาว รายจายของโครงการสวัสดิการรักษาพยาบาล
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ขาราชการนั้นเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วดังแสดงในแผนภูมทิ ี่ 8 รายจายของโครงการนี้เพิ่มขึน้ ในอัตราเฉลี่ยรอยละ
13 ตอประหวางป 2537- 2541 และรอยละ 10 ตอประหวางป 2542 – 2546 ในขณะที่จํานวนผูม ีสิทธิภายใต
โครงการนี้ลดลงในอัตราเฉลี่ยรอยละ 1.6 ตอปในระหวางป 2539 – 2546 อันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาล
ในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดกําลังคนภาครัฐ
ภาพที่ 8 รายจายโครงการสวัสดิการขาราชการ ระหวางป 2537 – 2546 (ลานบาท ราคาปปจจุบัน) และ
จํานวนผูม ีสิทธิภายใตโครงการ (ลานคน)
ลานคน

ลาน บาท

30,000

7

25,000

6

20,000

5
4

15,000

3

10,000

2

5,000

1

0

0
2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546
รายจาย

ผูมีสิทธิ

แหลงขอมูล: บัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติป 2537-2544 และ ILO and IHPP17
จํานวนผูมีสทิ ธิ: การสํารวจอนามัยและสวัสดิการป 2539, 2544, 2546 และการสํารวจดานสังคม ป 2542

การเพิ่มรายไดจากโครงการประกันสังคมเปนอีกหนทางหนึ่ง แตทาํ ไดจํากัดกวาโครงการสวัสดิการ
ขาราชการเนื่องจากโครงการนี้มีรูปแบบการจายเงินเปนแบบเหมาจายรายหัว ดังนั้นการเพิ่มรายไดทําไดโดย
เพิ่มจํานวนผูป ระกันตนทีข่ นึ้ ทะเบียนกับโรงพยาบาลเปนหลัก อยางไรก็ดีอัตราเหมาจายรายหัวของ
ประกันสังคมก็สรางแรงจูงใจไดดีกวาเนื่องจากมีอัตราการใชบริการคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา โครงการประกันสุขภาพแรงงานตางดาวเปนรายไดอีกแหลงหนึ่งคลายคลึงกับ
17

ILO, IHPP. Financing Universal Heatlh Care in Thailand. Geneva/Bangkok: International Financial and Actuarial
Service, Social Protection Sector, Geneva; Regional Office for Asia and Pacific, Bangkok ;International Health
Policy Programme, Bangkok; 2004
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ประกันสังคมแตเฉพาะโรงพยาบาลที่อยูใ นพื้นทีท่ ี่มแี รงงานตางดาวมากเทานัน้ ถึงจะมีรายไดจากแหลงนี้
โดยทัว่ ไปโรงพยาบาลใหญที่มแี พทยเฉพาะทาง มีเครื่องมือแพทยและเทคโนโลยีทที่ ันสมัยจะดึงดูดใหคนที่
สามารถเลือกสถานพยาบาลไดไปใชบริการมาก ทําใหมีศักยภาพในการหารายไดจากแหลงอื่นมากกวา
โรงพยาบาลเล็กเชน โรงพยาบาลชุมชน นีเ่ ปนเหตุผลหลักที่กระทรวงสาธารณสุขปรับอัตราเหมาจายรายหัวที่
ไมรวมเงินเดือนตามระดับของโรงพยาบาลในป 2547
 หาคือ การชะลอการจายหนี้คายาและคารักษาออกไป
มาตรการอื่นๆที่โรงพยาบาลใชในการแกปญ
การลดรายจาย เชน ควบคุมและจํากัดการสั่งจายยาเฉพาะในบัญชียาหลักแหงชาติแกผูปว ยภายใตโครงการนี้
การใชยาชื่อสามัญและยาทีผ่ ลิตภายในประเทศแทนยาที่นาํ เขา การปรับลดจํานวนเจาหนาที่ปฏิบตั ิงานนอก
เวลาใหเหมาะสมกับปริมาณงาน การตัดลดรายจายทีไ่ มเกี่ยวของกับการจัดบริการทางการแพทยโดยตรง รวม
ไปถึงการชะลอการลงทุนระยะยาวออกไป ทั้งในดานเครื่องมือแพทย สิ่งกอสราง และการฝกอบรม18 19
5.2 ผลกระทบตอระบบบริการสาธารณสุข
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนามีผลกระทบตอระบบบริการสาธารณสุขหลายประการดวยกัน
เชนการเพิ่มปริมาณและภาระงานจากการใหหลักประกันสุขภาพแกประชาชนทุกคน การพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิทําใหระบบการจัดบริการและคุณภาพบริการดีขึ้น มีการใชบริการที่สถานพยาบาลระดับตนเพิ่มขึ้น
ภาระงานที่เพิ่มขึน้ ก็อาจเปนสาเหตุหนึ่งทีท่ ําใหมีการลาออกของแพทยเพิ่มขึ้นในชวงที่ผานมา ความแตกตาง
ของรูปแบบและอัตราการจายของระบบประกันสุขภาพตางๆที่มกี ็อาจทําใหมีการเลือกปฏิบัติในการใหบริการ
กับประชาชนที่อยูภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพตางๆ
5.2.1 ภาระงานเพิ่มขึน้
การใหหลักประกันสุขภาพแกประชาชนทุกคนทําใหความตองการใชบริการของประชาชนโดยเฉพาะ
กลุมที่เดิมไมมีหลักประกันเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากคาใชจา ยในการใชบริการลดลงจากการมีหลักประกัน ความ
ตองการใชบริการที่เพิ่มขึน้ ทําใหภาระงานของเจาหนาทีเ่ พิ่มขึ้น กวารอยละ 70 ของเจาหนาที่สาธารณสุข
รายงานวาภาระงานเพิ่มขึ้นจากนโยบายดังกลาว20 เมื่อเปรียบเทียบอัตราการใชบริการผูปวยนอกและผูปว ย
18

สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์ และเพ็ญแข ลาภยิ่ง การบริหารจัดการระบบการคลังโครงการประกันสุขภาพถวนหนาในชวงปแรก
ของการดําเนินงาน: กรณีศกึ ษาสี่จังหวัด วารสารวิชาการสาธารณสุข 2546;12 (6):889-906.
19
Srithamrongsawat S. Financial protection and enabling access to care for Thai elderly: the role of public
insurance. London: University of London (PhD thesis); 2004
20
เอเบคโพลล ความคิดเห็นของผูใ หบริการตอโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา: กรณีศกึ ษาในโรงพยาบาลคูส ัญญาใน
13 จังหวัด กรุงเทพฯ : ABAC-KSC Internet Technology and Training Institute, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2546
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ในระหวางป 2544 (กอนมีโครงการ) และ 2546 (หลังมีโครงการ) จากการสํารวจอนามัยและสวัสดิการของ
สํานักงานสถิติแหงชาติพบวา อัตราการใชบริการผูปวยนอกในชวงระยะเวลาดังกลาวเพิ่มขึ้นรอยละ 25
ในขณะที่การซื้อยากินเองและการใชบริการนอกสถานพยาบาลสาธารณสุขลดลงรอยละ 8 สวนการใชบริการ
ผูปวยในเพิ่มขึน้ รอยละ 9 นอกจากนั้นยังพบวาการใชบริการของประชาชนในโรงพยาบาลเอกชนลดลง ทั้ง
บริการผูปวยนอกและผูปว ยใน ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การใชบริการของประชาชนภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา
บริการผูปวยนอก
อัตราการใชบริการ (ครั้ง/คน/ป)

บริการผูปวยใน

2544

2546

% +/-

2544

2546

% +/-

2.846

3.547

24.6

0.076

0.083

8.8

% การใชสิทธิบัตรทอง

56.6

80.9

% การใชบริการ
บริการนอกสถานพยาบาล

30.6

28.0

-8.5

สถานีอนามัย/ศูนยสุขภาพชุมชน

22.2

26.2

18.0

โรงพยาบาลชุมชน

14.2

22.0

54.9

30.0

54.4

81.0

โรงพยาบาลจังหวัดและตติยภูมิ

18.3

8.9

-51.6

59.0

35.9

-39.1

คลินกิ เอกชน

12.0

12.3

2.8

โรงพยาบาลเอกชน

2.6

2.5

-3.0

11.0

9.7

-11.9

แหลงขอมูล: การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ ป 2544 และ 2546
หมายเหตุ: ขอมูลในป 2544 รวมกลุม ที่อยูภ ายใตโครงการสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาล บัตรประกันสุขภาพ
และกลุมประชาชนที่ไมมีหลักประกันใดๆ

5.2.2 ระบบบริการและคุณภาพบริการที่สถานพยาบาลปฐมภูมิดีขนึ้
การยกระดับสถานีอนามัยเปนศูนยสขุ ภาพชุมชน โดยมีแพทยหรือพยาบาลวิชาชีพลงไปใหบริการใน
ศูนยสขุ ภาพชุมชนทําใหคุณภาพบริการทางการแพทยดขี นึ้ รูปแบบการจัดสรรเงินแบบเหมาจายรายหัว
(capitation) ทําใหมีงบประมาณไปยังสถานีอนามัยและศูนยสขุ ภาพชุมชนเพิ่มมากขึน้ การมีงบประมาณที่
เพิ่มขึ้นทําใหสามารถจัดหา ยา และเครื่องมือแพทยตา งๆ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆใหมีความพรอม
มากขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถขยายเวลาในการใหบริการไปนอกเวลาราชการและวันหยุด ดังนัน้ นโยบายนี้
จึงทําใหระบบการใหบริการและคุณภาพบริการของสถานพยาบาลระดับตนซึ่งอยูใกลชิดกับประชาชนดีขนึ้ 19 20
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5.2.3 สัดสวนการใชบริการที่สถานพยาบาลระดับตนเพิ่มขึน้
ภายหลังการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนาพบวา การใชบริการผูปวยนอกที่โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป
และโรงพยาบาลตติยภูมิลดลงในขณะที่เพิ่มขึ้นที่โรงพยาบาลชุมชน และสถานีอนามัย/ศูนยสขุ ภาพชุมชน
(ตารางที่ 2) การเพิ่มขึ้นของการใชบริการที่สถานีอนามัยและศูนยสขุ ภาพชุมชนนาจะเกิดจากระบบบริการ
และคุณภาพบริการที่ดขี ึ้นของสถานพยาบาลดังกลาว สวนการเพิ่มขึ้นที่ระดับโรงพยาบาลชุมชนสวนหนึ่ง
นาจะอธิบายไดจากรูปแบบการจายเงินแบบเหมาจายรายหัวทําใหผมู ีสิทธิตองมารับบริการที่โรงพยาบาลที่ขนึ้
ทะเบียนกอนเปนดานแรกและตองผานระบบการสงตอในการไปรับบริการที่โรงพยาบาลระดับสูงขึน้ สําหรับ
บริการผูปวยในก็พบวามีจํานวนผูปวยในโรงพยาบาลชุมชนเพิ่มขึ้นในขณะที่ลดลงในโรงพยาบาลศูนย/ทัว่ ไป/
ตติยภูมิ การเพิ่มขึ้นของจํานวนผูปวยในของโรงพยาบาลชุมชนนัน้ นาจะอธิบายไดจากแรงจูงใจในการ
ใหบริการที่เพิ่มขึน้ จากอัตราการจายตามน้าํ หนักสัมพัทธกลุมวินิจฉัยโรครวมที่เปนอัตราเดียวกับโรงพยาบาล
ใหญในขณะทีต่ นทุนการใหบริการของโรงพยาบาลชุมชนต่ํากวา21
5.2.4 การขาดแคลนแพทยและบุคลากรที่มที กั ษะในการใหบริการในระดับปฐมภูมิ
การขาดแคลนแพทยโดยเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชนและในภาคอีสานเปนปญหาอุปสรรคสําคัญใน
การดําเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา โดยเฉพาะเมื่อภาระงานเพิ่มขึ้นจากความตองการใชบริการที่
เพิ่มขึ้น สถานการณดังกลาวแยขนึ้ ไปอีกเมื่อมีแพทยจํานวนมากลาออกจากราชการ พบวาจํานวนแพทยที่
ลาออกจากราชการในป 2545 สูงเปนสองเทาของป 2544 สําหรับเหตุผลในการลาออกของแพทยจากการ
สํารวจของสํานักเอเเบคโพลล พบวา สาเหตุหลักทีท่ าํ ใหแพทยลาออกคือ การมีภาระงานที่หนักและการไดรับ
คาตอบแทนทีต่ ่ํา21 22 อยางไรก็ดีไมชัดเจนวาโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนามีสวนในการทําใหแพทย
ลาออกมากนอยเทาใด ทั้งนี้เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวเศรษฐกิจของประเทศเริ่มดีขึ้น ทําใหอุปทานตอ
แพทยในภาคเอกชนเพิ่มขึ้นทําใหมแี พทยไหลจากภาครัฐไปยังภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเนือ่ งจากไดรับคาตอบแทนที่
ดีกวาในขณะที่ภาระงานนอยกวา

21

ศุภสิทธ พรรณารุโณทัย และสุกัลยา คงสวัสดิ์ ตนทุนตอหนวยน้ําหนักสัมพัทธกลุม วินิจฉัยโรครวมของโรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน วารสารวิชาการสาธารณสุข 2544;3(3) :391-399
22
สวนดุสติ โพลล ความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขตอโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา กรุงเทพฯ
สถาบันราชภัฏสวนดุสติ 2547
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แผนภูมทิ ี่ 9 จํานวนแพทยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ลาออกจากราชการระหวางป 2538 - 2546
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แหลงขอมูล: กระทรวงสาธารณสุข

การขาดแคลนแพทยและพยาบาลที่มที ักษะในการใหบริการปฐมภูมิเปนอุปสรรคอีกประการในการ
จัดบริการปฐมภูมิ ปญหานีเ้ กิดจากการขาดแคลนแพทยดานเวชศาสตรครอบครัวหรือเวชปฏิบัติทั่วไป
โดยเฉพาะในโรงพยาบาลจังหวัด ทําใหตองอาศัยแพทยเฉพาะทางในการไปใหบริการในศูนยสขุ ภาพชุมชน
ซึ่งอาจเปนการใชทรัพยากรบุคคลที่ไมคุมคาขณะเดียวกันก็ทําใหเกิดแรงตอตานจากแพทยเหลานี้ 23 24
นอกจากนัน้ พยาบาลวิชาชีพที่เวียนไปใหบริการในศูนยสุขภาพชุมชนหรือที่อยูปฏิบตั ิงานประจํานัน้ ถูก
ฝกอบรมมาใหมีความรูและทักษะในการใหบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ทําใหขาดความรูและทักษะ
ในการใหบริการในศูนยสขุ ภาพชุมชนและในชุมชน
5.2.5 คุณภาพบริการและการเลือกปฏิบัติในการใหบริการ
เนื่องจากปจจุบันมีหลักประกันสุขภาพหลายระบบซึ่งมีรปู แบบและอัตราการจายที่ตา งกัน ดังนั้น
หลีกเลี่ยงไมพน ที่จะทําใหพฤติกรรมการใหบริการที่แตกตางกันไปตามรูปแบบและอัตราการจายเงิน จาก
ขอมูลการสํารวจความคิดเห็นของผูใหบริการตอบริการทีจ่ ัดใหสําหรับประชาชนภายใตหลักประกันสุขภาพ
ตางๆกัน ของเอแบคโพลล 21 และสวนดุสิตโพลล 23 พบวา โดยรวมผูใหบริการเห็นวาคุณภาพของบริการที่จัด
23

สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์ และเพ็ญแข ลาภยิ่ง การประเมินผลการดําเนินงานโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา:
กรณีศกึ ษาจังหวัดสมุทรสาคร ภูเก็ต สุโขทัย และอุบลราชธานี; พิษณุโลก: สํานักงานวิจัยและติดตามความเปนธรรมทาง
สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545
24
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข การประเมินผลโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาในปที่หนึ่ง นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข; 2546.
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ใหกับผูปวยนั้นสวนใหญอยูใ นเกณฑดีและดีมาก และโดยรวมคุณภาพบริการดีขึ้นระหวางป 2546 - 2547
อยางไรก็ดีเมื่อเปรียบเทียบบริการที่จัดใหกับผูปวยระบบประกันสุขภาพตางๆพบวา คุณภาพบริการที่จัดใหกับ
กลุมผูปวยภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนานัน้ ถูกจัดอยูอ ันดับทายสุดในขณะที่บริการที่จัดสําหรับ
กลุมที่มีสทิ ธิสวัสดิการขาราชการถูกจัดอยูใ นอันดับดีที่สดุ
ตารางที่ 7 ความคิดเห็นของผูใหบริการตอคุณภาพบริการที่จัดใหกับผูป วยภายใตระบบประกันสุขภาพตางๆ
ในป 2546 และ 2547
ระบบประกัน

2546 (N = 3,006)
ดีมาก/ ดี
แย/ แยมาก
สวัสดิการขาราชการ
79.6
2.3
จายเงินเอง
75.9
3.3
ประกันสังคม
73.1
2.8
หลักประกันสุขภาพถวนหนา
62.8
4.9
แหลงที่มา: เอแบคโพลล21 และ สวนดุสติ โพลล 23

2547 (N = 4,417)
ดีมาก/ ดี
แย/ แยมาก
81.4
1.2
80.0
2.1
77.7
3.1
73.5
4.0

5.3 บทสรุปสําหรับผลตอระบบบริการ
การไดรับงบประมาณสนับสนุนที่ไมเพียงพอ การจัดสรรที่เอื้อประโยชนตอจังหวัดและโรงพยาบาลที่มี
การกระจุกตัวของบุคลากรมาก เชน จังหวัดที่มีเศรษฐกิจดีและโรงพยาบาลจังหวัด ในขณะที่มีภาระงานที่
โรงพยาบาลชุมชนเพิ่มขึ้น ทําใหมขี อนากังวลตอ ประสิทธิภาพ ความเปนธรรม และคุณภาพบริการ ของระบบ
บริการสาธารณสุข ทั้งนี้ในประเด็นดานความเปนธรรมนั้น การขาดความเทาเทียมของการกระจายบุคคลากร
สาธารณสุขที่เปนอยูในปจจุบันนับเปนอุปสรรคหลักในการบรรลุเปาหมายความเปนธรรมของโครงการนี้
การที่โครงการนี้ไดรับงบประมาณสนับสนุนทีไ่ มเพียงพอทําใหตองการการสนับสนุนขามจากระบบ
ประกันสุขภาพอื่น เชน สวัสดิการขาราชการ ประกันสังคม เงินสะสมของโรงพยาบาล และอืน่ ๆ อยางไรก็ดีการ
สนับสนุนขามจากแหลงเงินอื่นจะเกิดขึน้ ไดก็เฉพาะกับโรงพยาบาลทีม่ ีศักยภาพในการหาเงินจากแหลงเงินอื่น
ในขณะที่โรงพยาบาลขนาดเล็กในพื้นที่ชนบทตองอาศัยเงินจากโครงการนี้เปนหลักและไมมีเงินสะสมมาก
การไดรับงบสนับสนุนไมเพียงพออาจมีผลกระทบดานลบตอการจัดบริการ การลดลงอยางมากของงบลงทุน
ตั้งแตเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเปนตนมาเปนอีกประเด็นหนึ่งทีน่ ากังวลวาอาจมีผลกระทบตอการพัฒนา
คุณภาพบริการของโรงพยาบาล เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ไมพึงประสงคของโครงการ รัฐบาลควรจัดงบ
สนับสนุนโครงการนี้ใหเพียงพอ รวมทั้งตองมีการลงทุนดานเทคโนโลยีและคุณภาพบริการอยางเพียงพอเพื่อ
รักษาและพัฒนาระดับคุณภาพบริการ
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การคาดหวังวาจังหวัดหรือโรงพยาบาลทีไ่ ดรับงบประมาณเพิ่มขึ้นจะสามารถจัดหาบุคลากรทางการ
แพทยโดยเฉพาะแพทยไดเพิ่มขึน้ นัน้ ในทางปฏิบัติไมเกิดขึ้นไดจริงเพราะกระทรวงสาธารณสุขเปนนายจาง
หรือหนวยงานหลักในการจัดสรรกําลังคน การกระจายกําลังคนใหเปนธรรมไมสามารถเกิดขึ้นไดโดยปราศจาก
นโยบายการกระจายกําลังคนที่ชัดเจนของกระทรวงฯ อยางไรก็ดีมีความเปนไปไดที่โรงพยาบาลอาจสามารถ
จัดหากําลังคนทีไ่ มใชวิชาชีพทางการแพทยโดยตรงมาเปนลูกจางภายใตการควบคุมของบุคลากรทาง
การแพทย ในการใหบริการ ในขณะเดียวกันก็ไมมีความเปนไปไดทางการเมืองในการปดโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลที่มีอยูแ มในพื้นที่ทมี่ ีจํานวนสถานพยาบาลหนาแนน ดังนั้นมาตรการที่เหมาะสมในการแกไข
ปญหานี้คือ การมีนโยบายการกระจายกําลังคนที่เปนธรรมโดยเฉพาะบุคลากรบรรจุใหม และควรมีระบบ
แรงจูงใจที่เหมาะสมทั้งที่เปนตัวเงินและทีไ่ มใชตัวเงิน
ระบบการจายเงินแบบเหมาจายรายหัวใหกับสถานพยาบาลอาจสรางแรงจูงใจกับสถานพยาบาลใน
การควบคุมคาใชจายมากเกินไปและอาจมีผลกระทบตอคุณภาพบริการโดยเฉพาะกับกลุมผูปว ยที่มีภาระ
คาใชจายสูง เชน กลุมผูสูงอายุ หรือคนที่มโี รคเรื้อรัง ดังนั้นเพื่อปองกันผลกระทบดานลบของการจายเงินแบบ
นี้ การปรับอัตราเหมาจายตามภาวะความเสี่ยง เชน ตามกลุมอายุ เพศ การมีโรคเรื้อรัง ฯลฯ จะชวยปองกัน
การคัดเลือกผูปวยในการขึ้นทะเบียน (กรณีที่มีการใหเลือกโรงพยาบาลในการขึ้นทะเบียนได) และการเลือก
ปฏิบัติในการใหบริการ นอกจากนั้นก็ควรตองมีระบบการควบคุมกํากับและเฝาระวังพฤติกรรมการใหบริการ
และคุณภาพบริการที่เขมแข็งเพื่อปองกันปญหาดังกลาว
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเปนการนําบริการที่มคี ุณภาพไปใกลบานประชาชน ทําใหประชาชน
สามารถเขาถึงบริการไดดีขนึ้ ขณะเดียวกันก็ลดภาระตนทุนที่เกิดขึ้นในการไปรับบริการทั้งทางตรงและ
ทางออม โดยเฉพาะกับประชาชนในชนบท คนที่มโี รคเรื้อรัง คนจน และผูสูงอายุ การจัดใหมีพยาบาลวิชาชีพ
ใหบริการในสถานีอนามัยสามารถทําใหคณ
ุ ภาพบริการดีขึ้น อยางไรก็ดีจําเปนตองมีการปรับหลักสูตรการ
ฝกอบรมพยาบาลใหมีความรูและทักษะการใหบริการที่สถานพยาบาลปฐมภูมิมากขึน้ การฝกอบรมทักษะแก
บุคลากรทีท่ ํางานอยูในปจจุบันก็เปนสิ่งจําเปน รวมถึงนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาศูนยสุขภาพ
ชุมชนที่ชัดเจนของกระทรวงสาธารณสุข

นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนากับเศรษฐกิจพอเพียง
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