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แนวคดิ กระบวนการพฒันา สมัฤทธ์ิผลและผลกระทบ 

นโยบายหลกัประกันสขุภาพถวนหนา (30 บาทชวยคนไทยหางไกลโรค)  

สัมฤทธิ์ ศรีธรรมรงคสวัสด์ิ 

สํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกนัสุขภาพไทย 

บทสรปุสําหรับผูบริหาร 

เอกสารนี้มีวัตถุประสงคในการทบทวน กระบวนการเกิดของนโยบาย โครงสรางและระบบการจัดการ

และใหบริการ สัมฤทธ์ิผลของโครงการและผลกระทบ ตลอดจนมาตรการรองรับที่มแีละประสิทธิผลในการ

แกปญหาของมาตรการนัน้ๆ โดยอาศัยกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการวิเคราะห  

รัฐบาลไดประกาศนโยบายใหหลักประกนัสุขภาพถวนหนาแกประชาชนภายใตโครงการ 30 บาท

รักษาทุกโรค ต้ังแตป 2544 ภายหลังการเลือกต้ัง และเร่ิมทดลองดําเนินการใน 6 จังหวัดในเดือนเมษายน 

ตอมาขยายไปอีก 15 จังหวัดในเดือนมิถุนายน และขยายไปยังจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีเหลือในเดือนตุลาคม 2544 และ

ครบทุกจังหวัดในเดือนเมษายนของปถัดมา โครงการนีไ้ดผนวกการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขที่สําคัญ

สองประการ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดานความเปนธรรมและประสิทธภิาพของระบบสาธารณสุข คือ การปฏิรูป

ระบบการจัดการการคลังระบบบริการสาธารณสุขและการเสริมสรางความเขมแข็งของระบบบริการปฐมภูมิ 

โครงการนี้ต้ังงบประมาณและจัดสรรเงินใหกับจังหวัดตางๆ ตามรายหวัประชากรทีข่ึน้ทะเบียน (per capita 

budget) และกําหนดรูปแบบการจายเงินใหสถานพยาบาลคูสัญญา (contracted primary care units) แบบ

ปลายปด คือเหมาจายรายหวั (capitation) สําหรับบริการผูปวยนอก และตามน้าํหนักสัมพัทธกลุมวินิจฉัยโรค

รวม ภายใตงบประมาณยอดรวม (DRG weighted global budget) สําหรับบริการผูปวยใน  

ผลจากการศึกษาที่ผานมาพบวา โครงการนี้สงผลดีตอประชาชนในหลายมิติ การมีหลักประกัน

สุขภาพทาํใหประชาชนเขาถึงบริการสุขภาพท่ีจําเปนไดเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะบริการทีม่ีคาใชจายสูง กลุมคนช้ัน

กลางและคนจนไดรับประโยชนจากโครงการนี้มากกวาคนรวยเมื่อพิจารณาการใชบริการและการใชสิทธิ 

โครงการนี้ทําใหภาระคาใชจายดานสุขภาพของครัวเรือนลดลง โดยเฉพาะในกลุมผูมีรายไดตํ่า สงผลใหเกิด

ความเปนธรรมดานการคลังในระบบบริการสุขภาพเพ่ิมขึ้น ขณะเดียวกันก็ลดอุบัติการณและจํานวนคนที่อาจ

ลมละลายและกลายเปนคนจนจากการจายคารักษาพยาบาล นอกจากนั้น โครงการนี้ยังเสริมสรางความ

เขมแข็งของภาคเอกชน ในการเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการโครงการ ใหขอมูลและคุมครองสิทธิของ

ประชาชน ตลอดจนมีระบบการชดเชยคาเสียหายเบื้องตนที่เกิดจากการรักษาพยาบาลแกประชาชนโดยไม

ตองมีการพิสูจนถูกผิด  
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ในดานระบบบริการและผูใหบริการนั้น การเปล่ียนแปลงหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณจากที่เคย

จัดสรรตามการกระจายของสถานพยาบาล เปล่ียนเปนการจัดสรรใหตามรายหวัประชากรอยางฉับพลันของ

โครงการ มีผลกระทบอยางมากตอสถานพยาบาล เนื่องจากการกระจายของสถานพยาบาลที่เปนอยูไม

สอดคลองกับการกระจายของประชากรตามภูมิภาคตางๆ ทําใหโรงพยาบาลขนาดใหญและสถานพยาบาล

ที่ต้ังในเขตที่มีประชากรเบาบางไดรับงบประมาณลดลง ในขณะที่พ้ืนทีท่ี่มีสถานพยาบาลและบุคลากรเบาบาง

เมื่อเทียบกับจํานวนประชากรไดรับงบประมาณเพ่ิมขึ้นมาก สถานการณดังกลาวแยขึน้ไปอีกเมื่อโครงการนี้

ไดรับงบประมาณไมเพียงพอในการจัดบริการ การเปล่ียนแปลงที่สําคัญอีกประการในโครงการนี้คือการพัฒนา

ระบบบริการปฐมภูมิ โดยกําหนดใหสถานพยาบาลคูสัญญาทุกแหงตองจัดต้ังศูนยสุขภาพชุมชน (Primary 

care unit; PCU) ตามมาตรฐานทีก่ําหนด 1 แหงตอประชากรท่ีขึน้ทะเบียน 10,000 – 15,000 คน ท้ังนี้ 

แนวคิดเร่ืองเวชศาสตรครอบครัวเปนแนวคิดหลักในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูม ิ

การใหหลักประกันสุขภาพอยางถวนหนา และการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน

เพ่ือใหประชาชนเขาถึงไดสะดวกนั้น เปนทีย่อมรับทัว่ไปวาเปนประโยชนตอประชาชนไทยทกุคน อยางไรก็ดี

การดําเนินนโยบายภายใตขอจํากัดทั้งดานโครงสรางระบบบริการที่เปนอยูและขอจาํกัดของงบประมาณจึง

หลีกเล่ียงไมไดที่จะมีผลกระทบตอระบบบริการสาธารณสุขของไทย ทั้งในดานบวกและลบ 

 

ปรัชญา/แนวคิด สิทธขิั้นพ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ > การสงเคราะห 

แนวคิดแบบถวนหนา> เฉพาะกลุม 

วัตถุประสงค o ใหประชาชนเขาถึงบริการสุขภาพที่จําเปนอยางเทาเทยีมกนั (equity in 

access) 

o ใหมีความเปนธรรมในการจายเขาระบบสุขภาพ (Fairness of financial 

contributions) และปกปองครัวเรือนจากภาระคาใชจายที่อาจทําให

ลมละลาย (Protection households from catastrophic expenditures) 

กระบวนการเกิดนโยบาย มีความพยายามในการผลักดันนโยบายนีม้านับทศวรรษโดยในชวงแรกเปน

การเคล่ือนไหวในหมูนกัวิชาการและผูกําหนดนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 

ตอมาไดมกีารขยายวงไปยังภาคประชาชน ภาคการเมือง นักวิชาการและนกั

สาธารณสุขอืน่ๆ 

องคประกอบนโยบาย o การใหหลักประกันสุขภาพกบัประชาชนไทยทุกคน 

o การแยกบทบาทระหวางการซ้ือบริการและการใหบริการ 
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o การปฏิรูปการบริหารจัดการการคลังระบบบริการสุขภาพ 

o สรางความเขมแข็งของระบบบริการปฐมภูมิ 
o การมีสวนรวมและคุมครองสิทธิแกประชาชน 

o การพัฒนาคุณภาพบริการ 
โครงสรางระบบบริการ อาศัยโครงสรางระบบบริการ สธ. ท้ังในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล ซ่ึง

กระจายอยางทั่วถึงทั้งประเทศ เปนคูสัญญาหลักในการใหบริการ รวมกับ

สถานพยาบาลรัฐอ่ืนและเอกชน 

สัมฤทธิ์ผล o รอยละ 95 ของประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ 

o อุปสงคของประชาชนตอบริการสุขภาพเพ่ิมขึน้ อัตราการใชบริการ OP 

ของผูมีสิทธิบตัรทองเพ่ิมจาก 2.8 คร้ัง/คน/ป ในป 2544 เปน 3.55, 3.75, 

3.61 คร้ัง/คน/ป ในป 2546, 47, 48 ตามลําดับ และอัตราการใชบริการ 

IP เพ่ิมจาก 0.76 คร้ัง/คน/ป เปน 0.83, 0.95, 0.95 คร้ัง/คน/ปในชวง

เดียวกัน  

o อัตราการใชสิทธิบัตรทองบริการผูปวยนอกเพ่ิมจากรอยละ 57 ในป 2546 

เพ่ิมเปนรอยละ 72, 76 ในป 2547-8 ตามลําดับ สวนอัตราการใชสิทธิ

สําหรับบริการผูปวยในคอนขางคงที่ระหวาง 80-83% 

o การใชบริการผูปวยนอกของผูสูงอายุมีความเปนธรรมเน่ืองจากขึ้นกบั

ปจจัยดานสุขภาพเปนหลักคือ การมีภาวะเจ็บปวยเร้ือรัง แตการใชบริการ

ผูปวยในพบวาผูสูงอายุในเมืองและผูที่สะดวกในการไปรับบริการที่รพ.ที่

ขึ้นทะเบียนมอัีตราการนอนโรงพยาบาลถีก่วาผูสูงอายุในชนบท และผูที่

รายงานวาไมสะดวกในการไปรับบริการทีร่พ.ที่ขึ้นทะเบียน 

o กลุมตนที่ไดประโยชนจากโครงการนี้คือชนช้ันกลางและคนจนเปนหลัก 

โดยคนจนใชประโยชนจากสถานีอนามัยและโรงพยาบาลชุมชนเปนหลัก 

คนชั้นกลางใชประโยชนจากโรงพยาบาลจังหวัดเพ่ิมขึ้น สวนคนรวยใช

ประโยชนจากโครงการน้ีนอย 

o ภาระคาใชจายของครัวเรือนเมื่อไปใชบริการสุขภาพลดลงประมาณ 1 - 

1.2 หมืน่ลานบาท 

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 โครงการน้ีชวยลดจํานวนคนจนที่อาจตกภายใตเสนความยากจนจากการ

จายคารักษาพยาบาลไดประมาณ 300,000 คนหรือรอยละ 6 ของคนจน

ในป 2545 

ผลกระทบตอระบบบริการ 

o ดานการเงิน 

 

 

 

 

 

o ดานระบบบริการ 
 

 

 

o งบประมาณไมเพียงพอ งบดําเนินการตอหัวที่ไดรับตํ่ากวาคาใชจาย

ประมาณ 2-300 บาท/หัว/ป งบลงทุนสําหรับบริการสุขภาพอยูในระดับ

ตํ่ามาต้ังแตเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 

o หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณที่ปรับเปล่ียนไปทกุปในสวนของ
กระทรวงสาธารณสุข 

o การขาดความสมดุลระหวางคนและเงิน 

o ภาระงานเพ่ิมขึ้น จากอัตราการใชบริการที่เพ่ิมขึ้นทั้งบริการผูปวยนอก

และใน 

o มีสัดสวนการใชบริการที่ สอ.และรพช. เพ่ิมขึ้น 

o การขาดแคลนแพทยและบุคลากรที่มทีักษะในการใหบริการปฐมภูม ิ

o คุณภาพบริการในระดับปฐมภูมิและการเลือกปฏิบัติในการใหบริการ 
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1. ปรัชญาแนวคิดโครงการหลักประกนัสุขภาพถวนหนา (30 บาทรักษาทกุโรค) 

 ปรัชญาแนวคิดหลักของการใหหลักประกันสุขภาพถวนหนาแกประชาชน คือ ความเปนธรรมในระบบ

บริการสุขภาพ ทั้งในมิติของการเขาถึงบริการสุขภาพที่จําเปน (Equitable access to needed care) และการ

จายสนับสนนุระบบบริการสุขภาพ (Fairness of financial contributions) 

  สุขภาพเปนปจจัยขัน้พ้ืนฐานสําคัญในการสนับสนุนโอกาสในการเขาถึงบริการตางๆในสังคมแก

ประชาชนไดอยางเทาเทียมกันเฉกเชนเดียวกับการศึกษา การมีภาวะสุขภาพไมดีเปนอุปสรรคสําคัญประการ

หน่ึงในการเขาถึงโอกาสตางในสังคม เชน โอกาสในการศึกษา การประกอบอาชีพ ผลกระทบตอรายได รวมถึง

อุปสรรคในการเขาถึงบริการสังคมอ่ืนๆ  การใหประชาชนมีสุขภาพดีอยางถวนหนา (ความเปนธรรมในภาวะ

สุขภาพ) จึงเปนส่ิงที่นานาชาติเรียกรอง ดังจะเห็นไดจากนโยบาย Health For All ขององคการอนามัยโลก ซ่ึง

ตอมาประเทศตางๆรวมทั้งไทยกไ็ดนาํมากําหนดเปนนโยบายและปฏิบัติ (แมวาอาจตีความนโยบายดังกลาว

และมแีนวทางที่ปฏิบัติแตกตางกันไป) อยางไรก็ดีเนื่องจากปจจัยที่มีผลตอภาวะสุขภาพอยูนอกระบบบริการ

สุขภาพเปนสวนใหญ เชน ภาวะโภชนาการ การศึกษา รายได พฤติกรรมเส่ียง ปจจัยแวดลอมตางๆ เปนตน  

นอกจากน้ันปจจัยบางอยางก็ถูกกาํหนดมาต้ังแตคลอด เชน การปวยดวยโรคทางพันธุกรรมทั้งหลาย ดังนั้น

การสรางความเปนธรรมในภาวะสขุภาพอาจเปนส่ิงที่อยูนอกเหนือความสามารถของระบบบริการสุขภาพไป

มาก แตส่ิงที่ระบบบริการสุขภาพจัดการไดคือการใหความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพที่จําเปนแก

ประชาชนทุกคน  และมาตรการสําคัญของการใหประชาชนเขาถึงบริการสุขภาพทีจํ่าเปนได คือการใหมี

โครงสรางบริการที่ประชาชนสามารถเขาถงึเชิงกายภาพไดสะดวกซึ่งก็คือ ระบบบริการปฐมภูมิ (Primary 

health care) นั่นเอง ประเทศไทยเองก็ไดเรงขยายโครงสรางบริการพ้ืนฐานใหครอบคลุมท้ังในระดับอําเภอ 

และตําบลท่ัวประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 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 เมื่อส้ินแผนฯ 4 และ 5 ตามลําดับ และโรงพยาบาลอําเภอ

เพ่ิมจากรอยละ 39 ของอําเภอเปนรอยละ 51 และ 92 ของอําเภอตามลําดับ นอกจากโครงสรางพ้ืนฐาน

ดังกลาวกระทรวงสาธารณสุขก็ยังสงเสริมใหมีผูส่ือขาวสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขขึน้ในทกุ

หมูบานรวมท้ังการจัดต้ังกองทุนยาในหมูบาน 

ความเปนธรรมในภาระการจายสนับสนนุระบบบริการสุขภาพถือเปนเปาหมายสําคัญอีกประการหนึ่ง

ในระบบบริการสุขภาพ ทั้งนี้การจาย ณ จุดใชบริการถือเปนส่ิงกีดกั้นการเขาถึงบริการสําคัญประการหนึ่ง

โดยเฉพาะกับคนจน ภาระคาใชจายในบางกรณีก็อาจกอใหเกิดปญหากับผูปวยและครัวเรือน เชน ตองหมด

เนื้อหมดตัว มีหน้ีมีสิน และยากจนจากการจายคาบริการ สภาพดังกลาวไดรับการยอมรับทั่วไปวาเปนส่ิงไมพึง
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ประสงค ซ่ึงสามารถปองกนัไดโดยแยกการจายจากการใชบริการใหเปนระบบการจายลวงหนา (Prepayment 

schemes) เพ่ือใหเกิดการกระจายความเส่ียงระหวางคนปวยไปยังคนทีแ่ข็งแรงกวา (เบ้ียประกันของคน

สุขภาพดีที่จายมากกกวาทีต่นเองตองใชจึงมีเหลือไปชวยคนที่สุขภาพแยกวา) การจายลวงหนาทกุระบบจะมี

ความเปนธรรมมากกวาการจาย ณ จุดใชบริการ และหากจะใหครอบคลุมประชาชนทกุคนจาํเปนตองเปน

แบบบังคับเทานัน้ โดยอาจเปนระบบประกันสังคม หรือระบบสุขภาพแหงชาติจากภาษี ทั้งนี้ความเปนธรรมใน

การกระจายภาระคาใชจายจะขึน้กับอัตรากาวหนาของเบี้ยประกันและขนาดของกองทุนเปนหลัก ระบบภาษี

ถูกเลือกใชในโครงการสามสิบบาทดวยเหตุผลดานความเปนไปไดดานการคลังและการดําเนินการเปนหลัก 

แนวคิดของโครงการดังกลาวสอดคลองกับสิทธิของประชาชนทีกาํหนดภายใตรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวดท่ี 3 วาดวยสิทธแิละเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 52 บัญัญติไว

วา  “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขทีไ่ดมาตรฐานและผูยากไรมีสิทธิไดรับการ

รักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” นับเปน

การรับรองสิทธิของบุคคลทีจ่ะไดรับการบริการสาธารณสุขทีไ่ดมาตรฐาน และรับรองสิทธิของผูยากไรที่จะ

ไดรับการรักษาพยาบาลโดยไมคิดมูลคา อันเปนการสะทอนแนวคิดและปรัชญาทีว่าดวยความเสมอภาคของ

การเขาถึงบริการทางการแพทยและสาธารณสุข และเปนการปรับเปล่ียนแนวคิดจาก การใหการชวยเหลือ

เฉพาะกลุมมาเปนสิทธิที่เทาเทียมกันของประชาชน 

การปฏิรูประบบบริการสุขภาพมักเปนส่ิงจําเปนที่ตองดําเนินการควบคูไปกับการใหหลักประกัน

สุขภาพถวนหนาเสมอ เพ่ือใหทรัพยากรทีม่ีเพียงพอในการจัดหลักประกันสุขภาพถวนหนาขณะเดียวกนัก็เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรและปองกันภารเพ่ิมของคาใชจายที่จะเกิดขึน้จากทั้งปจจัยดานอุปสงค

และอุปทาน โครงการนี้มีองคประกอบการของปฏิรูปที่สําคัญคือ เร่ืองการสรางความเขมแข็งของระบบบริการ

ปฐมภูมิ การปฏิรูปกลไกการจัดการโดยการแยกบทบาทการซ้ือและใหบริการจากกัน การปฏิรูปการจัดสรร

งบประมาณและจายคาบริการทางการแพทย และการสรางการมีสวนรวมของประชาชนและการคุมครอง

ผูบริโภค 
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2. กระบวนการผลักดันนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

 จากการทบทวนวิวัฒนาการของระบบประกันสุขภาพไทยในชวงหลายทศวรรษที่ผานมากกอนเกิด

หลักประกนัสุขภาพถวนหนานัน้พอสรุปไดดังนี้  โครงการสงเคราะหผูมีรายไดนอยอยางเปนระบบเกิดขึ้นคร้ัง

แรกภายหลังการเลือกต้ังในป 2518 เมื่อพรรคกิจสังคมภายใตการนําของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มรว. คึกฤทธ์ิ 

ปราโมทย ไดเขามาเปนรัฐบาล และการจัดหลักประกนัสุขภาพใหกับประชาชนในชนบทภายใตโครงการบัตร

สุขภาพชุมชนเกิดขึ้นตามนโยบายสุขภาพดีถวนหนาเพ่ือสงเสริมการเขาถึงบริการสุขภาพที่จําเปนในชวงปลาย

แผน 5 การจัดหลักประกนัสุขภาพกับประชาชนภาคการจางงานเอกชนเริ่มในป 2533 โดยชวงแรกจํากัดอยู

เฉพาะสถานประกอบการที่มลูีกจางต้ังแต 20 คนขึ้นไปและตอมาไดขยายไปยังสถานประกอบการทีม่ีลูกจาง

ต้ังแต 10 คน 5 คน และ 1 คนตามลําดับ การขยายหลกัประกันสุขภาพเกิดขึ้นมากในชวงแผนฯ 7 (2535-

2539) เมื่อโครงการบัตรสุขภาพเปล่ียนจากกองทนุในหมูบานเปนโครงการประกันสุขภาพแบบสมัครใจท่ีไดรับ

เงินสนับสนุนจากรัฐบาลบริหารในลักษณะกองทุนระดับจังหวัดและประเทศ และการขยายสวัสดิการของ

โครงการสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาล (สปร.) ไปยังกลุมคนที่สังคมควรชวยเหลือเกื้อกูล  

 สําหรับการเคล่ือนไหวเพ่ือผลักดันใหเกิดระบบประกันสุขภาพถวนหนานัน้เร่ิมมีการพูดคุยกันคร้ังแรก

ก็ในชวงแผนฯ 7 ในป พ.ศ. 2536 โดยเปนเวทีระดมความเห็นของนกัวิชาการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และ

ตอมาเปนการระดมความเห็นจากนกัวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในป 2539 

ขณะเดียวกนัก็ไดมีความพยายามในการเสนอราง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแหงชาติ แตสภาผูแทนราษฏร

ไดถูกยุบไปเสียกอน การเคล่ือนไหวเพ่ือขบัเคล่ือนเรื่องนี้ไดมีความเขมขนขึน้ในชวงแผนฯ 8 โดยกระทรวง

สาธารณสุขกาํหนดเปาหมายใหประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ 100% มีการรณรงคใหประชาชนมี

หลักประกนัสุขภาพ 100% โดยอาศัยโครงการบัตรสุขภาพทั้งในเขตเมืองและชนบท ขณะเดียวกนัหนวย

งานวิจัยโดยเฉพาะสํานกังานวิจัยระบบสาธารณสขุ (สวรส.) โครงการปฏิรูประบบสาธารณสุข สํานักงาน

ปฏิรูประบบสุขภาพ (สปรส.) โดย สวรส. มีการตั้งกลุมนักวชิาการเพ่ือทําการศึกษาเรื่องน้ีเพ่ือพัฒนาขอเสนอที่

เปนรูปธรรมในการดําเนนิงาน ขณะเดียวกันโครงการปฏิรูประบบบริการสุขภาพก็มีการใหทนุนกัวิชาการเพ่ือ

ทําการศึกษาความเปนไปไดและทางเลือกในการใหหลักประกันสุขภาพถวนหนาของไทย สปรส. ก็มีการทํา

ประชาพิจารณกับประชาชนกลุมตางๆเพ่ือราง พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ ขณะเดียวกันมขีับเคล่ือนนโยบายโดย

เสนอขอเสนอดังกลาวไปยังพรรคการเมืองตางๆ และมีการรวมตัวของภาคประชาชนเสนอ พ.ร.บ.หลักประกนั

สุขภาพแหงชาติภาคประชาชนโดยการนําขององคกรเอกชนที่ไมแสวงหากาํไร และเม่ือมีการเลือกต้ัง พรรค

ไทยรักไทยก็ไดหยิบยกเร่ืองนี้เปนนโยบายในการหาเสียงและเมื่อไดรับการเลือกต้ังเปนรัฐบาลจึงไดประกาศ

นโยบายดังกลาว   
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 จะเห็นไดวากระบวนการขับเคล่ือนนโยบายดังกลาวนั้นไดมีความพยายามมาอยางตอเนื่องนับสิบป

กอนจะสามารถประกาศนโยบายดังกลาว โดยในชวงแรกน้ันเปนการเคล่ือนไหวในกลุมนักวิชาการและผู

กําหนดนโยบายภาคราชการในสวนกระทรวงสาธารณสุขเปนหลัก โดยมีการศึกษา อภิปราย และถกเถียงกัน

อยางกวางขวาง และการศึกษาเพ่ือเตรียมขอเสนอที่เปนรูปธรรม ขณะเดียวกันก็มีการเคล่ือนไหวในภาค

ประชาชนเพ่ือใหสนับสนุนนโยบายดังกลาว และเม่ือประตูแหงโอกาสเกิดเมื่อมีการเลือกต้ังนโยบายนี้จึงไดถกู

หยิบยกไปเปนนโยบายของรัฐบาล  

ตารางที่ 1 ลําดับเหตุการณสําคัญของวิวฒันาการระบบหลักประกนัสุขภาพถวนหนาของไทย    

2518 โครงการสงเคราะหผูมีรายไดนอย 

2523 สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 

2528 กองทุนบัตรสุขภาพชุมชน 

2533 โครงการประกันสังคมเร่ิมดําเนินการในสถานประกอบการที่มีลูกจางต้ังแต 20 คนขึน้ไป 

2535 เร่ิมโครงการรักษาพยาบาลฟรีแกผูสูงอาย ุ

2536 กองทุนบัตรสุขภาพชุมชนเปล่ียนเปนประกันสุขภาพสมัครใจที่ไดรับการสนับสนุนงบจากภาครัฐ

คร่ึงหนึ่งของราคาบัตรและบริหารจัดการระดับจังหวัดและประเทศ 

 พ.ร.บ. ผูประสบภัยจากรถมีผลบังคับใชตามกฎหมาย 

 กระทรวงสาธารณสุขรวมกบั สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ

ธนาคารโลกไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “Health Financing in Thailand” ที่จังหวัด

เพชรบุรี ประเด็นเร่ืองการใหหลักประกนัสุขภาพถวนหนาไดถกูหยิบยกขึน้มาอภิปรายแตไม

สามารถหาขอสรุปรวมกันได1 

2537 โครงการสวัสดิการรักษาพยาบาลฟรีไดขยายไปใหกลุมผูที่สังคมควรชวยเหลืออ่ืนๆ เชน เด็กตํ่า

กวา 12 ป นักเรียนมัธยมตน ผูพิการ ครอบครัวทหารผานศึก ภิกษุสามเณร ผูนําชุมชนและ

ครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุขและครอบครัว และไดเปล่ียนชื่อเปนโครงการสวัสดิการ

ประชาชนดานการรักษาพยาบาล (สปร.) 

2539 กระทรวงสาธารณสุขภายใตการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปและองคการอนามัยโลกไดจัด

ประชุมนานาชาติ เร่ือง “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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Decisions” ทีจั่งหวัดนครราชสีมา และมีเอกสารวิชาการเร่ือง “Thailand at the Crossroad: 

Challenges for Healthcare Reform” ไดยกประเด็นคําถามวาทาํไมตองปฏิรูประบบบริการ

สุขภาพของไทย จะปฏิรูปอยางไร และใครควรตองมีสวนรวม2 

 ราง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแหงชาติฉบับแรกไดผานความเห็นชอบของกรรมาธิการ

สาธารณสุขของรัฐสภา แตปรากฏวามิไดถูกนาํเขาพิจารณาในสภาเนือ่งจากสภาฯถกูยุบไปกอน 

รางดังกลาวมไิดรับการสนบัสนุนจากขาราชการในหนวยราชการที่เกี่ยวของมากนัก  

2540 รัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2540 กําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรับบริการสุขภาพที่จําเปน  

แผนพัฒนาสาธารณสุขภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (2540-2544) 

กําหนดเปาหมายในการใหประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ 100%  

2541 โครงการปฏิรูประบบสาธารณสุขภายใตการสนับสนุนของ EU ไดรวมมือกับ the Institute of 

Tropical Medicine (Entwerp), the London School of Hygiene and Tropical Medicine, 

and Edinburgh University ไดจัดประชุมนานาชาติเร่ือง Achieving Universal Coverage of 

Healthcare: Experiences from the Middle and Upper Income Countries อีกคร้ังที่มี

ปญหาวาหาขอสรุปไมได3  

 เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และกระทรวงสาธารณสุขไดรับเงินกูจากธนาคารโลกภายใตโครงการ

ลงทุนดานสังคมเพ่ือดําเนินการใน 6 จังหวัด  

2543 รายงานการศึกษาซ่ึงสนับสนุนโดยโครงการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ สหภาพยุโรป เร่ือง “ 

ความเปนไปไดและทางเลือกระบบการคลังเพ่ือหลักประกันสุขภาพถวนหนาในประเทศไทย4 

2544 สวรส. มีรายงานการศึกษาพัฒนาขอเสนอหลักประกนัสุขภาพถวนหนา5 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 ศุภสิทธ์ิ พรรณนารุโณทัย ดิเรก ปทมสิริวัฒน และ สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์ ความเปนไปไดและทางเลือกระบบการคลังเพื่อ

หลักประกันสุขภาพถวนหนาในประเทศไทย พิษณุโลก: ศูนยวิจยัและติดตามความเปนธรรมทางสุขภาพ มหาวิทยาลยันเรศวร  

2543 
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วัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ มีทางเลือก และมีคุณภาพบริการที่ดี 

พรอมทั้งไดเสนอรูปแบบทางเลือกของระบบประกันสุขภาพถวนหนา (คงหลายระบบไว. ยุบรวม

เหลือระบบเดียว. คงสองระบบสําหรับประชาชนท่ีอยูในภาคการจางงานและผูไมอยูในภาคการ

จางงาน) ตลอดจนแนวทางและแผนการดําเนินงานของแตละทางเลือก  

 เมษายน โครงการหลกัประกนัสุขภาพถวนหนาไดดําเนนิการนาํรองใน 6 จังหวัดทาํดําเนินการ

โครงการลงทุนดานสังคมอยู ตอมาขยายไปอีก 15 จังหวัดในเดือนมิถนุายนปเดียวกนั และขยาย

ไปอีก 15 จังหวัด และจังหวัดอ่ืนๆที่เหลือยกเวนกรุงเทพฯในเดือนตุลาคมปเดียวกนั และขยาย

เต็มพ้ืนที่ทั่วประเทศในเดือนเมษายน 2545 

 

                                                                                                                                                            
5 คณะทํางานพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา. ระบบหลักประกันสขุภาพถวนหนา (Universal coverage) 

นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2544 
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3. องคประกอบนโยบายและการบรหิารระบบ 
 นอกเหนือการใหหลักประกนัสุขภาพถวนหนาแกประชาชนโดยการผนวกโครงการสวสัดิการประชาชน

ดานการรักษาพยาบาล (สปร.) และโครงการบัตรประกันสุขภาพ (บัตร 500 บาท) เขาดวยกนัและขยายความ

ครอบคลุมไปยังกลุมประชาชนที่เหลือท่ียังไมมหีลักประกันสุขภาพที่จัดใหโดยภาครัฐ (สวัสดิการขาราชการ 

และประกนัสังคม) แลว โครงการนี้ผนวกการปฏิรูปที่สําคัญหลายประการที่สําคัญพอสรุปไดคือ การแยก

บทบาทระหวางการซื้อและการใหบริการ การปฏิรูปการบริหารจัดการระบบการคลังสาธารณสุข และการ

พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1 การแยกบทบาทระหวางการซื้อและการใหบรกิาร 
 ภายใต พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหมีสํานกังานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ (สปสช.) ขึ้นเพ่ือบริหารจัดการโครงการนี้ภายใตคณะกรรมการสองชุด คือ คณะกรรมการ

หลักประกนัสุขภาพแหงชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพบริการ โดยคณะกรรมการชุดแรกนั้นมี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานและมีคณะกรรมการจากตัวแทนภาคสวนตางๆ ทั้งจาก 

สปสช. และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ตัวแทนหนวยงานผูใหบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ตัวแทนองคกร

ปกครองทองถิ่น และตัวแทนภาคประชาชน บทบาทหลักของ สปสช. คือการซ้ือบริการสุขภาพและการใชกลไก

ดานการเงินของผูซ้ือรายใหญในการกาํหนด แทรกแซง และกระตุนทศิทางการพัฒนาระบบบริการ เชนการ

สงเสริมและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ บริการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค บริการตติยภูมิชั้นสูง ฯลฯ เปนตน 

ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขกาํหนดนโยบายในดานโครงสรางและศักยภาพตางๆ เชน การกระจายกําลังคน 

สถานพยาบาล และการลงทุนในการเพ่ิมศักยภาพ อนึ่งในชวงสามปแรกของการบังคับใช พ.ร.บ. ดังกลาว 

สปสช. ตองจัดสรรเงินใหแกเครือขายบริการสุขภาพของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานมายัง

กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือจัดสรรตอไปยังจังหวัดและหนวยบริการตางๆ แตเมื่อพนบทเฉพาะกาลแลว สปสช.

จะทาํการจัดสรรตรงใหโรงพยาบาลคูสัญญาหลักตอไปโดยมีสํานักงานประกันสุขภาพสาขาเขตเปนคนทํา

หนาที่ซ้ือบริการ ภายใตคณะกรรมการประกันสุขภาพเขต อยางไรก็ดีในทางปฏิบัติ สปสช.ก็ตองประสานและ

รวมมือกับกระทรวงฯเพ่ือกําหนดหลักเกณฑในการบริหารจัดการรวมกนั ความสัมพันธขององคกรและการ

จัดการแสดงในแผนภูมทิี่ 1 
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แผนภูมิที่ 1 โครงสรางการบริหารจัดการโครงการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

 

3.2 การปฏิรปูการบริหารจัดการระบบการคลังสาธารณสุข 

 โครงการนี้ไดรับงบประมาณสนับสนนุจากรัฐบาลในลักษณะงบเหมาจายรายหัว โดยการคํานวณและ

กําหนดงบประมาณตอหวัของโครงการปแรก (2544-2545) ในอัตรา 1,202 บาท6 ทําโดยนักวิชาการและไดรับ

การยอมรับจากรัฐบาลโดยไมมีการตอรอง ในการคํานวณอาศัย อัตราการใชบริการป 2539 จากการสํารวจ

อนามยัและสวัสดิการครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ และขอมูลตนทนุตอหนวยการจัดบริการของ

                                                 
6  วิโรจน ต้ังเจรญิเสถียร ยศ ตีระวัฒนานนท และภษูิต ประคองสาย งบประมาณในการดําเนินนโยบายประกันสุขภาพถวนหนา: 1,202 บาทตอคน

ตอปมาจากไหน วารสารวชิาการสาธารณสุข 2544, 10(3): 381-390 

กําหนดนโยบาย/หลักเกณฑ/

จัดสรรคน/การลงทุน 

กําหนดนโยบาย/หลักเกณฑ/แนวทาง/จัดสรรเงนิ 

ซื้อบริการ/จายเงนิ/ งบลงทุนเพือ่การทดแทน 

คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาต ิ

กระทรวงสาธารณสุข 

สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาต ิ

คณะกรรมการควบคุม
คุณภาพบรกิาร 

สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติเขต 

สํานักตรวจราชการ
สาธารณสุข 

คณะกรรมหลกัประกัน
สุขภาพเขต 

สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

โรงพยาบาล
ศูนย/ท่ัวไป 

โรงพยาบาล
ชุมชน 

สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ 

สถานีอนามยั ศูนยสุขภาพชุมชน 

โรงพยาบาล
เอกชน 

โรงพยาบาล
รัฐอื่น 

คลินิก
เอกชน 

กํากับ 
ประสาน 
ซื้อบริการ 
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สถานพยาบาลในระดับตางๆในป 2543 อัตราดังกลาวไดรับการวิพากษวาตํ่ากวาทีค่วรเปนโดยเฉพาะอัตรา

คาบริการสําหรับบริการผูปวยใน7  

การไดมาซ่ึงงบประมาณตอหัวดังกลาว กระทรวงสาธารณสุขตองรวบรวมหมวดงบประมาณในสวนที่

เกี่ยวของกับการจัดบริการสวนบุคคลทั้งหมดที่เคยไดรับ เชน งบประมาณของโครงการสวัสดิการประชาชน

ดานการรักษาพยาบาล งบสมทบโครงการบัตรประกันสุขภาพ และงบของโครงการสาธารณสุขบางอยาง8 รวม

กับงบประมาณในสวนที่จะไดรับเพ่ิมเติม ในป 2546 ไดมีการเสนองบประมาณตอหวัใหมในอัตรา 1,414 บาท 

โดยอาศัยขอมลูการใชบริการจากการสํารวจอนามัยและสวัสดิการครัวเรือน ป 2544 ของสํานักงานสถิติ

แหงชาติและขอมูลตนทนุตอหนวยสถานพยาบาลในปเดียวกนั9  อยางไรก็ดีงบประมาณตอหัวอัตรานี้ไมไดรับ

การยอมรับจากรัฐบาลดวยเหตุผลหลักคือ อัตราการใชบริการทีนํ่าไปคํานวณเปนอัตราการใชบริการท่ีรวมการ

ใชบริการที่ใชสิทธิภายใตโครงการและที่ไมไดใชสิทธิ โดยอัตราการใชสิทธิที่ไดรับการยอมรับในการต้ัง

งบประมาณคือรอยละ 80 สําหรับบริการผูปวยนอก และรอยละ 100 สําหรับบริการผูปวยใน โดยงบประมาณ

ตอหัวในป 2546 ที่ไดรับกย็งัคงเทาเดิม แตไดรับเพ่ิมขึ้นในปตอมา คือ 1,308 ในป 2547 1,396 บาทในป 

2548 และ 1,659 ในป 2549 ทั้งนี้ในการเสนองบประมาณตอหัวในแตละปน้ันมีคณะอนุกรรมการการเงินการ

คลังโครงการหลักประกนัสุขภาพถวนหนา ท่ีแตงต้ังโดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเปนผู

พิจารณาเสนอ และตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หลังจากนัน้กไ็ป

ผานกระบวนการงบประมาณของสํานกังบประมาณตอไป สําหรับงบประมาณตอหวัดังกลาวไดมกีารแบงเปน

สวนๆในแตละปดังแสดงในตารางที่ 2 

                                                 
7 ศุภสิทธ์ิ พรรณารุโณทัย ดิเรก ปทมสิริวัฒน และสัมฤทธ์ิ ศรีธํารงสวัสดิ์ งบประมาณในการดาํเนินนโยบายประกันสุขภาพ

ถวนหนา:จุดออนของที่มา 1,202 บาทตอคนตอป วารสารวิชาการสาธารณสุข 2545 11(1):123-128 
8 เชน โครงการสรางเสริมภมูิคุมกันโรค งานอนามัยแมและเดก็ งานวางแผนครอบครัว งานควบคุมปองกันโรค เชน วัณโรค 

โรคเร้ือน มาลาเรีย กามโรค โรคเอดส โครงการอนามัยโรงเรียน สขุศึกษา 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 งบประมาณตอหวั โครงการหลักประกันสขุภาพถวนหนา 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 

5. บริการที่มีคาใชจายสูง 2/ 32 32 66.3 99.48 190.00 

6. ระบบการเคล่ือนยายผูปวย 3/ - 10 10 10 10 

7. งบทดแทนการลงทุน 4/ 93.4 83.4 85 76.8 129.25 

8. พ้ืนที่ทุรกนัดาร 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 
ท่ีมา: แนวทางการดําเนินงานโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2549 

หมายเหต:ุ  
1/ จัดสรรใหกับจังหวัดตางตามจาํนวนหัวประชากรท่ีข้ึนทะเบียน 
2/ บริหารจัดการท่ีสํานักงานหลกัประกันสุขภาพแหงชาติ สําหรับการตามจาย กรณีการใชบริการอุบัติเหตุ ฉกุเฉิน 

นอกจังหวัดที่ข้ึนทะเบียน และกรณีคาใชจายสูงท่ีกําหนด  

 3/ จัดสรรใหกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาระบบการเคลื่อนยายผูปวย 

 4/ จัดสรรใหกับสถานพยาบาลคูสัญญาเอกชน และกระทรวงสาธารณสุขตามรายหัวท่ีข้ึนทะเบียน 

 5/ จัดสรรใหกับโรงพยาบาลในพื้นท่ีทุรกันดาร 

 6/ กันไวบริหารจัดการท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสําหรับการชวยเหลือผูท่ีไดรับความเสยีหายจากการ 

รักษาพยาบาลภายใตโครงการ ตามมาตรา 41 ใน พรบ.หลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

 ในการจัดสรรงบประมาณและจายเงินใหแกสถานพยาบาลน้ัน ในชวงที่ผานมา (2346 – 2548/9) ซ่ึง

เปนสามปแรกภายใตบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ สํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติตองจัดสรรงบประมาณในสวนของเครือขายสถานพยาบาลที่อยูภายใตสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ (โรงพยาบาลศูนย/ทัว่ไป โรงพยาบาลชุมชน และสถานีอนามยั) แกกระทรวง

สาธารณสุขเพ่ือพิจารณาหลักเกณฑและดําเนินการจัดสรรเงินใหสํานกังานสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือดําเนินการ

จัดสรรใหสถานพยาบาลภายในสังกัดตอไป ท้ังนี้สํานกังานหลักประกนัสุขภาพแหงชาติจะทาํหนาท่ีในการ

จายเงินตรงใหกับสถานพยาบาลตางๆเมื่อพนบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติดังกลาวตอไป 
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ในปแรก (2545) นั้น กระทรวงสาธารณสขุจัดสรรงบประมาณใหกบัจังหวัดตางๆในลกัษณะเหมาจาย

รายหวัในอัตราเดียวรวมเงินเดือน และไดมีการต้ังงบสํารองเพ่ือความม่ันคงของระบบบริการสุขภาพ 

(contingency fund) จํานวน 5,000 ลานบาทเพ่ือชวยเหลือโรงพยาบาลท่ีไดรับผลกระทบจากรูปแบบการ

จัดสรรดังกลาว ทั้งนี้โรงพยาบาลทีข่องบดังกลาวตองเสนอแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดบริการให

คณะกรรมการพิจารณากอนจะไดรับงบดังกลาว รูปแบบการจัดสรรงบประมาณไดรับการตอตานอยางมาก 

จากโรงพยาบาลและจังหวัดที่ไดรับผลกระทบเปนเหตุใหกระทรวงสาธารณสุขตองพิจารณาเอาเงินเดือนออก

จากงบประมาณเหมาจายรายหัวในการจัดสรรในปตอมา (2546) แตยังคงจัดสรรใหจังหวัดตางๆในลักษณะ

ตามหวัประชากรในอัตราเดียวทีไ่มรวมเงินเดือน สําหรับในป 2547 นั้น ไดมกีารปรับอัตราเหมาจายรายหัวที่

ไมรวมเงินเดือนตามความสามารถของโรงพยาบาลในการหาเงินจากแหลงอ่ืน ท้ังนีเ้น่ืองจากการหักเงินเดือน

ออกจากงบประมาณเหมาจายรายหวัในการจัดสรรเปนประโยชนกับโรงพยาบาลใหญ (โรงพยาบาลศูนย/

ทั่วไป) มากกวาโรงพยาบาลเล็ก (โรงพยาบาลชุมชน) เนื่องจากโรงพยาบาลใหญมีสัดสวนของเงินเดือนมาก

เมื่อเทียบกับงบตอหัวทั้งหมดที่ไดรับขณะเดียวกนัก็มีความสามารถในการหาเงินจากแหลงอ่ืนมากกวา

โรงพยาบาลชุมชน เชน สวัสดิการขาราชการและครอบครัวและประกันสังคม เน่ืองจากโรงพยาบาลใหญมี

สถานภาพที่ดีกวาทั้งในดานชื่อเสียง เคร่ืองไมเคร่ืองมือ และบุคคลากร และเปนโรงพยาบาลคูสัญญาในระบบ

ประกันสังคม ทําใหมีคนไปใชบริการมากและมีรายไดจากแหลงอ่ืนมากไปดวย  โดยอัตราเหมาจายรายหัวที่

จัดสรรให โรงพยาบาลศูนยเทากับ 300 บาท โรงพยาบาลท่ัวไปเทากบั 410 บาท และ 490 บาทสําหรับ

โรงพยาบาลชุมชน สําหรับในปงบประมาณ 2548 นั้นกระทรวงสาธารณสุขปรับอัตราการจัดสรรสําหรับ

โรงพยาบาลแตละแหงตามปจจัยดานอายุ ความยากลําบากในการดําเนินงาน (พ้ืนทีทุรกนัดารและประชากร

เบาบาง) และภาระงาน และในปงบประมาณ 2549 ก็ดําเนินการในลักษณะเดียวกันแตนําปจจัยรายไดจาก

โครงการอ่ืนมารวมพิจารณาดวย แมหนวยในการคํานวณงบประมาณจะเปนรายแหงของสถานพยาบาล แต

ในการจัดสรรงบประมาณนัน้กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรตรงใหกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตางๆเพ่ือ

ดําเนินการจัดสรรใหสถานพยาบาลภายใตสังกัดของตนตามหลักเกณฑทีแ่ตละจังหวัดกําหนดตอไป 

 สําหรับรูปแบบการจายเงินใหกับสถานพยาบาลนัน้ ในป  2545 กระทรวงสาธารณสุขใหจังหวัดตางๆ

พิจารณาเลือกรูปแบบการตัดเงินเดือนวาจะตัดที่ระดับจังหวัดหรือระดับอําเภอ และรูปแบบการจายเงินวาจะ

จายแบบเหมาจายรายหวัรวมสําหรับทุกประเภทบริการ (inclusive capitation) หรือจะแยกจายบริการผูปวย

นอกแบบเหมาจายรายหัว และบริการผูปวยในแบบน้ําหนักสัมพัทธกลุมวินิจฉัยโรครวมภายใตงบประมาณ

ยอดรวม (exclusive capitation) ในปถัดมา (2546) กระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหทกุจังหวัดใชรูปแบบใน

การจัดสรรเปนแบบเดียวกนั คือ exclusive capitation เน่ืองจากเกรงผลกระทบดานลบของ inclusive 
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capitation เนื่องจากมีการศึกษาพบวาอัตราการปวยตายของผูปวยกลามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลันใน

โรงพยาบาลทีใ่ชรูปแบบการจายเงินแบบ inclusive capitation สูงกวาในโรงพยาบาลที่มีการจายเงินแบบ 

exclusive capitation นอกจากนั้นอัตราการสงตอของโรงพยาบาลทีใ่ชรูปแบบ exclusive capitation สูงกวา

ของโรงพยาบาลท่ีใช inclusive capitation10  สําหรับอัตราการจายสําหรับบริการผูปวยนอกและผูปวยในน้ัน 

จังหวัดสวนใหญกําหนดอัตราจายเปนอัตราเดียวไมมกีารปรับตามอัตราการปวยและตนทนุสําหรับการ

จัดบริการใหกบัประชาชนแตละกลุม11 หรือแตละระดับของสถานพยาบาล สําหรับรูปแบบการจายเงินระหวาง

สถานพยาบาลในแตละเครือขายนัน้ แตละเครือขายมีอิสระในการกาํหนดรูปแบบและอัตราการจาย อยางไรก็

ดีกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหทุกเครือขายตองจัดสรรเงินใหกับสถานีอนามัยอยางเพียงพอในการ

จัดบริการทั้งในลักษณะงบพ้ืนฐานและตามปริมาณบริการ  

3.3 การพัฒนาระบบบรกิารปฐมภมูิ (primary care) 

 โครงการนี้ตองการใหสถานพยาบาลปฐมภูมิเปนคูสัญญาหลักในการจัดบริการ ดวยเหตุผลหลักสอง

ประการ12 คือ 1) สถานพยาบาลปฐมภูมิเปนหนวยบริการที่เหมาะสมสําหรับการใหบริการในลักษณะ

ผสมผสาน เบ็ดเสร็จ รอบดาน และตอเนื่อง 2) การมีสถานพยาบาลปฐมภูมิเปนบริการดานแรกในการ

ใหบริการเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรสาธารณสุข เนื่องจากปญหาสุขภาพของประชาชนสวน

ใหญสามารถแกไขและดูแลไดในระดับปฐมภูมิ โครงการนี้ตองการปรับทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ของไทย จากระบบการใหบริการในโรงพยาบาลที่เนนการใชเทคโนโลยีเปนระบบบริการในระดับปฐมภูมิใน

ชุมชนที่เนนการดูแลผูปวยอยางรอบดานทัง้ในดานกาย จิตใจ สังคมและชุมชน   

 อยางไรก็ดี เนื่องจากการขาดสถานพยาบาลปฐมภูมิทีม่ปีระสิทธิภาพทั้งในเขตเมืองและชนบท ทาํให

โครงการนี้ตองเลือกโรงพยาบาลเปนคูสัญญาหลักในการใหบริการ แตกําหนดใหโรงพยาบาลคูสัญญาตอง

จัดต้ัง หนวยบริการปฐมภูมหิรือศูนยสุขภาพชุมชนในสวนของกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรฐานทีก่ําหนด 
                                                 
10 ศุภสิทธ์ิ พรรณารุโณทัย โครงการติดตามประเมินผลโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทกุโรคจังหวัด 

เชียงใหม พิษณโุลก นครราชสีมา ศรีสะเกษ ปทุมธานี สระบุรี ภูเก็ต และภาพรวมการขามเขตและคุณภาพบริการของ 21 

จังหวัดนํารอง ป 2544-2545(คร่ึงป) กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2545 
11 ตั้งแตปงบประมาณ 2548 สปสช. ไดคํานวณอตัราเหมาจายรายหัวสําหรับบริการผูปวยนอกและในใหกับจังหวัดตางๆตาม

โครงสรางอายุสาํหรับการจัดสรรใหกับหนวยคูสญัญาหลักในแตละจังหวัด อยางไรก็ดใีนสวนของสถานพยาบาลในสังกดั 

สํานักงานปลัดกระทรวง สธ. นั้นเมื่อกระทรวงไดรับงบประมาณมาไดกําหนดหลกัเกณฑในการจัดสรรใหมตามทีไ่ดกลาว

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 กระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหทุกโรงพยาบาลตองจัดต้ังศูนยสุขภาพชุมชนขึน้

อยางนอยสองแหง คือหนึ่งแหงในตําบลทีต้ั่งของโรงพยาบาลและอีกหนึ่งแหงในเขตนอกตําบลทีต้ั่งของ

โรงพยาบาล โรงพยาบาลสวนใหญเลือกต้ังศูนยสุขภาพชุมชนเปนหนวยแยกจากแผนกผูปวยนอกแตต้ังอยูใน

บริเวณโรงพยาบาลในเขตตําบลท่ีรับผิดชอบ  แตมีบางแหงเลือกต้ังศูนยสุขภาพชุมชนในชมุชนหนาแนนนอก

โรงพยาบาล เชนในเขตแหลงเศรษฐกิจหรือตลาด (กรณีที่โรงพยาบาลตั้งนอกเขตชุมชนหนาแนน) ในการ

จัดบริการโรงพยาบาลชุมชนสวนใหญใหพยาบาลวิชาชีพเปนผูปฏิบัติงานหลักในศูนยสุขภาพชุมชน 

(เนื่องจากขาดแคลนแพทย) ในขณะท่ีโรงพยาบาลจังหวัดสวนใหญใชแพทยเฉพาะทางเวียนออกไปใหบริการ 

(เนื่องจากแพทยสวนใหญในโรงพยาบาลจังหวัดเปนแพทยเฉพาะทาง)  

   สําหรับในตําบลนอกเขตทีต้ั่งของโรงพยาบาลนั้น โรงพยาบาลสวนใหญยกระดับสถานีอนามัยขึ้นเปน

ศูนยสุขภาพชุมชนโดยมีพยาบาลหรือแพทยเวียนออกไปใหบริการ โรงพยาบาลจังหวัดสวนใหญจัดบริการใน

ลักษณะใหมีทมีแพทยเฉพาะทางและพยาบาลหมุนเวียนออกไปใหบริการในวันราชการหรือเปนบางวัน 

สําหรับโรงพยาบาลชุมชนสวนใหญใหพยาบาลหมนุเวียนกนัออกไปใหบริการภายใตการนิเทศของแพทย 

นอกจากน้ันในบางศูนยสุขภาพชุมชนมีพยาบาลประจําเปนผูใหบริการ มีการสงผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 

และเบาหวานที่ไมมีภาวะแทรกซอนและควบคุมอาการไดดีจากโรงพยาบาลใหไปรับบริการท่ีศูนยสุขภาพ

ชุมชน 

 ในสวนของ สปสช. ไดอาศัยกลไกดานการเงินในการสงเสริมใหมีการต้ังศูนยสุขภาพชุมชนในพ้ืนทีเ่ขต

เมืองและพ้ืนทีท่ี่ไมมีสถานพยาบาลปฐมภูมิใหประชาชนเขาถึงไดสะดวก เชน พ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร และ

พ้ืนที่เขตเมืองใหญ พ้ืนที่เกาะ เปนตน โดยใหคลินิกเอกชน หนวยบริการขององคกรปกครองทองถิ่น หรือของ

โรงพยาบาลรัฐรับเปนหนวยบริการคูสัญญาหลักในการใหบริการแทนโรงพยาบาล  

 3.4 การมีสวนรวมและการคุมครองสิทธ ิ

 โครงการนี้ไดสนับสนนุการมสีวนรวมของภาคสวนตางๆในการเขามาบริหารจัดการโครงการ เร่ิมต้ังแต

การมีตัวแทนหนวยงานผูมีสวนไดเสียตางๆ องคกรปกครองทองถิ่น และภาคประชาชน (แมการไดมาของ

ตัวแทนอาจยังมีขอสงสัย) เปนกรรมการในคณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ ในระดับจังหวัดและเขต

ก็กําหนดใหมคีณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพของเขตและจังหวัดโดยมีตัวแทนภาคสวนตางๆในลักษณะ

เดียวกันกับในระดับชาติ แมวาในทางปฏิบัติยังคงมีจุดออนในการดําเนินงานอยูคอนขางมาก นอกจากนัน้ใน

สวนของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดมีการจัดต้ังสํานักงานสนับสนนุประชาชนและภาคีเครือขาย 

โดยสงเสริมใหองคกรปกครองทองถิ่น องคกรเอกชนทีไ่มแสวงหากําไร และภาคีประชาชนกลุมตางๆไดเชามา

มีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา เชน การสงเสริมใหองคกรปกครองทองถิ่น
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ทําหนาที่ในการซ้ือบริการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค สงเสริมใหมีการจัดต้ังศูนยบริการโครงการหลักประกัน

สุขภาพถวนหนาภาคประชาชน และภาคีเครือขายผูปวยกลุมตางๆในการหขอมูลและชวยเหลือกนัเอง  

 ในสวนของ สปสช. ก็ไดมีการตั้งสํานักงานบริการประชาชน เพ่ือทําหนาท่ีในการใหขอมูลและ

แกปญหาใหกบัสมาชิกบัตรทองในการรับบริการอันเปนการคุมครองสิทธิที่พึงไดของประชาชน ซ่ึงที่รูจักกนัใน

นาม 1330 นอกจากนั้นในมาตรา 41 ของ พ.ร.บ. หลักประกันสขุภาพแหงชาติก็มกีารกําหนดใหมีการจัดต้ัง

กองทุนในการชดเชยคาเสียหายเบื้องตนใหกับผูปวยท่ีไดรับความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการรักษาพยาบาล

ภายใตโครงการดังกลาวโดยมิตองมีการพิสูจนถูกผิด 

 3.5 การพัฒนาคุณภาพบริการ 

 โครงการนี้กําหนดใหสถานพยาบาลท่ีจะมาทําสัญญาเปนคูสัญญาหลักตองผานเกณฑมาตรฐานที่

กําหนด ขณะเดียวกนัก็สงเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลและสถานีอนามัย นอกจากนั้นก็มี

การพัฒนาแนวทางการรักษาพยาบาลโรคตางๆ (Health Service Practice Guideline) เพ่ือใหเปนแนวทาง

ปฏิบัติและใชประกอบการจายเงินสําหรับโครงการพิเศษเฉพาะตางๆ เชน การบริหารโรคเฉพาะ (Disease 

Management) 
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4. สัมฤทธิ์ผลของนโยบาย 

 หากพิจารณาจากเปาประสงคหลักของโครงการคือ ความเปนธรรมในระบบบริการสุขภาพทั้งในมิติ

ของการเขาถึงบริการและภาระคาใชจาย  

4.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกนัสุขภาพตามลักษณะประชากร 

 ขอมูลการสํารวจอนามัยและสวัสดิการของสํานักงานสถติิแหงชาติป 2548 พบวา รอยละ 95.1 ของ

ประชากรไทยมีหลักประกันสุขภาพประเภทใดประเภทหน่ึง โดยรอยละ 72.2 มีสิทธิบัตรทอง (ในจํานวนนี้สาม

ในหาเปนพวกที่ตองเสีย 30 บาท) และอีกประมาณรอยละ 11และรอยละ 10 มีสิทธิประกันสังคมและ

สวัสดิการขาราชการตามลําดับ เม่ือพิจารณาประชากรในแตละภูมิภาคและเขตการปกครองจําแนกตาม

หลักประกนัสุขภาพพบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และภาคกลางมีสิทธหิลักประกนัสุขภาพถวนหนา

ในสัดสวนทีน่อยกวาภาคอ่ืนๆที่เหลือ ในขณะที่มีสิทธิประกันสังคมสูงกวาภาคอ่ืนๆ ในขณะทีภ่าคเหนือและ

ภาคอีสานมีสัดสวนประชากรที่มีสิทธิประกันสังคมและสวัสดิการขาราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจตํ่ากวา

เขตอื่นๆซ่ึงก็มีผลใหทั้งสองภาคมีความสามารถในการหารายไดจากแหลงอ่ืนนอกเหนือจากโครงการ

หลักประกนัสุขภาพถวนหนาตํ่ากวาภาคอ่ืนๆเชนกัน  

ตารางที่ 3 รอยละของประชาชนตามภูมิภาคและเขตปกครองจําแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ 

 ไมมีสวัสดิการฯ บัตรทอง ประกันสังคม 

ขาราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

ประชากร 

รวมทั้งประเทศ 5% 72% 11% 10% 65,287,746 

จําแนกตามภูมิภาค      

กรุงเทพมหานคร 13% 44% 24% 14% 8,112,715 

ภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพฯ) 6% 61% 21% 10% 15,012,045 

ภาคเหนือ 3% 79% 7% 9% 11,773,700 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2% 85% 4% 8% 21,694,925 

ภาคใต 4% 78% 6% 11% 8,694,361 

จําแนกตามเขตการปกครอง      

เทศบาล 9% 53% 18% 17% 21,353,322 

นอกเขตเทศบาล 3% 82% 7% 7% 43,934,425 
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 เมื่อพิจารณาการกระจายของประชากรของแตละสิทธิจําแนกตามชัน้รายไดซ่ึงแบงเปนหาช้ัน 

(quintile) ก็พบวาประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนานั้นสวนใหญอยูในชั้นรายไดที่ 1 และ 2 ซ่ึง

เปนกลุมที่จนสุด ในขณะทีป่ระชาชนที่มีสิทธิประกนัสังคมและสวัสดิการขาราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ

นั้นสวนใหญอยูในช้ันรายไดท่ี 4 และ 5 ซึ่งเปนชั้นของกลุมคนมีฐานะดี (แผนภูมทิี่ 2) 

แผนภูมิที่ 2 สัดสวนจาํนวนประชากรในแตละระบบประกันสุขภาพ จําแนกตามช้ันรายได เรียงลําดับจากกลุม

ที่ 1 (Quintile 1 รายไดตํ่าสุด) ถึงกลุมท่ี 5 (Quintile 5 รายไดสูงสุด) 
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4.2 การใชบริการของประชาชนสิทธหิลักประกนัสุขภาพถวนหนา 

 ภายหลังการใหหลักประกนัสุขภาพถวนหนา พบวาการใชบริการในสถานพยาบาลเม่ือเจ็บปวยของ

ประชาชนผูถอืสิทธิบัตรทองเพ่ิมขึ้นเปนลําดับ จาก 2.8 คร้ัง/คน/ป กอนมีหลักประกนัสุขภาพถวนหนาเปน 3.6, 

3.5, และ 3.9 คร้ัง/คน/ปในป 2546, 2547, 2548 ตามลําดับ ในขณะที่การใชบริการผูปวยในก็เพ่ิมขึ้นในอัตรา

ใกลเคียงกัน คือเพ่ิมจาก 7.6% ในป 2544 เปน 8.6%, 9.2%, และ 10.2% ในชวงเวลาเดียวกนั (แผนภูมทิี่ 3) 

ขณะเดียวกนัในกลุมผูไปใชบริการก็มีการใชสิทธิบัตรทองในการรับบริการเพิ่มขึ้นเปนลําดับสําหรับบริการ

ผูปวยนอก คือเพ่ิมจากไมถึง 60% ขึ้นไปเปน 72% และ 76% ในป 2547 และ 2548 ตามลําดับ ในขณะที่

อัตราการใชสิทธิบัตรทองในการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลก็เพ่ิมขึ้นจากไมถึง 70% ในปแรกเปน 81-82% 

ในปถัดๆมา (แผนภูมท่ีิ 4) 
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แผนภูมิที่ 3 อัตราการใชบริการผูปวยนอกและใน (คร้ัง/คน/ป) ของผูมีสิทธิบัตรทอง 2544-2548 
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ท่ีมา: การสํารวจสวัสดิการและอนามัย สํานักงานสถิติแหงชาต ิป 2544, 2546, 2547 และ 2548 

 

แผนภูมิที่ 4 อัตราการใชสิทธิบัตรทอง (%) ในการไปรับบริการผูปวยนอกและผูปวยใน 2544 - 2548  
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ท่ีมา: การสํารวจสวัสดิการและอนามัย สํานักงานสถิติแหงชาต ิป 2544, 2546, 2547 และ 2548 
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ตารางที่ 4 แสดงสัดสวนที่ครัวเรือน 10 กลุมเดไซล ไดรับประโยชนดานการรักษาพยาบาลจากรัฐ ในป 2545 

(Benefit of incidence analysis)   

กรณีบริการผูปวยนอก กรณีบริการผูปวยใน  กลุมเดไซด ตามระดับ 

รายจายตอคนตอ

เดือน 
สถานีอนามยั ร.พ.ชุมชน ร.พ.ทั่วไป/

ศูนย 

ร.พ.ชุมชน ร.พ.ท่ัวไป/

ศูนย 

ร.พ.นอก

จังหวัด 

รวม 

10%จนท่ีสุด 12.2% 11.5% 3.5% 11.7% 6.7% 21.1% 8.90% 

2 13.1% 13.6% 6.5% 10.5% 7.0% 4.3% 9.29% 

3 10.8% 14.1% 8.7% 8.6% 9.2% 3.2% 9.98% 

4 15.4% 11.5% 10.7% 14.2% 9.8% 10.1% 11.53% 

5 13.7% 13.2% 8.5% 10.4% 10.8% 13.7% 11.03% 

6 11.7% 11.8% 15.6% 7.4% 14.2% 4.7% 12.12% 

7 13.9% 10.2% 10.6% 24.9% 6.7% 6.6% 12.38% 

8 5.6% 8.2% 17.0% 6.5% 13.8% 26.4% 11.77% 

9 2.9% 3.3% 7.8% 2.8% 14.0% 5.3% 7.13% 

10%รวยที่สดุ 0.7% 2.5% 11.1% 3.0% 7.8% 4.6% 5.87% 

รวม 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

CI -0.272 -0.247 0.052 -0.189 -0.008 -0.154 -0.110 

Robust SE of CI 0.043 0.038 0.043 0.054 0.042 0.186 0.023 

Kakwani Index; KI -0.689 -0.663 -0.334 -0.599 -0.399 -0.560 -0.511 

Robust SE of KI 0.048 0.044 0.048 0.060 0.047 0.205 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 กลุมจากจนท่ีสุด (Decile 1) ไปยังรวยทีสุ่ด (Decile 10) ในการวิเคราะหใชอัตราการใชบริการ

ทั้งผูปวยนอกและผูปวยในในสถานพยาบาลระดับตางๆ รวมทั้งตนทนุตอหนวยในระดับตางๆ และคาใชจาย

                                                 
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 ขอมูลที่นาํมาทําการวิเคราะหเปนขอมูล

ในไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2545) ทั้งนีเ้พ่ือใหสะทอนผลของโครงการหลักประกันสุขภาพถวน

หนาซ่ึงเร่ิมดําเนินการต้ังแต เดือนตุลาคม 2544 อยางแทจริง เนื่องจากขอมูลผูปวยในเปนขอมูลที่เก็บ

ยอนหลังไป 1 ป คือต้ังแต เดือนตุลาคม 2544 ถึงเดือนกันยายน 2545 ผลการวิเคราะห ชี้ใหเหน็วา ระบบการ

คลังภาครัฐของไทย คอนขางใหความเปนธรรมกับคนยากจน โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการในระดับอําเภอ 

เนื่องจากผูมีรายไดนอยสามารถเขาถึงบริการไดดีกวา แมวาคนจนเขาถึงบริการผูปวยนอกในโรงพยาบาล

จังหวัดไดนอยกวาคนรวย แตคนจนไดรับประโยชนจากบริการผูปวยในในภาครัฐดีพอสมควร (ตารางที่ 4) 

 4.3 ความเปนธรรมในภาระคาใชจายของครัวเรือน 

 เปาประสงคของการใหหลักประกันสุขภาพถวนหนาคือเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมในการจายสนบัสนุน

ระบบบริการสุขภาพ และขณะเดียวกันปองกันการเกิดปญหาภาวะลมละลายจากการจายคารักษาพยาบาล 

ขอมูลจากการสํารวจของสํานักงานเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในชวงที่ผานมาพบวา สัดสวนรายจาย

ดานสุขภาพของครัวเรือนแตละช้ันรายไดเมื่อเทียบกับรายไดของครัวเรือนเองของกลุมคนจนลดลงเปนลําดับมี

ผลใหชองวางของภาระรายจายครัวเรือนเมื่อไปใชบริการระหวางคนจนและคนรวยลดลงเปนลําดับ (แผนภูมิที่ 

5) 

แผนภูมิที่ 5 รอยละของรายจายสุขภาพตอรายไดของครัวเรือน 10 กลุมเรียงตามรายไดประจําของครัวเรือน 

พ.ศ. 2535-2545 
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ท่ีมา: Vasavid. J, et al (2004)  
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เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนคาใชจายสุขภาพ กับความสามารถในการจายของครัวเรือน (Household 

capacity to pay) ซ่ึงเปนรายจายของครัวเรือนทั้งหมดหกัลบดวยรายจายดานอาหาร ซ่ึงถือเปนปจจัยสําคัญ

ที่สุดของการดํารงชีวิต14 หากกําหนดใหสัดสวนรายจายสุขภาพมากกวารอยละ 25 ของความสามารถในการ

จาย เปนระดับที่ทาํใหครัวเรือนถึงกับตองลมละลาย 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 (ตารางท่ี 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 
ท่ีมา: 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

งบประมาณทีจํ่ากัดและหลกัเกณฑการจัดสรรท่ีปรับเปล่ียนไปแตละปยอมมีผลยอมมีสถานพยาบาลทีท่ั้งได

ประโยชนและเสียประโยชนในดานการเงิน ขณะเดียวกนัการใหหลักประกันสุขภาพอยางถวนหนาเปนการเพ่ิม

อุปสงคตอบริการประกอบกับการปฏิรูประบบการจัดบริการยอมมีผลกระทบตอภาระงานและประสิทธิภาพ

ของระบบโดยรวม รายละเอียดจะไดกลาวถัดไป  

5.1 ผลกระทบดานการเงนิ 

 ผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาตอสถานพยาบาลดานการเงินเกิดจากปจจัยหลัก

สองประการคือ 1) การไดรับงบประมาณตอหัวที่ไมเพียงพอและ 2) หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณตาม

รายหวั ดังรายละเอียดตอไปนี ้

 5.1.1 การไดรับงบประมาณไมเพียงพอ 

โครงการนี้ถูกวิพากษวาไดรับงบประมาณไมเพียงพอโดยเฉพาะสําหรับบริการผูปวยใน8 เนื่องจากการ

กําหนดงบประมาณใชอัตราการใชบริการป 2539 โดยไมมกีารปรับเพ่ิมตามโครงสรางอายุประชากรที่เพ่ิมขึน้ 

เทคโนโลยีการแพทยใหมที่มรีาคาแพง และการเขาถึงบริการท่ีดีขึ้นระหวางป 2539 – 2544 เมื่อคํานวณใหม

โดยใชขอมูลการใชบริการป 2544 และขอมูลตนทนุตอหนวยการใหบริการของสถานพยาบาลระดับตางๆ

พบวา ตนทนุการใหบริการผูปวยภายใตโครงการดังกลาวตอหวัในป 2544-5 น้ันสูงกวางบประมาณตอหัวที่

ไดรับจริงประมาณ 212 บาท10  จากขอมลูแนวโนมรายจายกระทรวงสาธารณสขุสําหรับบริการผูปวยนอก 

ผูปวยใน และการลงทุน ระหวางป 2537 – 2547 (แผนภูมิที่ 6) พบวาในป 2545 ซึ่งเปนปแรกที่โครงการ

ดําเนินงานเต็มพ้ืนที่ รายจายบริการผูปวยนอกเพ่ิมขึ้นรอยละ 59 ของปที่ผานมา จาก 17,077 ลานบาท เปน 

27,111 ลานบาท รายจายสําหรับบริการผูปวยในเพ่ิมขึน้เล็กนอยเพียงรอยละ 9 จาก 13,814 ลานบาท เปน 

15,090 ลานบาท สวนรายจายรวมป 2546 กลับลดลงเน่ืองจากการลดลงของงบประมาณสํารองเพ่ือความ

มั่นคงของระบบบริการสุขภาพ จาก 5,000 ลานบาทในปแรกเหลือเพียง 500 ลานบาทในปที่สอง สวนป 2547 

รายจายบริการผูปวยในเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการปรับเพ่ิมงบเหมาจายรายหัวสําหรับบริการผูปวยในและลดลง

สําหรับบริการผูปวยนอก ดังแสดงในตารางที่ 1 ขอนาสังเกตคือรายจายดานการลงทนุลดลงอยางมากต้ังแต

เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและยังคงระดับที่ตํ่ามาตลอด 
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แผนภูมิที่ 6 รายจายกระทรวงสาธารณสุขสําหรับบริการผูปวยนอก ผูปวยในและงบลงทุน 2537 - 2547   
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  แหลงขอมูล: รายจายสุขภาพแหงชาติ 2537- 254416  เฉพาะในสวนกระทรวงสาธารณสุข 

 รายจายป 2545 – 2547 คํานวณจากงบเหมาจายรายหัวท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดรับและงบประมาณท่ีไดรับ

ในสวนท่ีนอกเหนือโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

 5.1.2 หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ  

การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการจัดสรรเงินอยางเฉียบพลันในปแรกจากตามการกระจายของ

สถานพยาบาลเปนตามการกระจายของประชากรทําใหขาดความสมดุลระหวางเงินกับคน กลาวคือ จังหวัด

และโรงพยาบาลที่มีจํานวนบุคลากรมากกวาเมื่อเทียบสัดสวนกับจํานวนประชากรไดรับงบดําเนินการรวม

เงินเดือนลดลง เชนจังหวัดในภาคกลางและโรงพยาบาลจังหวัด ในขณะที่จังหวัดทีม่ีจํานวนบุคคลากรนอย

กวาเมื่อเทียบจํานวนประชากรไดรับงบประมาณเพ่ิมขึ้น เชนในภาคอีสานและโรงพยาบาลชุมชน แตเมื่อมีการ

หักเงินเดือนออกจากงบประมาณรายหัวกอนจัดสรรใหจังหวัดตามรายหัวประชากรพบวาผลกระทบเกิดขึ้นใน

ทิศทางตรงขามกับการรวมเงินเดือนดังแสดงในภาพที่ 2 

 โรงพยาบาลจงัหวัดสวนใหญคือรอยละ 60 โดยเฉล่ีย ประสบกับปญหาการขาดสภาพคลองดาน

การเงินในปแรกของโครงการยกเวนในภาคอีสานซ่ึงมีเพียงรอยละ 10 ของโรงพยาบาลจังหวัดในภาคนี้ที่

ประสบปญหาดังกลาว ในขณะที่รอยละ 16 ของโรงพยาบาลชุมชนโดยเฉลี่ยประสบกับปญหาการขาดสภาพ

คลองยกเวนในภาคอีสานมีเพียงรอยละ 3 ของโรงพยาบาลชุมชนในภาคนีท้ี่มีปญหาดังกลาว  

                                                 
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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ในปที่สองน้ันเมื่อมีการแยกเงินเดือนออกไปจากงบเหมาจายรายหัวและจัดสรรงบดําเนินการที่ไมรวม

เงินเดือนใหกบัจังหวัดตางๆในอัตราเทากนัพบวา โรงพยาบาลจังหวัดเกือบทุกแหงในทกุภาคไมมปีญหาดาน

การเงิน สําหรับโรงพยาบาลชุมชนพบวามจํีานวนโรงพยาบาลที่มีปญหาดานการขาดสภาพคลองเพิ่มขึ้นใน

ภาคอีสาน (จากรอยละ 3 เปนรอยละ 27) ในขณะทีม่ีจํานวนโรงพยาบาลท่ีมีปญหาเดียวกันในภาคกลางและ

ภาคใตลดลงและคงที่ในภาคเหนือ สาเหตุท่ีมีจํานวนโรงพยาบาลชุมชนที่มปีญหาการขาดสภาพคลองเพ่ิมขึ้น

ในปที่สองสันนษิฐานวาอาจจะเกิดจากภาระคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายการใหบริการในศนูยสุขภาพ

ชุมชนจํานวนมากในปแรกและเมื่อไดรับงบประมาณลดลงในปที่สองทําใหมีปญหาดังกลาว อยางไรก็ดีการ

ปรับอัตราการจัดสรรรายหัวตามความสามารถการหารายไดจากแหลงอ่ืนของโรงพยาบาลในปทีส่ามดูเหมือน

ยังไมสามารถแกปญหาไดเน่ืองจากพบวามีจํานวนโรงพยาบาลที่มีปญหาดานการขาดสภาพคลองเพ่ิมขึ้นในป

ที่สามทั้งโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชน (แผนภูมิที่ 7) 

แผนภูมิที่ 7 จํานวนโรงพยาบาลที่มีปญหาดานการเงินและจาํเปนตองไดรับการชวยเหลือจากกองทุนเพ่ือ

ความมัน่คง ระหวางป 2545 – 2547 จําแนกตามประเภทโรงพยาบาลและภาค 

 
แหลงขอมูล: กระทรวงสาธารณสุข 

 การหารายไดจากแหลงอ่ืนเพ่ิมเติมเปนมาตรการสําคัญอยางหน่ึงในการผอนคลายปญหาโดยเฉพาะ

สําหรับโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการหารายไดจากแหลงอ่ืนโดยเฉพาะโรงพยาบาลจังหวัด เชน สวัสดิการ

ขาราชการ และประกันสังคม การเพ่ิมรายไดจากสวัสดิการขาราชการสามารถทําไดงายอันเนื่องจากรูปแบบ

การจายเงินตามปริมาณบรกิารทีไ่มมกีารควบคุม ทําใหโรงพยาบาลสามารถเพิ่มรายไดทั้งจากการขึ้นราคา

และปริมาณบริการท่ีใหกับคนไขภายใตโครงการดังกลาว รายจายของโครงการสวัสดิการรักษาพยาบาล
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ขาราชการนั้นเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วดังแสดงในแผนภูมิที่ 8 รายจายของโครงการนี้เพ่ิมขึน้ในอัตราเฉลี่ยรอยละ 

13 ตอประหวางป 2537- 2541 และรอยละ 10 ตอประหวางป 2542 – 2546 ในขณะที่จํานวนผูมีสิทธิภายใต

โครงการนี้ลดลงในอัตราเฉล่ียรอยละ 1.6 ตอปในระหวางป 2539 – 2546 อันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาล

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดกําลังคนภาครัฐ 

ภาพท่ี 8 รายจายโครงการสวสัดิการขาราชการ ระหวางป 2537 – 2546 (ลานบาท ราคาปปจจุบัน) และ

จํานวนผูมีสิทธิภายใตโครงการ (ลานคน)  

 
แหลงขอมูล: บัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติป 2537-2544 และ ILO and IHPP17  

      จํานวนผูมีสทิธิ: การสํารวจอนามัยและสวัสดกิารป 2539, 2544, 2546 และการสํารวจดานสังคม ป 2542 

การเพิ่มรายไดจากโครงการประกันสังคมเปนอีกหนทางหนึ่ง แตทาํไดจํากัดกวาโครงการสวัสดิการ

ขาราชการเนื่องจากโครงการนี้มีรูปแบบการจายเงินเปนแบบเหมาจายรายหัว ดังนั้นการเพ่ิมรายไดทําไดโดย

เพ่ิมจํานวนผูประกันตนทีข่ึน้ทะเบียนกับโรงพยาบาลเปนหลัก อยางไรก็ดีอัตราเหมาจายรายหัวของ

ประกันสังคมก็สรางแรงจูงใจไดดีกวาเนื่องจากมีอัตราการใชบริการคอนขางตํ่าเมื่อเทียบกับโครงการ

หลักประกนัสุขภาพถวนหนา 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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ประกันสังคมแตเฉพาะโรงพยาบาลที่อยูในพ้ืนท่ีที่มแีรงงานตางดาวมากเทานัน้ถึงจะมีรายไดจากแหลงนี้ 

โดยทัว่ไปโรงพยาบาลใหญท่ีมแีพทยเฉพาะทาง มีเคร่ืองมือแพทยและเทคโนโลยท่ีีทันสมยัจะดึงดูดใหคนที่

สามารถเลือกสถานพยาบาลไดไปใชบริการมาก ทาํใหมีศักยภาพในการหารายไดจากแหลงอ่ืนมากกวา

โรงพยาบาลเล็กเชน โรงพยาบาลชุมชน นีเ่ปนเหตุผลหลักที่กระทรวงสาธารณสขุปรับอัตราเหมาจายรายหวัที่

ไมรวมเงินเดือนตามระดับของโรงพยาบาลในป 2547 

มาตรการอื่นๆที่โรงพยาบาลใชในการแกปญหาคือ การชะลอการจายหน้ีคายาและคารักษาออกไป 

การลดรายจาย เชน ควบคุมและจํากัดการส่ังจายยาเฉพาะในบัญชียาหลักแหงชาติแกผูปวยภายใตโครงการนี้ 

การใชยาช่ือสามัญและยาทีผ่ลิตภายในประเทศแทนยาที่นําเขา การปรับลดจํานวนเจาหนาที่ปฏิบติังานนอก

เวลาใหเหมาะสมกับปริมาณงาน การตัดลดรายจายทีไ่มเกี่ยวของกับการจัดบริการทางการแพทยโดยตรง รวม

ไปถึงการชะลอการลงทุนระยะยาวออกไป ท้ังในดานเคร่ืองมือแพทย ส่ิงกอสราง และการฝกอบรม18 19  

5.2 ผลกระทบตอระบบบริการสาธารณสุข 

    โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนามีผลกระทบตอระบบบริการสาธารณสุขหลายประการดวยกนั 

เชนการเพิ่มปริมาณและภาระงานจากการใหหลักประกนัสุขภาพแกประชาชนทุกคน การพัฒนาระบบบริการ

ปฐมภูมิทําใหระบบการจัดบริการและคุณภาพบริการดีขึ้น มีการใชบริการที่สถานพยาบาลระดับตนเพ่ิมขึ้น

ภาระงานท่ีเพ่ิมขึน้ก็อาจเปนสาเหตุหน่ึงทีท่ําใหมีการลาออกของแพทยเพ่ิมขึ้นในชวงที่ผานมา ความแตกตาง

ของรูปแบบและอัตราการจายของระบบประกันสุขภาพตางๆที่มกี็อาจทําใหมีการเลือกปฏิบัติในการใหบริการ

กับประชาชนที่อยูภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพตางๆ 

5.2.1 ภาระงานเพิ่มขึน้ 

 การใหหลักประกันสุขภาพแกประชาชนทกุคนทาํใหความตองการใชบริการของประชาชนโดยเฉพาะ

กลุมที่เดิมไมมีหลักประกันเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากคาใชจายในการใชบริการลดลงจากการมหีลักประกัน ความ

ตองการใชบริการที่เพ่ิมขึน้ทาํใหภาระงานของเจาหนาทีเ่พ่ิมขึ้น กวารอยละ 70 ของเจาหนาที่สาธารณสุข

รายงานวาภาระงานเพ่ิมขึ้นจากนโยบายดังกลาว20  เมื่อเปรียบเทียบอัตราการใชบริการผูปวยนอกและผูปวย

                                                 
18 สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์ และเพ็ญแข ลาภยิ่ง การบริหารจัดการระบบการคลังโครงการประกันสุขภาพถวนหนาในชวงปแรก

ของการดําเนินงาน: กรณีศกึษาสี่จังหวัด 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 ความคดิเห็นของผูใหบริการตอโครงการหลกัประกันสุขภาพถวนหนา: กรณีศกึษาในโรงพยาบาลคูสัญญาใน 

13 จังหวัด กรุงเทพฯ : ABAC-KSC Internet Technology and Training Institute, มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ  2546 



นโยบายหลกัประกันสุขภาพถวนหนากับเศรษฐกิจพอเพียง 30 

ในระหวางป 2544 (กอนมีโครงการ) และ 2546 (หลังมีโครงการ) จากการสํารวจอนามัยและสวัสดิการของ

สํานักงานสถติิแหงชาติพบวา อัตราการใชบริการผูปวยนอกในชวงระยะเวลาดังกลาวเพ่ิมขึ้นรอยละ 25 

ในขณะที่การซื้อยากินเองและการใชบริการนอกสถานพยาบาลสาธารณสุขลดลงรอยละ 8 สวนการใชบริการ

ผูปวยในเพ่ิมขึน้รอยละ 9 นอกจากนั้นยังพบวาการใชบริการของประชาชนในโรงพยาบาลเอกชนลดลง ทั้ง

บริการผูปวยนอกและผูปวยใน ดังแสดงในตารางที่ 6 

ตารางที ่6 การใชบริการของประชาชนภายใตโครงการหลักประกนัสุขภาพถวนหนา 

บริการผูปวยนอก บริการผูปวยใน  

2544 2546 % +/- 2544 2546 % +/- 

อัตราการใชบริการ (คร้ัง/คน/ป) 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    

สถานีอนามยั/ศนูยสุขภาพชุมชน 22.2 26.2 18.0    

โรงพยาบาลชุมชน 14.2 22.0 54.9 30.0 54.4 81.0 

โรงพยาบาลจังหวัดและตตยิภมู ิ 18.3 8.9 -51.6 59.0 35.9 -39.1 

คลินกิเอกชน 12.0 12.3 2.8    

โรงพยาบาลเอกชน 2.6 2.5 -3.0 11.0 9.7 -11.9 

 แหลงขอมูล: การสํารวจอนามยัและสวัสดกิาร ป 2544 และ 2546  

หมายเหต:ุ ขอมูลในป 2544 รวมกลุมท่ีอยูภายใตโครงการสวัสดกิารประชาชนดานการรักษาพยาบาล บัตรประกันสุขภาพ 

และกลุมประชาชนท่ีไมมีหลกัประกันใดๆ 

5.2.2 ระบบบริการและคุณภาพบริการที่สถานพยาบาลปฐมภมิูดีขึน้ 

 การยกระดับสถานีอนามัยเปนศูนยสุขภาพชุมชน โดยมแีพทยหรือพยาบาลวิชาชีพลงไปใหบริการใน

ศูนยสุขภาพชุมชนทําใหคุณภาพบริการทางการแพทยดีขึน้ รูปแบบการจัดสรรเงินแบบเหมาจายรายหัว 

(capitation) ทําใหมีงบประมาณไปยังสถานีอนามัยและศูนยสุขภาพชุมชนเพ่ิมมากขึน้ การมีงบประมาณท่ี

เพ่ิมขึ้นทําใหสามารถจัดหา ยา และเคร่ืองมือแพทยตางๆ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆใหมีความพรอม

มากขึ้น ขณะเดียวกนัก็สามารถขยายเวลาในการใหบริการไปนอกเวลาราชการและวันหยุด ดังนัน้นโยบายนี้

จึงทําใหระบบการใหบริการและคุณภาพบริการของสถานพยาบาลระดับตนซ่ึงอยูใกลชิดกับประชาชนดีขึน้19 20  
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5.2.3 สัดสวนการใชบริการที่สถานพยาบาลระดบัตนเพิ่มขึน้ 

 ภายหลังการมหีลักประกนัสุขภาพถวนหนาพบวา การใชบริการผูปวยนอกที่โรงพยาบาลศูนย/ท่ัวไป

และโรงพยาบาลตติยภูมิลดลงในขณะที่เพ่ิมขึ้นท่ีโรงพยาบาลชุมชน และสถานีอนามัย/ศูนยสุขภาพชุมชน 

(ตารางท่ี 2) การเพ่ิมขึ้นของการใชบริการที่สถานีอนามัยและศูนยสุขภาพชุมชนนาจะเกิดจากระบบบริการ

และคุณภาพบริการท่ีดีขึ้นของสถานพยาบาลดังกลาว สวนการเพ่ิมขึ้นที่ระดับโรงพยาบาลชุมชนสวนหนึ่ง

นาจะอธิบายไดจากรูปแบบการจายเงินแบบเหมาจายรายหวัทําใหผูมีสิทธิตองมารับบริการที่โรงพยาบาลที่ขึน้

ทะเบียนกอนเปนดานแรกและตองผานระบบการสงตอในการไปรับบริการที่โรงพยาบาลระดับสูงขึน้ สําหรับ

บริการผูปวยในก็พบวามีจํานวนผูปวยในโรงพยาบาลชุมชนเพ่ิมขึ้นในขณะที่ลดลงในโรงพยาบาลศูนย/ทัว่ไป/

ตติยภูมิ การเพ่ิมขึ้นของจํานวนผูปวยในของโรงพยาบาลชุมชนนัน้นาจะอธิบายไดจากแรงจูงใจในการ

ใหบริการที่เพ่ิมขึน้จากอัตราการจายตามนํ้าหนักสัมพัทธกลุมวนิิจฉัยโรครวมที่เปนอัตราเดียวกับโรงพยาบาล

ใหญในขณะทีต่นทนุการใหบริการของโรงพยาบาลชุมชนตํ่ากวา21  

5.2.4 การขาดแคลนแพทยและบุคลากรที่มทีกัษะในการใหบริการในระดับปฐมภูม ิ

 การขาดแคลนแพทยโดยเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชนและในภาคอีสานเปนปญหาอุปสรรคสําคัญใน

การดําเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา โดยเฉพาะเมื่อภาระงานเพ่ิมขึ้นจากความตองการใชบริการที่

เพ่ิมขึ้น สถานการณดังกลาวแยขึน้ไปอีกเมื่อมีแพทยจํานวนมากลาออกจากราชการ พบวาจํานวนแพทยที่

ลาออกจากราชการในป 2545 สูงเปนสองเทาของป 2544 สําหรับเหตุผลในการลาออกของแพทยจากการ

สํารวจของสํานักเอเเบคโพลล พบวา สาเหตุหลักทีทํ่าใหแพทยลาออกคือ การมีภาระงานท่ีหนักและการไดรับ

คาตอบแทนทีตํ่่า21 22 อยางไรก็ดีไมชัดเจนวาโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนามสีวนในการทําใหแพทย

ลาออกมากนอยเทาใด ทั้งนี้เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวเศรษฐกจิของประเทศเร่ิมดีขึ้น ทาํใหอุปทานตอ

แพทยในภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นทําใหมแีพทยไหลจากภาครฐัไปยังภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นเนือ่งจากไดรับคาตอบแทนที่

ดีกวาในขณะที่ภาระงานนอยกวา 

                                                 
21 ศุภสิทธ พรรณารุโณทัย และสุกัลยา คงสวัสดิ์ ตนทุนตอหนวยนํ้าหนักสมัพัทธกลุมวินิจฉยัโรครวมของโรงพยาบาลศูนย 

โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชน วารสารวิชาการสาธารณสุข 2544;3(3) :391-399 
22 สวนดุสติโพลล ความคดิเห็นของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขตอโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา กรุงเทพฯ 

สถาบันราชภัฏสวนดุสติ 2547  
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แผนภูมิที ่9 จํานวนแพทยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ลาออกจากราชการระหวางป 2538 - 2546  
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แหลงขอมูล: กระทรวงสาธารณสุข   

 การขาดแคลนแพทยและพยาบาลท่ีมทีักษะในการใหบริการปฐมภูมิเปนอุปสรรคอีกประการในการ

จัดบริการปฐมภูมิ ปญหานีเ้กิดจากการขาดแคลนแพทยดานเวชศาสตรครอบครัวหรือเวชปฏิบัติทั่วไป

โดยเฉพาะในโรงพยาบาลจังหวัด ทําใหตองอาศัยแพทยเฉพาะทางในการไปใหบริการในศูนยสุขภาพชุมชน 

ซ่ึงอาจเปนการใชทรัพยากรบุคคลที่ไมคุมคาขณะเดียวกันกท็ําใหเกิดแรงตอตานจากแพทยเหลานี้ 23 24 

นอกจากน้ันพยาบาลวิชาชีพท่ีเวียนไปใหบริการในศูนยสุขภาพชุมชนหรือที่อยูปฏิบติังานประจํานัน้ถูก

ฝกอบรมมาใหมีความรูและทักษะในการใหบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ทําใหขาดความรูและทกัษะ

ในการใหบริการในศูนยสุขภาพชุมชนและในชุมชน  

5.2.5 คุณภาพบริการและการเลือกปฏิบัติในการใหบริการ 

 เนื่องจากปจจุบันมหีลักประกันสุขภาพหลายระบบซ่ึงมีรูปแบบและอัตราการจายท่ีตางกัน ดังนั้น

หลีกเล่ียงไมพนที่จะทาํใหพฤติกรรมการใหบริการที่แตกตางกันไปตามรูปแบบและอัตราการจายเงิน จาก

ขอมูลการสํารวจความคิดเห็นของผูใหบริการตอบริการท่ีจัดใหสําหรับประชาชนภายใตหลักประกนัสุขภาพ

ตางๆกัน ของเอแบคโพลล 21 และสวนดุสิตโพลล 23 พบวา โดยรวมผูใหบริการเห็นวาคุณภาพของบริการที่จัด

                                                 
23 สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์ และเพ็ญแข ลาภยิ่ง การประเมินผลการดําเนินงานโครงการหลกัประกันสุขภาพถวนหนา: 

กรณีศกึษาจังหวัดสมุทรสาคร ภูเกต็ สุโขทัย และอุบลราชธานี; พิษณุโลก: สํานักงานวิจัยและตดิตามความเปนธรรมทาง

สุขภาพ มหาวิทยาลยันเรศวร 2545  
24 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข การประเมินผลโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาในปที่หน่ึง นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข; 2546. 

เศรษฐกิจ
ฟองสบูแตก 

ภาวะเศรษฐกิจ
ดีข้ึน 

เริ่มโครงการ UC 
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ใหกับผูปวยน้ันสวนใหญอยูในเกณฑดีและดีมาก และโดยรวมคุณภาพบริการดีขึ้นระหวางป 2546 - 2547 

อยางไรก็ดีเม่ือเปรียบเทียบบริการที่จัดใหกับผูปวยระบบประกันสุขภาพตางๆพบวา คุณภาพบริการที่จัดใหกับ

กลุมผูปวยภายใตโครงการหลักประกนัสุขภาพถวนหนาน้ันถูกจัดอยูอันดับทายสุดในขณะที่บริการที่จัดสําหรับ

กลุมที่มีสิทธิสวัสดิการขาราชการถูกจัดอยูในอันดับดีที่สุด 

ตารางที ่7 ความคิดเห็นของผูใหบริการตอคุณภาพบริการที่จัดใหกับผูปวยภายใตระบบประกันสุขภาพตางๆ

ในป 2546 และ 2547   
2546 (N = 3,006) 2547 (N = 4,417) ระบบประกัน 

ดีมาก/ ด ี แย/ แยมาก ดีมาก/ ด ี แย/ แยมาก 

สวัสดิการขาราชการ 79.6 2.3 81.4 1.2 

จายเงินเอง 75.9 3.3 80.0 2.1 

ประกันสังคม 73.1 2.8 77.7 3.1 

หลักประกันสุขภาพถวนหนา 62.8 4.9 73.5 4.0 

แหลงท่ีมา: เอแบคโพลล21  และ สวนดุสติโพลล 23 

5.3 บทสรุปสําหรับผลตอระบบบริการ 

 การไดรับงบประมาณสนับสนุนท่ีไมเพียงพอ การจัดสรรที่เอ้ือประโยชนตอจังหวัดและโรงพยาบาลที่มี

การกระจุกตัวของบุคลากรมาก เชน จังหวัดที่มีเศรษฐกจิดีและโรงพยาบาลจังหวัด ในขณะที่มีภาระงานท่ี

โรงพยาบาลชุมชนเพ่ิมขึ้น ทําใหมขีอนากังวลตอ ประสิทธิภาพ ความเปนธรรม และคุณภาพบริการ ของระบบ

บริการสาธารณสุข ทั้งนี้ในประเด็นดานความเปนธรรมนั้น การขาดความเทาเทยีมของการกระจายบุคคลากร

สาธารณสุขที่เปนอยูในปจจุบันนับเปนอุปสรรคหลักในการบรรลุเปาหมายความเปนธรรมของโครงการนี ้

 การท่ีโครงการนี้ไดรับงบประมาณสนับสนุนทีไ่มเพียงพอทําใหตองการการสนับสนุนขามจากระบบ

ประกันสุขภาพอ่ืน เชน สวัสดิการขาราชการ ประกันสังคม เงินสะสมของโรงพยาบาล และอ่ืนๆ อยางไรก็ดีการ

สนับสนนุขามจากแหลงเงินอ่ืนจะเกิดขึน้ไดก็เฉพาะกับโรงพยาบาลทีม่ีศักยภาพในการหาเงินจากแหลงเงินอ่ืน 

ในขณะที่โรงพยาบาลขนาดเล็กในพ้ืนที่ชนบทตองอาศัยเงินจากโครงการน้ีเปนหลักและไมมีเงินสะสมมาก 

การไดรับงบสนับสนนุไมเพียงพออาจมีผลกระทบดานลบตอการจัดบริการ การลดลงอยางมากของงบลงทุน

ต้ังแตเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเปนตนมาเปนอีกประเด็นหนึ่งทีน่ากังวลวาอาจมีผลกระทบตอการพัฒนา

คุณภาพบริการของโรงพยาบาล เพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบที่ไมพึงประสงคของโครงการ รัฐบาลควรจัดงบ

สนับสนนุโครงการนี้ใหเพียงพอ รวมทั้งตองมีการลงทุนดานเทคโนโลยแีละคุณภาพบริการอยางเพียงพอเพ่ือ

รักษาและพัฒนาระดับคุณภาพบริการ 
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การคาดหวังวาจังหวัดหรือโรงพยาบาลทีไ่ดรับงบประมาณเพ่ิมขึ้นจะสามารถจัดหาบุคลากรทางการ

แพทยโดยเฉพาะแพทยไดเพ่ิมขึน้น้ัน ในทางปฏิบัติไมเกิดขึ้นไดจริงเพราะกระทรวงสาธารณสุขเปนนายจาง

หรือหนวยงานหลักในการจัดสรรกําลังคน การกระจายกําลังคนใหเปนธรรมไมสามารถเกิดขึ้นไดโดยปราศจาก

นโยบายการกระจายกาํลังคนที่ชัดเจนของกระทรวงฯ อยางไรก็ดีมีความเปนไปไดที่โรงพยาบาลอาจสามารถ

จัดหากาํลังคนทีไ่มใชวิชาชีพทางการแพทยโดยตรงมาเปนลูกจางภายใตการควบคุมของบุคลากรทาง

การแพทย ในการใหบริการ ในขณะเดียวกนักไ็มมีความเปนไปไดทางการเมืองในการปดโรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาลท่ีมีอยูแมในพ้ืนที่ท่ีมีจํานวนสถานพยาบาลหนาแนน ดังนั้นมาตรการที่เหมาะสมในการแกไข

ปญหานี้คือ การมีนโยบายการกระจายกําลังคนที่เปนธรรมโดยเฉพาะบุคลากรบรรจุใหม และควรมีระบบ

แรงจูงใจท่ีเหมาะสมทั้งที่เปนตัวเงินและทีไ่มใชตัวเงิน  

ระบบการจายเงินแบบเหมาจายรายหวัใหกับสถานพยาบาลอาจสรางแรงจูงใจกับสถานพยาบาลใน

การควบคุมคาใชจายมากเกินไปและอาจมีผลกระทบตอคุณภาพบริการโดยเฉพาะกับกลุมผูปวยที่มีภาระ

คาใชจายสูง เชน กลุมผูสูงอายุ หรือคนที่มโีรคเร้ือรัง ดังนั้นเพ่ือปองกันผลกระทบดานลบของการจายเงินแบบ

นี้ การปรับอัตราเหมาจายตามภาวะความเสี่ยง เชน ตามกลุมอายุ เพศ การมีโรคเร้ือรัง ฯลฯ จะชวยปองกัน

การคัดเลือกผูปวยในการขึ้นทะเบียน (กรณีที่มีการใหเลือกโรงพยาบาลในการขึ้นทะเบียนได) และการเลือก

ปฏิบัติในการใหบริการ นอกจากนั้นก็ควรตองมีระบบการควบคุมกํากับและเฝาระวังพฤติกรรมการใหบริการ

และคุณภาพบริการท่ีเขมแข็งเพ่ือปองกันปญหาดังกลาว 

การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเปนการนําบริการที่มคุีณภาพไปใกลบานประชาชน ทําใหประชาชน

สามารถเขาถงึบริการไดดีขึน้ ขณะเดียวกนัก็ลดภาระตนทนุที่เกิดขึ้นในการไปรับบริการทั้งทางตรงและ

ทางออม โดยเฉพาะกับประชาชนในชนบท คนที่มโีรคเร้ือรัง คนจน และผูสูงอายุ การจัดใหมีพยาบาลวิชาชีพ 

ใหบริการในสถานีอนามัยสามารถทําใหคุณภาพบริการดีขึ้น อยางไรกดี็จําเปนตองมีการปรับหลักสูตรการ

ฝกอบรมพยาบาลใหมีความรูและทักษะการใหบริการที่สถานพยาบาลปฐมภูมิมากขึน้ การฝกอบรมทักษะแก

บุคลากรทีทํ่างานอยูในปจจุบันก็เปนส่ิงจําเปน รวมถึงนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาศูนยสุขภาพ

ชุมชนที่ชัดเจนของกระทรวงสาธารณสุข   

 


