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นโยบายเร่ือง 

“การลดความเหล่ือมล า้ เพ่ิมความเป็นธรรมด้านสขุภาพ” 

โดย นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค ์
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

น ำเสนอในทีป่ระชุมวชิำกำร กำรวจิยัระบบสุขภำพ ประจ ำปี 2556  

ณ โรงแรมเซน็ทรำศนูยร์ำชกำรและคอนเวนชนัเซน็เตอร ์แจง้วฒันะ วนัที ่25 เมษำยน 2556 

 
การด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดีตามศกัยภาพของปัจเจกบุคคลอย่าง

ถ้วนหน้า ถอืเป็นนโยบำยส ำคญัของรฐับำลชุดนี้  และเป็นที่ทรำบกนัดวี่ำ ภำวะสุขภำพเกี่ยวเนื่องกบั

ปจัจยัทำงสงัคมหลำยด้ำน เช่น รำยได้ พฤติกรรมสุขภำพ ควำมเชื่อ วฒันธรรม รวมถึงปจัจยัด้ำน

สิง่แวดลอ้มอื่นๆ นอกเหนือจำกระบบบรกิำรสุขภำพ  ดงันัน้ กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจงึต้องค ำนึงถงึเหตุ

ปจัจยัอย่ำงรอบด้ำน แต่ส ำหรบัวนันี้เนื่องจำกพวกเรำส่วนใหญ่ที่เขำ้ร่วมประชุมเป็นบุคลำกรในระบบ

สำธำรณสุข ดงันัน้จงึขอพดูนโยบำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบบรกิำรสุขภำพเป็นส ำคญั 

นโยบายให้หลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชน ถือเป็นนโยบายของรฐับาลท่ีเป็น

รปูธรรมท่ีสุด ที่มุ่งสรำ้งควำมเป็นธรรมในกำรเขำ้ถงึบรกิำรสุขภำพที่จ ำเป็นแก่ประชำชน รวมถงึกำร

ป้องกนัครวัเรอืนมใิห้ลม้ละลำยหรอืยำกจนลงจำกกำรจ่ำยค่ำรกัษำพยำบำล ซึง่จำกกำรตดิตำมประเมนิ

ของทมีนกัวชิำกำรต่ำงๆกช็ีใ้หเ้หน็ว่ำ นโยบำยดงักล่ำวบรรลุเป้ำประสงคเ์ชงินโยบำยไดเ้ป็นอย่ำงด ีเป็น

ทีก่ล่ำวขวญัจำกนำนำชำติและมกีำรขอมำดูงำนเพื่อเป็นที่ประจกัษ์เป็นจ ำนวนมำก ทัง้น้ีความส าเรจ็

ดงักล่าวจะเกิดขึ้นมิได้เลย หากไม่ได้รบัความร่วมมือและความทุ่มเทของพวกเราทุกคนทัง้ท่ีอยู่

และไม่อยู่ในท่ีน้ี มไิดเ้ป็นควำมส ำเรจ็เพยีงล ำพงัของรฐับำล หรอืหน่วยงำนใดหน่วยงำนหน่ึงโดยเฉพำะ  

อย่ำงไรก็ดเีป็นที่รบัทรำบกนัว่ำ ในกำรด ำเนินนโยบำยดงักล่ำว ยงัคงมปีญัหำอุปสรรครวมถึง

ขอ้จ ำกดัดำ้นต่ำงๆอกีพอสมควร ดงัเช่นปญัหำ 3 ประกำรต่อไปนี้ 

1) ควำมเหลื่อมล ้ำระหว่ำงระบบประกนัสุขภำพ เนื่องจำกขำดกลไกกลำงในกำรอภบิำลระบบ 

ท ำให้แต่ละกองทุนมกีำรออกแบบกำรบรหิำรจดักำรระบบ กำรจ่ำยค่ำบรกิำร รวมถงึสทิธิ

ประโยชน์และเงื่อนไขกำรให้บริกำรต่ำงกัน ท ำให้ประชำชนในแต่ละสิทธิได้รบับริกำร

แตกต่ำงกนัไม่ว่ำจะเป็น กำรได้รบัยำ หรอืหตัถกำร แม้ว่ำยงัไม่มขี้อมูลชดัเจนว่ำควำม

แตกต่ำงดงักล่ำวส่งผลต่อผลลพัธด์ำ้นสุขภำพอยำ่งไร 
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2) ควำมเหลื่อมล ้ำระหว่ำงพืน้ทีอ่นัเน่ืองจำกปญัหำดำ้นกำรกระจำยทรพัยำกรและควำมพรอ้ม

ของระบบบรกิำรในพืน้ทีต่่ำงๆทีไ่มเ่ท่ำเทยีมกนั ท ำใหเ้กดิควำมแตกต่ำงในกำรไดร้บับรกิำร 

รวมถงึประสทิธผิลของกำรใหบ้รกิำร ทีแ่ตกต่ำงกนัระหว่ำงจงัหวดัและเขตต่ำงๆ  

3) กำรขำดประสทิธภิำพของกำรจดับรกิำรและกำรใชท้รพัยำกรรวมถงึกำรบรหิำรจดักำรระบบ

ประกนัสุขภำพ เช่น กำรเพิม่ขึน้ของค่ำใชจ้่ำยระบบสวสัดกิำรรกัษำพยำบำลขำ้รำชกำรอนั

เน่ืองจำกกำรใชย้ำตน้แบบ หรอืยำนอกบญัชยีำหลกั (ปญัหำกำรขำดทุนของโรงพยำบำล?) 

รฐับาลโดย พณฯ ท่าน นายกรัฐมนตรี และผมในฐานะรฐัมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข กต็ระหนักในประเดน็ปัญหาดงักล่าว จึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความเป็นธรรมใน

ระบบบริการสุขภาพให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้มีการปฏิรูประบบสุขภาพในช่วง

ทศวรรษท่ีสองของนโยบายหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า  

กรอบแนวคิดหลกัในการปฏิรปูระบบสขุภาพ 

1. มกีลไกกำรอภบิำลระบบสุขภำพระดบัชำติที่เป็นเอกภำพและมธีรรมำภบิำล ก ำหนดนโยบำย

และทิศทำงกำรพฒันำระบบสุขภำพของประเทศ ตลอดจน กฏ กติกำ และมำตรฐำนต่ำงๆ 

รวมถงึก ำกบัตดิตำมกำรพฒันำใหเ้ป็นไปตำมเป้ำประสงคเ์ชงินโยบำย 

2. ระบบประกนัสุขภำพ มชีุดสทิธปิระโยชน์พืน้ฐำนทีจ่ ำเป็นและกำรออกแบบระบบทีเ่ป็นมำตรฐำน

เดยีวกนั 

3. ระบบบรกิำรสุขภำพและระบบประกนัสุขภำพม ีคุณภำพ ประสทิธภิำพ และยัง่ยนื 

1. นโยบายสร้างเอกภาพการน าและบรูณาการระบบสขุภาพ 

1.1 ขณะนี้กระทรวงฯก ำลงัอยู่ระหว่ำงกำรปฏริปู เพื่อสรำ้งเอกภำพกำรน ำพำระบบ ลดควำม

เหลื่อมล ้ำ เพิม่ประสทิธภิำพ คุณภำพ และควำมยัง่ยนืของระบบ โดยให้มกีลไกกลำงระดบัชำตใินกำร

ก ำหนดนโยบำยระบบสุขภำพ รวมถึงระบบกำรคลังและประกันสุขภำพ โดยพัฒนำและยกระดับ

กระทรวงสำธำรณสุขให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมบทบำทดงักล่ำวได้อย่ำงมปีระสทิธผิล ขณะเดยีวกนัก็

แยกบทบำทกำรให้บรกิำรให้มชี่วงห่ำงจำกบทบำทในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับติดตำมเพื่อลด 

conflict of interest ของกระทรวงสำธำรณสุข ทัง้นี้กระทรวงสำธำรณสุขจะท ำหน้ำทีก่ ำหนดทศิทำง 

นโยบำย เป้ำหมำย กฏ เกณฑ ์กตกิำ ต่ำงๆ และก ำหนดชุดสทิธปิระโยชน์และมำตรฐำนต่ำงๆ รวมถงึ

ก ำกบัตดิตำมกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมกฏเกณฑแ์ละเป้ำหมำยทีก่ ำหนด 
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   1.2 ใหม้กีำรบรูณำกำรกำรบรหิำรจดักำรระบบประกนัสุขภำพ เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรบรหิำร

จดักำรและเพื่อให้มมีำตรฐำนเดยีวกนัหรอืใกล้เคยีงกนั เพื่อลดควำมเหลื่อมล ้ำระหว่ำงระบบประกัน

สุขภำพ ขณะเดยีวกนัเพื่อให้เกดิธรรมำภบิำลในกำรบรหิำรระบบประกนัสุขภำพจงึให้แยกบทบำทกำร

บรหิำรระบบขอ้มลูกำรเบกิจ่ำยออกจำกกำรบรหิำรกองทุน 

2. นโยบายลดความเหล่ือมล า้ระหว่างกองทนุประกนัสขุภาพ 

รฐับำลและกระทรวงสำธำรณสุขไดข้บัเคลื่อนเพื่อลดควำมเหลื่อมล ้ำในระบบประกนัสุขภำพดงันี้ 

2.1 น ำรอ่งบูรณำกำรกำรบรหิำรจดักำรระบบประกนัสุขภำพเฉพำะบรกิำร เช่น  

1) บรูณำกำรจดัระบบบรกิำรและชดเชยกรณเีจบ็ปว่ยฉุกเฉิน เริม่ 1 เมษำยน 2555  

2) บรูณำกำรกำรจดัระบบกำรจ่ำยยำตำ้นไวรสัเอดส ์เริม่ด ำเนินกำร 1 ตุลำคม 2555  

3) กำรบูรณำกำรกรณไีตวำยเรือ้รงั 

4) กำรบูรณำกำรรกัษำพยำบำลโรคมะเรง็ทีพ่บบ่อย 

2.2 มคีณะกรรมกำรก ำหนดระบบบรหิำรยำ เวชภณัฑ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำตรวจวนิิจฉัย และ

ค่ำบรกิำรทำงกำรแพทย์ เพ่ือให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกนัในทุกกองทุน โดยมกีำรก ำหนดแนว

เวชปฏบิตัทิัง้ในดำ้นกำรสัง่ใชย้ำ กำรตรวจวนิิจฉัย และกำรผ่ำตดัทีม่คี่ำใช้จ่ำยสูง กำรส่งเสรมิกำรใชย้ำ

อยำ่งเหมำะสม กำรต่อรองรำคำยำ กำรพฒันำมำตรฐำนระบบขอ้มลู กำรพฒันำระบบกำรตรวจสอบ และ

กำรพฒันำรปูแบบและอตัรำกำรจ่ำยใหเ้ป็นมำตรฐำนเดยีวกนั ซึง่ ในกำรนี้จะท ำใหผู้ม้สีทิธใินทุกกองทุน

สำมำรถเขำ้ถงึบรกิำรทีจ่ ำเป็นไดอ้ยำ่งมคีุณภำพทดัเทยีมกนัและเป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

3. นโยบายลดความเหล่ือมล า้ระหว่างพืน้ท่ีและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารระบบ 

 3.1 กระจำยอ ำนำจกำรบรกิำรจดักำรระบบบรกิำรสุขภำพไปยงัระดบัเขตในลกัษณะพวงบรกิำร 

เพื่อใหม้กีำรบรหิำรจดักำรและพฒันำระบบบรกิำรอย่ำงเบด็เสรจ็ในระดบัเขต โดยมกีำรจดัท ำแผนกำร

พฒันำและกำรกระจำยทรพัยำกรเพื่อให้เกดิควำมเป็นธรรม รวมถึงพฒันำศกัยภำพกำรให้บรกิำรใน

ระดบัพืน้ทีแ่ละบูรณำกำรกำรจดับรกิำรและระบบสนับสนุนระหว่ำงหน่วยบรกิำรเพื่อให้ไรร้อยต่อในกำร

ใหบ้รกิำร  

3.2 ก ำหนดเป้ำหมำยและตวัชีว้ดัรวมถงึบทบำทภำรกจิของหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อใชใ้นกำร

พฒันำ และกำรตดิตำมก ำกบั 
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4. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังาน 

 ตำมที่มกีำรเคลื่อนไหวเพื่อคดัค้ำนนโยบำยในเรื่องนี้และกล่ำวหำว่ำรฐับำลว่ำก ำลงัสรำ้งควำม

เหลื่อมล ้ำระหว่ำงพื้นที่มำกขึ้นและจะท ำให้แพทย์ลำออกนัน้ ขอยืนยนัว่ารฐับาลและกระทรวง

สาธารณสขุยงัคงยืนหยดัในหลกัการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในระบบและเช่ือว่านโยบาย

ดงักล่าวจะเอ้ือให้ระบบมีความเป็นธรรมมากขึ้น โดย 

1) วงเงินค่าตอบแทนส าหรบัโรงพยาบาลชุมชนท่ีเคยได้รบัได้รบัการคุ้มครอง โดยใหน้ ำ

วงเงนิทีถู่กปรบัลดลงจำกอตัรำกำรจำ่ยเบีย้เลีย้งเหมำจำ่ยมำจำ่ยตำมผลกำรปฏบิตังิำนแทน  

2) อตัรำเบี้ยเลีย้งเหมำจ่ำยส ำหรบับุคลำกรกลุ่มอื่นๆนอกจำกแพทยแ์ละทนัตแพทยใ์นประกำศ

ฉบบั 8 ปรบัลดเพยีงเลก็น้อย 

3) มีการคงอตัราเบี้ยเล้ียงเหมาจ่ายส าหรบัแพทย์และทนัตแพทย์ท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ี

เฉพาะระดบั 1 และ 2 ซึง่เท่ำกบัรฐับำลปกป้องคนจนในชนบทโดยใหค้่ำตอบแทนทีจ่งูใจให้

แพทยแ์ละทนัตแพทยท์ีป่ฏบิตังิำนในพืน้ทีย่ำกล ำบำก 

4) อัตรำเบี้ยเลี้ยงเหมำจ่ำยที่ถูกปรับลดลงมำกที่สุดคือของกลุ่มแพทย์และทันตแพทย์ใน

โรงพยำบำลชุมชนพื้นที่ชุมชนเมอืง เนื่องจำกเป็นพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่แย่งกนัมำอยู่ จงึไม่

จ ำเป็นตอ้งไดร้บัเบีย้เลีย้งเหมำจ่ำยในอตัรำทีสู่ง ซึง่เท่ำกบัเป็นกำรลดกำรเอำเปรยีบคนอื่นที่

อยูใ่นพืน้ทีช่นบท 

5) แม้เบี้ยเลี้ยงเหมำจ่ำยจะสร้ำงขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำน แต่เนื่องจำกจ่ำยในลกัษณะ

ตำยตวั ไม่สมัพนัธ์กบัผลกำรปฏบิตังิำนของบุคลำกร ท ำให้รู้สกึว่ำเป็นสทิธทิี่พงึได้ และไม่

สรำ้งแรงจงูใจใหข้ยนัท ำงำน ในขณะที่กำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมผลกำรปฏบิตังิำนทีเ่สรมิเขำ้

มำจะช่วยสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนมำกกว่ำเนื่องจำกสมัพนัธ์กบัภำระงำน ซึ่งจะท ำให้

ประสทิธภิำพของระบบดขีึน้ และประชำชนไดร้บักำรดูแลดขีึน้ 

 

......................................................... 


