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บทนา
การขับเคลื่อนเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนอย่างถ้วนหน้ามีมาอย่างต่อเนื่องนับหลาย
ทศวรรษ ด้วยความตระหนักว่า ภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลเป็นสิง่ กีดกัน้ การเข้าถึงบริการ
สุขภาพทีจ่ าเป็ นของประชาชน นอกจากนัน้ ยังอาจส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จา่ ยของครัวเรือนจนอาจทาให้
ต้องเป็นหนี้สนิ หรือล้มละลายจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล2 ทัง้ นี้ความพยายามดังกล่าวประสบความสาเร็จ
เมือ่ พรรคไทยรักไทยได้ประกาศนโยบายดังกล่าวในช่วงหาเสียงเลือกตัง้ ให้เป็นนโยบายสาคัญของพรรคและ
ประสบชัยชนะในการเลือกตัง้ ปี พ.ศ. 2544 และต่อมาก็ได้นาร่องนโยบายดังกล่าวเริม่ จาก 6 จังหวัดแรกที่
เคยนาร่องการปฏิรปู ภายใต้โครงการเงินกูช้ ่วยเพื่อการลงทุนด้านสังคมของธนาคารโลก (Social Investment
Project: SIP) และต่อมาจึงขยายไปยังจังหวัดอื่นๆจนครบทัวประเทศในปี
่
เดือนเมษายน พ.ศ. 2545
1

ภายหลังจากมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีผลการศึกษาหลายชิน้ บ่งชีว้ ่านโยบายดังกล่าว
สามารถเพิม่ การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนจนในชนบทและประชาชนในภาค
อีสานได้เป็ นอย่างมากรวมถึงการลดอุบตั กิ ารณ์ความยากจนจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล 3 4 อย่างไรก็ดี
ยังคงพบว่ามีความแตกต่างของการได้รบั บริการระหว่างกองทุนสุขภาพ5 6 และระหว่างพืน้ ทีต่ ่างๆ7
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1. ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
ประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพหลัก 3 ระบบใหญ่ดว้ ยกัน ได้แก่ (1) ระบบประกันสังคม (2)
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และ (3) ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทัง้ นี้แต่ละระบบมี
วิวฒ
ั นาการและแนวคิดทีแ่ ตกต่างกัน ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการถือเป็ นสวัสดิการทีร่ ฐั จัด
ให้แก่ขา้ ราชการรวมถึง พ่อ แม่ บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่เกิน 2 คน ขณะทีร่ ะบบประกันสังคมถือเป็น
ความมันคงด้
่ านสังคมของลูกจ้าง ทีร่ ฐั นายจ้าง และลูกจ้างร่วมกันสมทบแก่แรงงานในระบบ ส่วนระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นรัฐสวัสดิการทีจ่ ดั แก่ประชาชนไทยกลุ่มอื่นๆทีเ่ หลือซึง่ เกิดจากการรวม
ระบบประกันสุขภาพทีม่ อี ยูใ่ นขณะนัน้ ซึง่ ได้แก่ ระบบสวัสดิการผูท้ ค่ี วรช่วยเหลือเกือ้ กูล, ระบบบัตรประกัน
สุขภาพ และ ผูท้ ไ่ี ม่มหี ลักประกันใดๆ
ระบบหลักประกันทัง้ สามระบบมีการออกแบบระบบทีต่ ่างกันในหลายประเด็น เช่น แหล่งเงินทีใ่ ช้,
สิทธิประโยชน์, ผูใ้ ห้บริการ, และ ระบบการจ่ายเงิน ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงความแตกต่างของระบบ หลักประกันทัง้ สามของประเทศไทย
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ระบบสวัสดิการ
ระบบประกันสังคม3
แห่งชาติ1
รักษาพยาบาลข้าราชการ2
จานวนผูม้ ี 48.6 ล้านคน (75.5%)
5 ล้านคน (8%)
10.50 ล้านคน (15.8%)
สิทธิ
แหล่งเงิน
งบประมาณรัฐ อัตราเหมา งบประมาณรัฐ รายจ่ายในปี สมทบจากรัฐ นายจ้าง และ
จ่ายรายหัวปี 2555 เท่ากับ 2555เท่ากับ 61,317.24
ลูกจ้างฝา่ ยละเท่ากันร้อยละ
2,755.6 บาท
ล้านบาท (~12,000 บาท/
1.5 ของเงินเดือน อัตรา

สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, และศุภสิทธิ ์ พรรณารุโณทัย (2547) ค่าใช้จ่ายและการใช้ยาของผูป้ ว่ ยทีร่ บั
การรักษาจากโรงพยาบาล : ผลกระทบของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า. นนทบุร,ี สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
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ระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ1

สิทธิ
ประโยชน์

ผูใ้ ห้บริการ

รูปแบบ
วิธกี าร
จ่ายเงิน

ระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ2
คน)

ระบบประกันสังคม3

เหมาจ่ายรายหัวปี 2555
เท่ากับ 1,446 บาท และมี
รายจ่ายรวมเฉลีย่ 2,228
บาท/คน
รอบด้านทัง้ บริการผูป้ ว่ ย
รอบด้านทัง้ บริการผูป้ ว่ ย
รอบด้านทัง้ บริการผูป้ ว่ ย
นอก/ ใน ทันตกรรม ค่ายา นอก/ ใน ทันตกรรม ค่ายา นอก/ ใน ทันตกรรม ค่ายา
เวชภัณฑ์ ค่าอาหารและห้อง เวชภัณฑ์ ค่าอาหารและ
เวชภัณฑ์ ค่าอาหารและห้อง
สามัญ ค่าคลอดบุตร ชดเชย ห้องพิเศษ ค่าคลอดบุตร
สามัญ
ตาม ม.41
ชดเชยกรณีคลอดบุตร ตาย
พิการ
สถานพยาบาลรัฐและเอกชน สถานพยาบาลรัฐเป็ นหลัก โรงพยาบาลรัฐและเอกชน
คู่สญ
ั ญาและสถานพยาบาล ใช้ รพ.เอกชนได้ กรณี
คู่สญ
ั ญา และสถานพยาบาล
ในเครือข่าย
ฉุกเฉิน และบริการผ่าตัดนัด ในครือข่าย
หมายล่วงหน้าทีก่ าหนด
เหมาจ่ายรายหัวสาหรับ
ผูป้ ว่ ยนอก ตามปริมาณ
เหมาจ่ายรายหัวรวมสาหรับ
บริการส่งเสริมป้องกัน และ บริการและราคาทีเ่ รียกเก็บ บริการผูป้ ว่ ยนอกและใน
ผูป้ ว่ ยนอก สาหรับบริการ ย้อนหลัง สาหรับบริการ
และจ่ายเพิม่ เป็นรายกรณี
ผูป้ ว่ ยในจัดสรรงบยอดรวม ผูป้ ว่ ยในตามรายปว่ ยใน
ตามน้ าหนักสัมพัทธ์ DRG อัตราทีก่ าหนด (DRG)

ทีม่ า: 1 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2 กรมบัญชีกลาง, 3 สานักงานประกันสังคม

2. การใช้บริ การภายใต้ระบบประกันสุขภาพ
การใช้บริการมักถูกใช้เป็นตัวชีว้ ดั การเข้าถึงบริการสาธารณสุข ทัง้ นี้การใช้บริการเกิดได้จากทัง้
ปจั จัยด้านอุปสงค์ (ผูป้ ว่ ย) และปจั จัยด้านอุปทาน (ระบบบริการ) โดยการตัดสินใจไปใช้บริการเมือ่ เจ็บปว่ ย
เฉียบพลันมักเกิดจากการตัดสินใจของผูใ้ ช้บริการเอง ในขณะทีป่ ริมาณและชนิดของบริการทีใ่ ห้มกั เกิดจาก
การตัดสินใจของผูใ้ ห้บริการ ภาพรวมของการใช้บริการก่อนและหลังมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

พบว่ามีลกั ษณะของการกระจายการใช้ของกลุ่มคนจนมากกว่ากลุ่มคนรวย โดยหลังจากมีนโยบาย
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การใช้บริการของกลุ่มคนจนยิง่ มีจานวนมากขึน้ ซึง่ กลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มผูม้ ี
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ8 9 10
เมือ่ เปรียบเทียบการใช้บริการของผูม้ สี ทิ ธิภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพสามระบบหลัก พบว่า
ผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้สทิ ธิประกันสังคมมีการใช้บริการผูป้ ว่ ยนอกเป็ น 1.4 เท่าของผูป้ ว่ ยในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติและสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเมือ่ ปรับด้วยปจั จัยความจาเป็ นด้านสุขภาพแล้ว ซึง่ คาดว่า
เป็นเพราะการรับรูใ้ นสิทธิจากทีต่ อ้ งจ่ายเงินสมทบ ความสะดวกในการเข้าถึงบริการเนื่องจากอยูใ่ นเขตเมือง
ประกอบกับต้นทุนการเสียโอกาสของผูป้ ว่ ยอาจไม่สงู นัก (เนื่องจากสามารถลางานได้) ในขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยใน
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมีการใช้บริการผูป้ ว่ ยในเป็ น 1.25 เท่าของผูป้ ว่ ยสิทธิประกันสังคม
และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมือ่ ปรับด้วยเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ภูมลิ าเนา และการมี
ภาวะโรคเรือ้ รังแล้ว 11

3. ความแตกต่างของบริ การที่ได้รบั ระหว่างระบบประกันสุขภาพ
ชนิดและปริมาณบริการทีผ่ ปู้ ว่ ยภายใต้ระบบประกันสุขภาพแต่ละกองทุนได้รบั เกิดจากการตัดสินใจ
ของผูใ้ ห้บริการเป็ นหลักอันเนื่องจากการขาดข้อมูลของผูร้ บั บริการ ความแตกต่างทีม่ กี ารกล่าวถึงกันในหมู่
ประชาชน คือ เรือ่ งการสังจ่
่ ายยา ซึง่ ข้อมูลเชิงประจักษ์ตอกยา้ ความจริงในเรือ่ งดังกล่าว โดยพบว่า ผูป้ ว่ ยใน
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการได้รบั ยานอกบัญชียาหลัก ยาต้นแบบนาเข้าจากต่างประเทศ และ
ยาทีม่ รี าคาแพงสูงกว่าผูป้ ว่ ยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและระบบประกันสังคมอย่างชัดเจนรวมถึง
การได้รบั หัดถการบางอย่างทีส่ งู กว่าเช่น การผ่าคลอด การผ่าตัดส่องกล้อง เป็นต้น 12 13 อีกทัง้ ยังพบความ
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Coverage on the Thai housholds. In: Tancharoensathien, V and Jongudoumsuk P, editor. From Policy to
Implementation: Historical Events During 2001-2004 of Universal Coverage in Thailand. Nonthaburi: National
Health Security Office; 2004. p. 127-149.
10
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(PhD thesis), University of London.
11
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Thailand (PhD Thesis), LSHTM (University of London)
12
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ั น์ จริยาเลิศศักดิ ์ และคณะ (2545) โครงการติดตามและประเมินผลระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าครัง้ ที่ 1
นนทบุร,ี สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
8

แตกต่างของกระบวนการและผลลัพธ์ของการให้บริการผูป้ ว่ ยเบาหวานตามมาตรฐาน เช่น การตรวจ
HbA1C ไขมันในเลือดและจอประสาทตา 11 13
ภาพที่ 1 ความแตกต่างของการได้รบั บริการผูป้ ว่ ยในระบบหลักประกันสุขภาพ
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Source: Limwattananon, J., S. Limwattanon, et al. (2009).

ระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาลของผูป้ ว่ ยระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการจากภาวะโรค
ต่างๆ เช่น ปวดบวม ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดในสมอง ฯลฯ
พบว่านานกว่าของผูป้ ว่ ยระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างชัดเจนแม้จะปรับด้วยเพศ อายุ และความ
รุนแรงของโรค 7 สาหรับจานวนวันนอนในโรงพยาบาลของผูป้ ว่ ยเบาหวานทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนทัง้ เฉียบพลัน
และเรือ้ รังของผูป้ ว่ ยระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการก็มากกว่าอีกสองระบบอย่างมีนัยสาคัญ
ในขณะทีอ่ ตั ราการเข้ารับการรักษาซ้าภายในเวลา 30 วันหลังจาหน่ าย พบว่าผูป้ ว่ ยระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติมอี ตั ราการกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสูงกว่าระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการอย่างมีนัยสาคัญ 11
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แม้ว่าจะมีความชัดเจนของการเลือกปฏิบตั ใิ นการให้บริการแก่ ผปู้ ว่ ยภายใต้ระบบประกันสุขภาพแต่
ละชนิด ประเด็นความสนใจคือ การรักษาด้วยยาหรือหัตถการทีต่ ่างกันส่งผลต่อคุณภาพในเชิงผลลัพธ์ดา้ น
สุขภาพทีต่ ่างกันหรือไม่ ซึง่ ข้อมูลในขณะนี้ยงั ไม่สามารถพิสจู น์ได้ชดั เจนจาเป็นต้องมีการศึกษาต่อไป
อย่างไรก็ดกี ารศึกษาถึงอัตราการรอดชีวติ ของผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลาไส้ พบว่า
ไม่มคี วามแตกต่างกันระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพ 13

4. ความแตกต่างของการใช้บริ การระหว่างพืน้ ที่
นอกจากจะมีความแตกต่างของการได้รบั บริการระหว่างกองทุนประกันสุขภาพแล้ว ยังพบว่ามีความ
แตกต่างของการได้รบั บริการระหว่างพืน้ ทีอ่ ย่างชัดเจน อันเนื่องจากการกระจายทรัพยากรและความพร้อม
ของระบบบริการในแต่ละพืน้ ทีม่ คี วามแตกต่างกัน แม้ว่าแนวโน้มความเหลื่อมล้าของการกระจายทรัพยากร
ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลากร จานวนสถานพยาบาล และเตียงผูป้ ว่ ย ระหว่างพืน้ ทีต่ ่างๆจะลดลงแต่กย็ งั มีความ
แตกต่างกันอยู่ 14 ขณะเดียวกันภายหลังการมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จดั สรรงบประมาณส่วนหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทัวไปให้
่
เป็นศูนย์บริการความเป็ นเลิศด้านต่างๆ ซึง่ ก็พบว่ามีผลทาให้การเข้าถึงบริการผ่าตัด
หัวใจเพิม่ ขึน้ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในจังหวัดทีไ่ ม่มโี รงเรียนแพทย์ตงั ้ อยูแ่ ม้จะยังคงมีความแตกต่าง
ระหว่างพืน้ ทีก่ ต็ าม (ภาพที่ 2) 15 นอกจากนัน้ แม้ว่าการจัดซือ้ เฉพาะสาหรับบริการตติยภูมอิ ่นื ๆของระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะส่งผลให้การเข้าถึงบริการสุขภาพทีจ่ าเป็ นเหล่านัน้ เพิม่ ขึน้ มากก็ตาม เช่น
กรณีผ่าตัดหัวใจ บริการทดแทนไต ยาต้านไวรัสโรคเอดส์ ผ่าตัดต้อกระจก เป็นต้น 16 แต่ยงั คงพบว่ามีความ
แตกต่างของอัตราการได้รบั บริการระหว่างพืน้ ที่ เช่น กรณีการเข้าถึงสารละลายลิม่ เลือดในผูป้ ว่ ยโรคหัวใจ
ขาดเลือดชนิด ST-elevated (ภาพที่ 3) หรือ กรณีโรคหลอดเลือดในสมองอุดตันพบว่าอัตราการได้รบั บริการ
ยังต่ามากอันเนื่องจากการขาดความพร้อมของระบบบริการ (ภาพที่ 4)
ภาพที่ 2 อัตราการผ่าตัดหัวใจจาแนกตามจังหวัดระหว่างปี พ.ศ. 2547-2551
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ภาพที่ 3 อัตราการเข้าถึงสารละลายลิม่ เลือในผูป้ ว่ ยโรคหัวใจขาดเลือดชนิด ST elevated รายจังหวัด

ทีม่ า: สุพล ลิมวัตนานนท์ สานักงานวิจยั เพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

ภาพที่ 4 อัตราการได้รบั บริการสารละลายลิม่ เลือดในผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดในสมองอุดตัน รายจังหวัด

ทีม่ า: สุพล ลิมวัฒนานนท์ สานักงานวิจยั เพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

5. ปัจจัยกาหนดความแตกต่างของบริ การที่ได้รบั ระหว่างระบบประกันสุขภาพ
การใช้บริการสุขภาพเป็ นปฏิสมั พันธ์ระหว่างปจั จัยด้านอุปสงค์และอุปทาน โดยได้รบั อิทธิพลมาจาก
หลายปจั จัย เช่น ภาวะการเจ็บปว่ ย รายได้ ราคาค่าบริการ ความครอบคลุมของบริการทีม่ อี ยูเ่ พื่อให้ผปู้ ว่ ย
สามารถเข้าถึงได้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ การรับรูแ้ ละเจตคติของทัง้ ผูใ้ ห้บริการและผูป้ ว่ ย เป็ นต้น17 ทัง้ นี้
มีหลายทฤษฏีทพ่ี ยายามอธิบายความแตกต่างของการใช้บริการ เช่น 1) ทฤษฏีพฤติกรรมสุขภาพ
(Anderson Behavior Model) มักถูกอ้างอิงถึงและใช้บ่อยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้บริการของประชาชน
กลุ่มต่างๆ โดยกล่าวว่าการใช้บริการสุขภาพนัน้ ขึน้ กับปจั จัยสามกลุ่มหลัก คือ ปจั จัยส่วนบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการ (อายุ เพศ อาชีพ) ปจั จัยสนับสนุ นการใช้บริการ (รายได้ การมีหลักประกันสุขภาพ
มีแพทย์ประจาตัว และการปราศจากสิง่ กีดกัน้ ในการรับบริการ) และปจั จัยด้านสุขภาพของผูป้ ว่ ยทัง้ ในด้าน
การรับรู้ สุขภาพกาย ภาวะทุพลภาพ และสุขภาพจิต 18 2) ทฤษฏีความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief
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18
Andersen, R. (1995). “Revisiting the Behavioral Model and Acess to Medical Care: Does It Matter?” Journal of
Health and Social Behavior 36(March): 1-10

model) เสนอว่า การใช้บริการสุขภาพนัน้ ถูกกาหนดโดยการรับรูข้ องผูป้ ว่ ยต่อ โอกาสเสีย่ ง ความรุนแรงของ
ปญั หาสุขภาพ ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั และสิง่ กีดกัน้ การใช้บริการ และข้อพิจารณาสาคัญทีจะทาให้ตดั สินใจใช้
บริการ19 20 และ 3) ทฤษฏีขอ้ จากัดด้านองค์กร (Organizational Constraints model) ซึง่ ให้ความสาคัญกับ
แรงจูงใจของทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั บริการ โดยเสนอว่าความแตกต่างของการใช้บริการนัน้ ถูกชีน้ าโดยระดับการ
แข่งขันในตลาดบริการสุขภาพ แรงจูงใจในการพัฒนาบริการทดแทนทีม่ คี วามคุม้ ค่ามากกว่า และทางเลือก
ของปจั เจกหรือปจั จัยในการตัดสินใจ 21
ทัง้ นี้ปจั จัยกาหนดความแตกต่างกันของการได้รบั บริการระหว่างผูป้ ว่ ยภายใต้ระบบประกันสุขภาพ
ต่างกองทุนกันและผูป้ ว่ ยทีม่ ภี มู ลิ าเนาต่างกันของไทยนัน้ สามารถอธิบายได้จากทัง้ ปจั จัยของตัวผูป้ ว่ ย
ปจั จัยในระบบบริการ และปจั จัยด้านระบบประกันสุขภาพ
5.1 ลักษณะบุคคลของตัวผูป้ ่ วย
ผูป้ ว่ ยทีอ่ ยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพชนิดต่างๆนัน้ มีความแตกต่างกันทัง้ ในด้านโครงสร้างอายุ (ผู้
มีสทิ ธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมีสดั ส่วนผูส้ งู อายุเป็ นสองเท่าของสัดส่วนผูส้ งู อายุในภาพรวม)
ภูมลิ าเนา (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่วนใหญ่อยูใ่ นชนบทในขณะทีอ่ กี สองสิทธิส่วนใหญ่อยูใ่ นเมือง)
เศรษฐานะ (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนทีม่ รี ายได้ต่ากว่าอีกสองสิทธิ) ระดับ
การศึกษา อาชีพ ทัง้ นี้ความแตกต่างของลักษณะบุคคลมีผลต่อศักยภาพในการแสวงหา เลือก และเข้าถึง
ประเภทบริการทีต่ ่างกัน
5.2 ปัจจัยด้านระบบบริ การ
ความเหลื่อมล้าในการกระจายทรัพยากรระหว่างภูมภิ าคต่างๆ และระหว่างเขตเมืองและชนบท นัน้
เป็นสิง่ ทีป่ รากฏมานาน แม้ว่าจะมีแนวโน้มดีขน้ึ ก็ตาม ดังได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า การใช้บริการนัน้ เป็น
ผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากปฏิสมั พันธ์ระหว่างปจั จัยด้านอุปสงค์ และอุปทาน ดังนัน้ ในพืน้ ทีท่ ม่ี ที รัพยากรจากัดย่อม
เป็นข้อจากัดการใช้บริการของประชาชนในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆไปด้วย ขณะเดียวกันพืน้ ทีท่ ม่ี ที รัพยากรหนาแน่นย่อม
อานวยการเข้าถึงและใช้บริการทีส่ ะดวกขึน้ ของประชาชน ขณะทีก่ ารจัดบริการในพืน้ ทีต่ ่างๆยังขึน้ กับความ
พร้อมของผูใ้ ห้บริการในการพัฒนาระบบเพื่อให้มบี ริการสาหรับประชาชนในการเข้าถึงทีส่ ะดวกขึน้ ด้วย เช่น
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การพัฒนาระบบ Excellence centers, ระบบ fast track ต่างๆ รวมถึงการจัดเครือข่ายบริการเพื่อลด
ช่องว่างในการเข้าถึงบริการ22 เป็นต้น
5.3 การออกแบบระบบที่ ต่างกันของระบบประกันสุขภาพ
ความแตกต่างของบริการทีไ่ ด้รบั บริการของผูม้ สี ทิ ธิภายใต้ระบบประกันสุขภาพทัง้ สามกองทุน เกิด
ได้จากทัง้ สิทธิประโยชน์ทต่ี ่างกัน เงือ่ นไขการใช้บริการ วิธกี ารบริหารจัดการรวมถึงรูปแบบวิธแี ละอัตราการ
จ่ายทีต่ ่างกัน ทัง้ นี้ในด้านสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสุขภาพทัง้ สามระบบใหญ่นนั ้ ค่อนข้างใกล้เคียงกัน
จึงไม่น่าจะใช่ปจั จัยหลักทีก่ ่อให้เกิดความแตกต่างดังกล่าว เงือ่ นไขการใช้บริการมีผลส่วนหนึ่งเนื่องจากหาก
สิทธิประโยชน์เหมือนกันแต่กาหนดเงือ่ นไขการใช้บริการทีต่ ่างกันก็ยอ่ มมีผลต่อการเข้าถึงและใช้บริการที่
ต่างกัน เช่นการกาหนดระยะการเกิดสิทธิ การต้องขออนุ มตั สิ ทิ ธิกรณีการล้างไตของผูป้ ว่ ยประกันสังคมใน
ขณะทีอ่ กี สองระบบไม่ตอ้ งมีระบบดังกล่าว หรือกรณีเงือ่ นไขการรับบริการโดยการฟอกเลือดหรือล้างไตทาง
หน้าท้องของแต่ละระบบประกันสุขภาพ23 นอกจากนัน้ การทีม่ เี งือ่ นไขการใช้บริการทีต่ ่างกันยังส่งผลต่ อการ
เข้าถึงบริการเมือ่ มีการเปลีย่ นสิทธิจากสิทธิหนึ่งไปยังอีกสิทธิหนึ่ง 24 การกาหนดเงือ่ นไขว่าให้ใช้เฉพาะยาใน
บัญชียาหลักแห่งชาติทาให้ผปู้ ว่ ยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตอ้ งจ่ายค่ายานอกบัญชียาหลัก แต่ปจั จัย
ทีม่ อี ทิ ธิพลมากทีส่ ุดเป็ นเรือ่ งวิธกี ารบริหารจัดการรวมถึงรูปแบบและอัตราการจ่ายซึง่ ส่งผลต่อแรงจูงใจของผู้
ให้บริการในการพิจารณาว่าจะให้บริการอะไรในปริมาณเท่าใดรวมถึงภาระทีจ่ ะเกิดขึน้ กับผูป้ ว่ ย
5.4 การขาดกลไกการอภิ บาลระบบประกันสุขภาพในภาพรวม
การทีป่ ระเทศไทยเรามีระบบประกันสุขภาพแยกเป็ นสามระบบหลัก และแต่ละระบบต่างมีกฏหมาย
และกลไกการอภิบาลแยกของตนเอง โดยไม่มกี ลไกการอภิบาลระบบในภาพรวมของประเทศ ทาให้แต่ละ
ระบบต่างสามารถกาหนดสิทธิประโยชน์ เงือ่ นไขการใช้บริการ รวมถึงการบริหารจัดการและกาหนดรูปแบบ
และอัตราจ่ายแยกกันนามาซึง่ ความเหลื่อมล้าดังทีป่ รากฏขึน้ ดังนัน้ หากจะยังคงมีระบบประกันสุขภาพ
แยกกันเป็ นสามระบบดังกล่าวจาเป็นทีต่ อ้ งมีกลไกกลางทีม่ าทาหน้าทีใ่ นการกากับและอภิบาลระบบใน
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สมศักดิ ์ เทียมเก่า ระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองครบวงจรเขตพืน้ ทีใ่ ห้บริการ สปสช. เขต 7 Stroke Fast Track
Network Can Improve Access!!! ไฟล์นาเสนอในทีป่ ระชุมทีส่ านักงานวิจยั เพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย วันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2556
23
วิชช์ เกษมทรัพย์ (2556) รายงานความก้าวหน้าโครงการประเมินการเข้าถึงบริการและการจัดบริการทดแทนไตภายใต้
ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย นาเสนอในทีป่ ระชุมสานักงานวิจยั เพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย นนทบุรี
24
จิรุตม์ ศรีรตั นบัลล์, สุรรี ตั น์ งามเกียรติไพศาล, และ ฬุฬญ
ี า โอชารส (2556) โครงการศึกษาความแตกต่างและทางเลือก
ในการประสานการจัดระบบการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีม่ คี ่าใช้จ่ายสูงของระบบปะกันสุขภาพของประเทศไทย กรณ๊ศกึ ษา
โรคมะเร็ง โรคไตวายเรือ้ รัง และโรคเอดส์ นนทบุร,ี สานักงานวิจยั เพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

ภาพรวมเพื่อกาหนดทิศทาง มาตรฐานกลาง และการดาเนินงานให้เป็ นไปตามเป้าประสงค์เชิงนโยบาย
ต่อไป25 26

6. การขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมลา้ ระหว่างระบบประกันสุขภาพ
ในช่วงสามปีทผ่ี ่านมามีความเคลื่อนไหวเพื่อสร้างเอกภาพและลดความเหลื่อมล้าระหว่างระบบ
ประกันสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องภายหลังจากมีคณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่าง กรมบัญชีกลาง
สานักงานประกันสังคม และสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
(คณะกรรมการร่วมสามกองทุน) มาอย่างต่อเนื่องและพบว่าสามารถดาเนินการได้ในเฉพาะประเด็นเชิง
เทคนิคเท่านัน้ ไม่สามารถก้าวล้าไปสู่ประเด็นเชิงระบบได้ 16 ข้อเท็จจริงดังกล่าวนามาซึง่ การแสวงหากลไกที่
จะทาให้สามารถสร้างเอกภาพและลดความเหลื่อมล้าระหว่างระบบประกันสุขภาพได้อย่างประสิทธิผลในช่วง
ทีผ่ ่านมา ในทีน่ ้ีจะกล่าวถึงกลไกการทางานทีส่ าคัญสามกลไก คือ คณะกรรมการและสานักงานพัฒนาระบบ
การเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ การประชุมทีท่ าเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ
คณะกรรมการกาหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์
6.1 คณะกรรการและสานักงานพัฒนาระบบการเงิ นการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หมวด 12 ว่าด้วยเรือ่ งการเงินการคลังด้าน
สุขภาพ ข้อ 111 ระบุ “ให้รฐั จัดให้มกี ลไกระดับชาติทาหน้าทีว่ างแผนการเงินการคลังด้านสุขภาพของ
ประเทศในระยะยาว ติดตามประเมินผล รวมถึงสนับสนุ นการวิจยั พัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง โดยให้มกี ารจัดสรรงบประมาณสนับสนุ นอย่างพอเพียง” ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า
การจัดการด้านเงินการคลังระบบบริการสุขภาพในปจั จุบนั ยังขาดความสมดุล มีปญั หาเรือ่ งความเป็ นธรรม
และความยังยื
่ น คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจงึ มีมติเสนอให้รฐั บาลจัดตัง้ กลไกเฉพาะเพื่อพัฒนาข้อเสนอ
การออกแบบและจัดการระบบการเงินการคลัง และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2553 ซึง่ ต่อมานายกรัฐมนตรีลงนามในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้น
25

สานักงานวิจยั เพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (2552) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวง
สาธารณสุขสูบ่ ทบาทผูก้ าหนดนโยบายและกากับทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ. นนทบุร,ี สานักงานวิจยั เพื่อ
การพัมนาหลักประกันสุขภาพไทย
26
เดือนเด่น นิคมบรรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จติ ต์อารี, ธารทิพย์ ศรีสวุ รรณเกศ , และ พรชัย ฬิลหาเวสส ๖2556) โครงการ
พัฒนาแนวทางการอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร, สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ไป เป็นกาหนดเวลา 3 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้มกี ารดาเนินการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ
ของประเทศให้มคี วามยังยื
่ น สอดคล้องกับปญั หาสุขภาพ บริบทของสังคมและระบบบริการสาธารณสุขที่
เปลีย่ นไป โดยวางแผนจัดการเชิงโครงสร้างทัง้ ระบบ โดยกาหนดให้มกี ลไกระดับชาติทาหน้าทีว่ างแผน
การเงินการคลังด้านสุขภาพของประเทศในระยะยาว ติดตามประเมินผล รวมถึงสนับสนุนการวิจยั พัฒนา
ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยให้มกี ารจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียง 27
โดยสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุขได้จดั ตัง้ หน่วยงานสานักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ
แห่งชาติตงั ้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เพื่อเป็นสานักงานเลขานุการให้กบั คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติมนี ายกรัฐมนตรีเป็ นประธาน และมี
รองประธาน 4 ท่าน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผูท้ รงคุณวุฒซิ ง่ึ นายกรัฐมนตรีแต่งตัง้ จากกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ 1 คน
และมีกรรมการมาจาก ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชน ภาคส่วนละ 8 คน โดยมีผอู้ านวยการ
สานักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ
รวมทัง้ สิน้ 30 คน และได้มกี ารแต่งตัง้ อนุกรรมการสองชุดคือ คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ และคณะอนุกรรมการพัฒนากลไกด้านสังคมและ
การสื่อสารสาธารณะ
ทัง้ นี้คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ
ได้เสนอเป้าหมายและกรอบการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ และได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการฯ เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2554 โดยกาหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ดงั นี้ 28
“ประเทศไทยมีระบบกำรเงินกำรคลังด้ำนสุขภำพ ทีส่ นับสนุนกำรพัฒนำสุขภำพ
และมีระบบกำรเงินกำรคลังด้ำนบริกำรสุขภำพ ทีม่ คี วำมเสมอภำค มีประสิทธิภำพ มี
ควำมโปร่งใส มีส่วนร่วม และมีควำมยังยื
่ น
รวมทัง้ สนับสนุ นกำรพัฒนำระบบบริกำรสำธำรณสุขผสมผสำน ทีม่ คี ุณภำพ มีควำม
เสมอภำค มีควำมต่อเนือ่ ง มีส่วนร่วม และมีประสิทธิภำพ”
และกาหนดกรอบภารกิจการพัฒนาสาคัญ 5 ระบบ คือ
1) ออกแบบระบบบริการสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์
27

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 127 ตอนพิเศษ 89 ง ลงวันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2553
28
สานักพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ “เป้าหมาย ขอบเขตการทางานคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ “เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพแห่งชาติ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2554

2) ออกแบบระบบการเงินการคลังทีพ่ งึ ประสงค์
3) พัฒนาระบบการสนับสนุ นอื่น เช่น ระบบข้อมูล การประเมินความคุม้ ค่าเทคโนโลยีใหม่
4) พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ เช่น การเลือกหน่วยบริการ การร่วมจ่าย
5) ออกแบบระบบกากับและอภิบาลระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพในภาพใหญ่
ภาพที่ 5 เป้าหมายและกรอบการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ

และได้กาหนดเป้าหมายผลผลิตและแผนการดาเนินงานในช่วงสามปีดงั แสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แผนการทางานในช่วงสามปีของสานักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ

ผลการดาเนิ นงานสาคัญ29
1) ร่างภาพทีพ่ งึ ประสงค์ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ
2) ร่างยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ ซึง่ มีการจัดเวทีวชิ าการ
เพื่อระดมสมองภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้ความเห็นเบือ้ งต้นในการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
3) ร่างแผนปฏิบตั กิ ารการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมทางสังคมและการสื่อสารสาธารณะ ปี พ.ศ. 2555
– 2556
4) มีการประชุมปรึกษาหารือหน่วยงานสามกองทุนในเรือ่ งการบริหารจัดการยาบัญชี จ (2) จนกระทัง่
ได้มกี ารลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อจัดทาราคากลางยาและเครือ่ งมือแพทย์ระหว่าง
กรมบัญชีกลาง สานักงานประกันสังคม และสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ และได้มกี ารประชุมร่วมสามกองทุนประกันสุขภาพ
หลักเพื่อพิจารณาแนวทางการดาเนินการร่วมกันต่อไป (มีการประชุม 4 ครัง้ )
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สานักพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ (2555) สรุปการดาเนินงานคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงิน
การคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ (1 พฤศจิการยน 2553 – 31 พฤษภาคม 2555) และข้อเสนอแนะการดาเนินการต่อเนื่อง
นนทบุร,ี สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข

5) มีการประชุมปรึกษาหารือหน่วยงานสามกองทุนประกันสุขภาพหลัก (มีการประชุม 2 ครัง้ ในวันที่
10 และ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554) ในเรือ่ ง การบูรณาการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อหาแนว
ทางการดาเนินการบริหารจัดการการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนทุกสิทธิ ให้ได้รบั
บริการการแพทย์ฉุกเฉินในสถานบริการได้ทุกที่ โดยไม่ตอ้ งจ่ายเงิน ซึง่ หน่วยงานสามกองทุนฯ ได้
นาไปเสนอเพื่อให้มกี ารดาเนินการทัวประเทศ
่
เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นมา
ต่อมา คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบนั มีมติ เห็นชอบให้ยกเลิ กระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัฒนาระบบการเงิ นการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ในวันที่ 24 เมษายน 2555
ซึง่ ในการนี้สานักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติมขี อ้ เสนอเพื่อการดาเนินการต่อคือ
การพัฒนากลไกกลางในการบริหารจัดการระบบการคลังด้านสุขภาพระดับชาติ (National Information
Clearing House) เพื่อพัฒนาระบบจ่ายชดเชยค่าบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยกลไกกลางเพื่อการ
จัดการดังกล่าว ประกอบด้วย 1) หน่วยงานกลางบริหารจัดการข้อมูลเบิกจ่าย (Data Center and Clearing
House) 2) หน่วยงานกลางบริหารมาตรฐานระบบข้อมูลเบิกจ่าย (Data Standard Maintenance
Organization – DSMO) 3) หน่วยงานกลางพัฒนาเครือ่ งมือคานวณการจ่ายค่าบริการสาหรับระบบประกัน
สุขภาพ (Case-Mix Center) และ 4) หน่วยงานกลางตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่าย และเสนอให้มกี ารบูรณา
การการบริหารจัดการสามกองทุนร่วมกันเพื่อลดความเหลื่อมล้าระหว่างกองทุน
6.2 การขับเคลื่อนของภาคการเมืองโดยนายกรัฐมนตรี
รัฐบาลพรรคเพื่อไทย ทีม่ ี นายกรัฐมนตรียงิ่ ลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาลต่อรัฐสภา เมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2554 ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งนี้ในข้อ 1.14
“พัฒนำระบบประกันสุขภำพ เพิม่ ประสิทธิภำพของระบบหลักประกันสุขภำพถ้วน
หน้ำ 30 บำทรักษำทุกโรค เพือ่ ให้ประชำชนทุกคนได้รบั บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ สะดวก
รวดเร็ว และเป็ นธรรม รวมทัง้ บูรณำกำรสิทธิของผูป้ ว่ ยทีพ่ งึ ได้รบั จำกระบบประกันสุขภำพ
ต่ำงๆ บูรณำกำรแผนงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้สอดคล้องไปในแนวทำง
เดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศทีท่ นั สมัยและคุม้ ค่ำต่อกำรให้บริกำร
มำใช้ให้แพร่หลำย รวมทัง้ จัดให้มมี ำตรกำรลดปจั จัยเสีย่ งทีม่ ผี ลต่อสุขภำพและภำวะทุพ
โภชนำกำรทีน่ ำไปสู่กำรเจ็บปว่ ยเรือ้ รัง ได้แก่ เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรค
หลอดเลือด มะเร็ง รวมทัง้ กำรเฝ้ำระวังโรคอุบตั ใิ หม่ และมำตรกำรป้องกันอุบตั เิ หตุจำก
กำรจรำจร”
ซึง่ ในการนี้นายกรัฐมนตรีได้มกี ารเรียกประชุมรัฐมนตรีทเ่ี กีย่ วข้อง (สาธารณสุข คลัง แรงงาน)
ผูบ้ ริหารระดับสูงของสามกองทุน เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) รวมทัง้ เลขาธิการสานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ เลขาธิการสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และผูท้ รงคุณวุฒ/ิ นักวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง ครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 20 มกราคม
2555 ทีท่ าเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายสาคัญในการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ คือ การ
พัฒนา บูรณาการ และสร้างเอกภาพของระบบประกันสุขภาพ ให้เป็ นแนวทางเดียวกัน เพื่อสร้างความเสมอ
ภาคเท่าเทียมในการรับบริการสาธารณสุขพืน้ ฐานของประชาชนไทย โดยให้เริม่ จากบริการเจ็บปว่ ยฉุ กเฉิน
สาหรับทุกคนทุกสิทธิ
ทัง้ นี้นายกรัฐมนตรีได้มกี ารเรียกประชุมทีท่ าเนียบอีกเป็ นระยะ รวมทัง้ หมด 6 ครัง้ ทีผ่ ่านมา โดยครัง้
สุดท้ายคือเมือ่ วันที่ 21 สิงหาคม 2555 ทีท่ าเนียบรัฐบาล (ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2556)
ผลการดาเนิ นงานที่สาคัญ
ทัง้ นี้แม้กลไกนี้จะไม่ใช่กลไกทีเ่ ป็นทางการ แต่หากพิจารณาจะเห็นว่ามีผลการดาเนินงานทีเ่ ป็ น
รูปธรรมได้ค่อนข้างดีในช่วงทีผ่ ่านมาซึง่ พอสรุปได้ดงั นี้
1) การบูรณาการการจัดระบบบริการและชดเชยกรณีเจ็บปว่ ยฉุ กเฉิน ให้สามารถเข้ารับบริการใน
โรงพยาบาลเอกชนทีม่ ไิ ด้เป็ นคู่สญ
ั ญาของกองทุนประกันสุขภาพ นโยบายดังกล่าวได้รบั การ
แปลงไปสู่การปฏิบตั ติ งั ้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2555 ซึง่ จากการประเมินนโยบายดังกล่าวใน
ช่วงแรกก็พบว่า นโยบายดังกล่าวเพิม่ การเข้าถึงบริการสุขภาพทีจ่ าเป็ น อย่างไรก็ดยี งั มี
ข้อขัดข้องในเชิงปฏิบตั อิ กี หลายประการ30
2) การบูรณาการการจัดระบบการจ่ายยาต้านไวรัสเอดส์ (มติเมือ่ วันที่ 21 มิถุนายน 2555) โดยมี
ข้อสรุปให้เริม่ ดาเนินการตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 คือ
ก. ให้มคี ณะกรรมการร่วมด้านวิชาการ เพื่อดูแลมาตรฐานการรักษาประกอบด้วยผูแ้ ทนจาก 3
กองทุน และมีกรมควบคุมโรคเป็นประธาน (มีการดาเนินการในเรือ่ งเพิม่ ยา Darunavir
เข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อให้ทุกสิทธิเข้าถึงบริการเท่าเทียมกัน, ปรับเงือ่ นไขให้ทุก
กองทุนสามารถตรวจ viral load ได้ 1-2 ครัง้ /ปีตามระยะของโรค, ปรับเกณฑ์การเริม่ ยา
ต้านไวรัสเอดส์จากเดิม CD4 < 200 เป็น <350)
ข. บูรณาการให้เกิดระบบสารสนเทศกลางในการดูแลผูป้ ่วยร่วมกัน (มีการอบรมการบันทึก
ข้อมูลในโปรแกรม NAP plus แก่สถานพยาบาลระบบประกันสังคม ส่วนของ
กรมบัญชีกลางยังไม่มรี ะบบการลงทะเบียน)
30

ไพบูลย์ สุรยิ ะวงศ์ไพศาล, สัมฤทธิ ์ ศรีธารงสวัสดิ,์ ยาใจ อภิบญ
ุ โยภาส, สิรนิ าฏ นิภาพร และคณะ (2555) โครงการ
ประเมินการให้บริการผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุฉุกเฉินร่วมสามกองทุนภายใต้ “นโยบาย เจ็บปว่ ยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทัวถึ
่ งทุกคน”
นนทบุร,ี สานักงานวิจยั เพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข

ค. จัดระบบเครือข่ายบริการ เพื่อผูร้ บั บริการในแต่ละกองทุนสามารถใช้บริการ ณ หน่วย
บริการใดก็ได้ โดยไม่ขดั ต่อระเบียบของแต่ละกองทุน (สปสช.อยูร่ ะหว่างการแก้ระเบียบ)
ง. ศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการด้วยระบบเดียวกัน เช่น การบริหารยาและ
เวชภัณฑ์ และการชดเชยค่าบริการ
3) การบูรณาการกรณีไตวายเรือ้ รัง ทัง้ นี้พบความแตกต่างหลักในเรือ่ งนี้ระหว่างกองทุน31 คือ สิทธิการ
เข้าถึงการรักษาด้วยวิธตี ่างๆ (สปสช.มี PD first), การชดเชยและการสนับสนุ นอุปกรณ์สาหรับการ
รักษาด้วย CAPD ไม่เหมือนกัน, การชดเชยและการสนับสนุ นอุปกรณ์สาหรับการรักษาด้วย HD ไม่
เหมือนกัน, การปลูกถ่ายไต มีความแตกต่างเล็กน้อย (สิทธิขา้ ราชการไม่มกี ารชดเชยให้กาชาด, สิทธิ
ประกันสังคมต้องผ่านการล้างไตหรือฟอกเลือดก่อน), และการรับยา EPO 3 กองทุนมีความแตกต่าง
กันมาก ทัง้ นี้มกี ารดาเนินการตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2555 ดังต่อไปนี
ก. ผูป้ ว่ ยทุกรายทุกสิทธิเข้าถึงการรักษาด้วยเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันของสมาคมโรคไต โดยมี
การกาหนดเกณฑ์มาตรฐานทางการแพทย์ของการวินิจฉัยให้สทิ ธิบาบัดทดแทนไต
ข. ผูป้ ว่ ยจะได้รบั การรักษาต่อเนื่องโดยวิธกี ารรักษาแบบเดิม แม้มกี ารเปลีย่ นสิทธิรกั ษา (สปส.
อยูร่ ะหว่างการออกประกาศคณะกรรมการแพทย์ คาดว่าจะประกาศใช้ได้ในเดือนเมษายน
2556)
ค. ผูป้ ว่ ยจะได้รบั การรักษาภายใต้ระบบบริการของกองทุนทีย่ า้ ยเข้าไปใหม่
ง. หน่ วยบริการรับชดเชยค่าบริการและเวชภัณฑ์ตามระเบียบของกองทุนทีผ่ ปู้ ว่ ยย้ายเข้าใหม่
ทัง้ สามเรือ่ งดังกล่าวสรุปได้ว่าเกิดขึน้ จากการผลักดันทางการเมืองจากการประชุมดังกล่าว ทัง้ นี้ยงั มี
อีกสองเรือ่ งทีอ่ าจมิใช่มาจากการประชุมทีท่ าเนียบแต่กเ็ กิดขึน้ จากการผลักดันด้านการเมืองเป็นสาคัญ
เช่นกัน คือ
4) การบูรณาการการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันในกลุ่มโรคมะเร็งปอด มะเร็ง
ตับ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลาไส้ใหญ่ เนื่องจากพบมากในประเทศไทย
สืบเนื่องจากสภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมฯ เสนอ ครม. ให้มกี ารรักษามะเร็งมาตรฐานเดียว
เมือ่ เดือนสิงหาคม 2555 และรองนายกรัฐมนตรี (กิตติรตั น์ ณ ระนอง) ได้มอบหมายให้กระทรวง
สาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึง สปสช.ไป
พิจารณาและเสนอความเห็นฯ ซึง่ กระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย สปสช.รับไปดาเนินการ
หลังจากนัน้ สปสช.ได้ จัดประชุมผูเ้ ชีย่ วชาญเพื่อทบทวนแนวทางการรักษาโรคมะเร็ง (Protocol)
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10 ครัง้ และประชุมรับฟงั ความเห็นต่อร่างแนวทางการรักษามะเร็ง (Protocol) ปจั จุบนั อยู่
ระหว่างการหารือผูเ้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน โดยแต่งตัง้ คณะทางานฯ เพื่อร่วมจัดทาข้อเสนอเชิง
นโยบายต่อประเด็นความเห็นของสภาทีป่ รึกษาฯ ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของครม.ต่อไป
5) National Clearing House มีการผลักดันให้ สปสช. ทาหน้าทีเ่ ป็นหน่วยงานกลางในการบริหาร
จัดการด้านธุรกรรมการเบิกจ่ายชดเชยและระบบข้อมูลแก่ทงั ้ สามกองทุน รวมถึงข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่นๆทีส่ มัครใจ ซึง่ ในการนี้ คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มมี ติเห็นชอบให้ สปสช.ทาหน้าทีด่ งั กล่าวเมือ่ วันที่ 7 มกราคม
2556 และมอบหมายให้ สปสช. เสนอ ครม. เพื่อให้ความเห็นชอบ ระหว่างนี้ได้มกี ารเซ็น MOU
ร่วมกันระหว่าง กรมบัญชีกลาง และ สปสช. เพื่อให้ สปสช. ทาหน้าทีด่ งั กล่าวแทน
กรมบัญชีกลาง (เริม่ มีผลตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2556) และคณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นขอบการทาหน้าที่
National Clearing House ตามที่ สปสช. เสนอ
6.3 คณะกรรมการกาหนดระบบบริ หารยา เวชภัณฑ์ การเบิ กจ่ายค่าตรวจวิ นิจฉัย และ
ค่าบริ การทางการแพทย์
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2555 อนุมตั ติ ามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขเสนอ แต่งตัง้
คณะกรรมการกาหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยและค่าบริการทางการแพทย์
โดยมีรฐั มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และมีอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นเลขานุการ และมี
คณะกรรมการมาจากหน่วยงานต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องและสามกองทุน โดยคณะกรรมการฯ มีบทบาท จัดทา
ข้อเสนอระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยและค่าบริการทางการแพทย์ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รับไปเป็ นแนวทางดาเนินการปฏิบตั ติ ่อไป
และจัดทาข้อเสนอระบบตรวจสอบ ติดตาม ในการเบิกจ่ายยา เวชภัณฑ์ ค่าตรวจวินิจฉัยและค่าบริการ
ทางการแพทย์ทเ่ี ป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยังยื
่ นต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และมอบให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง รับไปดาเนินการปฏิบตั ติ ่อไป โดยการดาเนินการของ
คณะกรรมการชุดดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดทิศทาง กลไก ระบบยาในภาพรวมของประเทศจาก
ข้อเท็จจริง เพื่อให้มภี าพทีช่ ดั เจน และใช้กาหนดทิศทาง ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลทีจ่ ะพัฒนาระบบยา
ให้เป็นเอกภาพเดียวกันต่อไป
คณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้มกี ารแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการในระยะแรก จานวน 6 ชุด ประกอบด้วย
1) คณะอนุกรรมการเจรจาต่อรองราคายาและเวชภัณฑ์ มีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายโสภณ
เมฆธน เป็ นประธาน มีภารกิจในการเจรจาต่อรองราคายากลุ่มเป้าหมายทีม่ ผี จู้ าหน่ ายรายเดียว
และมีราคาแพง

2) คณะอนุกรรมการการส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติและยาชื่อสามัญ มีปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเป็นประธาน
3) คณะอนุกรรมการกาหนดแนวทางเวชปฏิบตั ิ ข้อบ่งชีก้ ารใช้ยา การตรวจวินิจฉัยโรคและการ
รักษาพยาบาล มีอธิบดีกรมการแพทย์เป็ นประธาน โดยมุง่ เน้นทีย่ ากลุ่มเป้าหมาย 9 กลุ่มหลักที่
มีมลู ค่าการใช้สงู และค่าบริการรังสีวนิ ิจฉัย รังสีรกั ษา และบริการผ่าตัดทีม่ รี าคาแพง
4) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบตรวจสอบการรักษาพยาบาลและการเบิกจ่าย มีเลขาธิการ
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็ นประธาน เพื่อบูรณาการระบบการตรวจสอบการ
รักษาพยาบาลและการเบิกจ่ายของสามกองทุน
5) คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาและรหัสยามาตรฐานเพื่อสนับสนุนการบริหารเวชภัณฑ์ มี
เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นประธาน เพื่อให้มรี ะบบมาตรฐานข้อมูลของ
บริการต่างๆเพื่อใช้ในการเบิกจ่าย รวมถึงการตรวจสอบกากับ
6) คณะอนุกรรมการปรับปรุงกลไกการจ่ายเงินโดยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธาน มีหน้าทีใ่ นการพัฒนาข้อเสนอในการกาหนดอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาลตาม
กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมระหว่างกองทุนต่างๆให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบตั ใิ น
การให้บริการ และในระยะต่อมาได้รบั มอบหมายให้กากับการพัฒนารูปแบบการจ่ายล่วงหน้า
บริการผูป้ ว่ ยนอกแบบตกลงราคาในผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังร่วมด้วย
ต่อมาได้มกี ารแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพิม่ เติมอีกหนึ่งชุด คือ คณะอนุกรรมการระบบข้อมูลบริการ
ทางการแพทย์ ซึง่ มีอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็ นประธาน โดยมีบทบาทภารกิจสาคัญสองเรือ่ งคือ การพัฒนา
ข้อเสนอในเรือ่ ง National clearing House และ National Health Care Information.
ทัง้ นี้คณะกรรมการฯได้มกี ารประชุมกันเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชุมรวมแล้ว 8 ครัง้
ตัง้ แต่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ผลการดาเนินงาน
สาหรับความคืบหน้าการดาเนินงานของคณะกรรมการฯและอนุกรรมการชุดต่างๆ พอสรุปได้ดงั นี้
คณะอนุกรรมการฯ และ
หน่ วยงานเกี่ยวข้อง
คณะอนุกรรมการเจรจา
ต่อรองราคายาและเวชภัณฑ์

ผลการดาเนิ นงานระหว่าง มิถนุ ายน 2555 – มีนาคม 2556
 ต่อรองราคายาเป้าหมาย 9 กลุ่ม/ ยานาเข้า บัญชียาหลัก/ และยา NED รวม 271
รายการ มูลค่ายาทีค่ าดว่าจะประหยัดได้ 865 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 15
ของมูลค่าทีม่ กี ารเบิกจ่ายอยู่
 ร่วมแก้ปญั หาการขาดแคลนน้าเกลือร่วมกับองค์การเภสัชกรรม และจัดระบบ
แลกเปลีย่ นยาส่วนเกินของโรงพยาบาล

คณะอนุกรรมการฯ และ
หน่ วยงานเกี่ยวข้อง

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
ใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
และยาชื่อสามัญ

คณะอนุกรรมการกาหนดแนว
เวชปฏิบตั ิ ข้อบ่งชีก้ ารใช้ยา
การตรวจวินิจฉัยโรค และการ
รักษาพยาบาล
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบการรักษาพยาบาล
และการเบิกจ่าย
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชี
ยาและรหัสยามาตรฐานเพื่อ
สนับสนุนการบริหารเวชภัณฑ์
คณะอนุกรรมการปรับปรุง
กลไกการจ่ายเงินโดยกลุ่ม
วินิจฉัยโรคร่วม
คณะอนุกรรมการระบบข้อมูล
การบริการทางการแพทย์

การดาเนินงานของ
กรมบัญชีกลาง

ผลการดาเนิ นงานระหว่าง มิถนุ ายน 2555 – มีนาคม 2556
 อยู่ระหว่างการพิจารณากลุ่มยามะเร็ง โดยจะประสานงานกับคณะอนุกรรมการ
กาหนดแนวเวชปฏิบตั ฯิ เพื่อขอข้อมูลกลุ่มยามะเร็งชนิดใดทีก่ าหนดแนวเวช
ปฏิบตั แิ ล้วเสร็จ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลนาไปต่อรองราคายาต่อไป
 สารวจสถานการณ์การใช้ยา ED/NED
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีแผนสุม่ วิเคราะห์คุณภาพยา 56 รายการ (ยา 9
กลุ่ม) เพื่อให้เกิดความมันใจการใช้
่
ยาชื่อสามัญ
 มีแผนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์แก่แพทย์และประชาชนทัวไป
่ โดยองค์การ
เภสัชกรรมได้จดั สรรงบประมาณให้ดาเนินการ ๑๒ ล้านบาท
 จัดทาแนวเวชปฏิบตั แิ ละข้อบ่งชี้ ด้านรังสีรกั ษาทีม่ คี ่าใช้จ่ายสูง ด้านศัลยกรรมทีม่ ี
ค่าใช้จ่ายสูง, และด้านรังสีวนิ ิจฉัยทีม่ คี ่าใช้จ่ายสูง
 จัดทา “แนวเวชปฏิบตั แิ ละข้อบ่งชีก้ ารใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติของ
กลุ่มเป้าหมาย 5 กล่มดาเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจความถูกต้อง
 มี Action plan การดาเนินงานแล้วแต่รอแนวเวชปฏิบตั ทิ อ่ี นุฯกาหนดแนวเวช
ปฏิบตั ฯิ จะประกาศใช้ก่อน
 ดาเนินการจัดทาบัญชียาและรหัสยามาตรฐานสาหรับยา 9 กลุ่มแรกแล้วเสร็จ
 อยูร่ ะหว่างการจัดทาบัญชียาและรหัสยามาตรฐานสาหรับยากลุม่ อื่นๆทีเ่ หลือ
 ข้อเสนอปรับปรุงกลไกการจ่ายตามกลุ่มวินจิ ฉัยโรคร่วมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ดาเนินการนาเสนอคณะอนุกรรมการฯก่อนนาเสนอคณะกรรมการพิจารณา
 อยู่ระหว่างการพัฒนารูปแบบการจ่ายค่าบริการผูป้ ว่ ยนอกแบบตกลงราคา
ล่วงหน้าสาหรับผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง
 ตัง้ คณะทางาน 2 ชุด คือ คณะทางาน National Clearing House และ
คณะทางาน National Health Care Information
 คณะทางานชุดที่ 1 (National Clearing House) มีรองเลขาธิการสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานคณะทางาน สาหรับคณะทางานชุดที่ 2
(National Health Care Information) มีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่ม
ภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข เป็ นประธานคณะทางาน โดยกาหนดกรอบ
การทางานให้คณะทางานจัดทาข้อเสนอภายใน 3 เดือน
 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้มมี ติเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณากาหนดราคากลางยา ไปดาเนินการ
กาหนดหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางและส่งให้กรมบัญชีกลางประกาศราคา
กลางในการจัดซือ้ ของส่วนราชการ

คณะอนุกรรมการฯ และ
หน่ วยงานเกี่ยวข้อง

องค์การเภสัชกรรม

ผลการดาเนิ นงานระหว่าง มิถนุ ายน 2555 – มีนาคม 2556
 กรมบัญชีกลาง จึงเห็นควรส่งมอบรายการยาทีอ่ นุกรรมการต่อรองราคาส่งมอบ
ให้คณะอนุกรรมการพิจารณากาหนดราคากลางยา ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการ
พิจารณา เมื่อหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางแล้วเสร็จและมีการประกาศใช้
แล้ว กรมบัญชีกลางจะดาเนินการประกาศอัตราการเบิกจ่ายเงินสาหรับยา
รายการต่างๆ ต่อไป
อยู่ระหว่างการดาเนินการให้องค์การเภสัชกรรมเป็ นกลไกกลางในการต่อรองและจัดหายา
เพื่อสนับสนุนแก่โรงพยาบาลรัฐ โดยมีขอ้ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
 เห็นชอบให้ราคายาในการจัดหาขององค์การเภสัชกรรมเป็ นราคากลางในการ
จัดซือ้ ยาของสถานพยาบาลของรัฐ
 ประเด็น ให้สถานพยาบาลของรัฐพิจารณาซือ้ ยาทีอ่ งค์การเภสัชกรรมจัดหาให้
เป็ นลาดับแรก ได้รบั ความเห็นชอบแบบมีระยะเวลาจากัดครึง่ ปี ถงึ หนึ่งปี โดยให้
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอสิทธิพเิ ศษ แล้วส่งให้กรมบัญชีกลางเพือ่ เสนอ
คณะกรรมการสิทธิพเิ ศษของกระทรวงการคลัง
 เห็นชอบในหลักการ ทัง้ นี้การประกาศราคากลางทีท่ ุกกองทุนใช้รว่ มกัน โดย
เสนอให้อนุกรรมการกาหนดราคากลาง คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
ดาเนินการ
 มอบ สวรส หากลไก กระบวนการทีจ่ ะทาให้สมดุลของระบบยา เพื่อให้
สถานพยาบาลและกองทุนมียาใช้ในราคาทีเ่ หมาะสม และบริษทั ยาไทยอยู่ได้

7. สรุปและข้อเสนอเพื่อการลดความเหลื่อมลา้ ในระบบบริ การสุขภาพไทย
จากข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมถึงการขับเคลื่อนในระบบประกันสุขภาพในช่วงทศวรรษทีผ่ ่านมาพอ
สรุปได้ดงั นี้
1) มีความแตกต่างในการได้รบั บริการสุขภาพระหว่างระบบประกันสุขภาพจริง อันเนื่องจากการทีเ่ รามี
ระบบประกันสุขภาพหลักสามระบบทีม่ กี ารออกแบบระบบ กาหนดสิทธิประโยชน์ และบริหารจัดการ
ต่างกัน
2) มีความแตกต่างในการได้รบั บริการสุขภาพระหว่างพืน้ ทีต่ ่างๆ อันเนื่องจากมีการกระจายทรัพยากร
ด้านสุขภาพทีไ่ ม่เท่าเทียมกัน รวมถึงความพร้อมของระบบบริการ และการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
ระบบบริการในแต่ละพืน้ ทีแ่ ตกต่างกัน

3) ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพหรือซือ้ บริการสุขภาพในประเทศไทย ไม่เคยมีการกาหนด
เป้าหมายในด้านการลดความเหลื่อมล้าของการใช้บริการสุขภาพของประชาชนไม่ว่าในแง่ของความ
เหลื่อมล้าระหว่างระบบประกันสุขภาพหรือระหว่างพืน้ ที่
4) กลไกการขับเคลื่อนเพื่อสร้างเอกภาพและลดความเหลื่อมล้าระหว่างระบบประกันสุขภาพไทย
ในช่วงทีผ่ ่านมามีทงั ้ กลไกในรูปแบบคณะกรรมการร่วมระดับกองทุน (คณะกรรมการร่วมสาม
กองทุน) กลไกอิสระใหม่ทแ่ี ยกออกมาเพื่อขับเคลื่อนเรือ่ งนี้โดยเฉพาะ (คณะกรรมการพัฒนาระบบ
การเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ) กลไกร่วมระดับกระทรวง (คณะกรรมการกาหนดระบบบริหาร
ยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยและค่าบริการทางการแพทย์) และกลไกการขับเคลื่อน
ทางการเมืองทีไ่ ม่มกี ารจัดตัง้ เป็นทางการ ซึง่ จากผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมาจะเห็นว่ากลไกการขับ
เคลื่อนทีอ่ ยูเ่ หนือระดับกระทรวงจากทางฝา่ ยการเมืองจะมีผลการดาเนินงานทีเ่ ป็ นรูปธรรมชัดเจน
มากทีส่ ุด อย่างไรก็ดกี ม็ ขี อ้ สงสัยในด้านความยังยื
่ นในการดาเนินงานหากไม่มโี ครงสร้างกลไกที่เป็ น
รูปธรรมรองรับ
ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมลา้ ในระบบประกันสุขภาพและระบบบริ การสุขภาพไทย
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์การดาเนินงานทีผ่ ่านมาจะเห็นว่าหากจะขับเคลื่อนเพื่อสร้างเอกภาพและลด
ความเหลื่อมล้าระหว่างระบบประกันสุขภาพและระบบบริการสุขภาพไทยนัน้ จาเป็นต้องมีกลไกการขับ
เคลื่อนทีอ่ ยูเ่ หนือหน่วยดาเนินงาน คือเหนือระดับกองทุนและระดับผูใ้ ห้บริการ ดังนัน้ ในการขับเคลื่อนใน
เรือ่ งดังกล่าวมีขอ้ เสนอเชิงนโยบายคือ
1) ต้องมีการปฏิรปู กลไกการอภิบาลระบบประกันสุขภาพและระบบบริการสุขภาพไทย ให้มกี ลไก
ระดับชาติดา้ นสุขภาพ (National Health Authority) ในการกาหนดทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพ
และระบบประกันสุขภาพไทย รวมถึงการกาหนด มาตรฐาน กฏเกณฑ์กติกากลาง เช่น ชุดสิทธิ
ประโยชน์, อัตราการจ่าย, มาตรฐานข้อมูล ฯลฯ ตลอดจนการติดตามกากับการพัฒนา ซึง่ ใน
ต่างประเทศหน่วยงานหลักทีท่ าบทบาทนี้คอื กระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ดชี ่วงทีผ่ ่านมา
กระทรวงสาธารณสุขไปมุง่ ทาบทบาทในด้านการให้บริการเป็ นหลัก ในขณะทีแ่ ต่ละกองทุนก็ม ี
กฏหมายและกาหนดกฏกติกาของตนเอง ซึง่ หากกระทรวงสาธารณสุขจะปรับมาทาบทบาทในด้าน
การอภิบาลระบบก็จาเป็ นต้องแยกบทบาทในด้านการให้บริการออกไปเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบั
ซ้อน
2) ให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็ นผูร้ บั ผิดชอบการบูรณาการการบริหารกองทุนประกัน
สุขภาพหลักให้เป็ นเอกภาพ และดาเนินการแยกภารกิจการจัดการระบบประกันสุขภาพเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้า และมีธรรมาภิบาล โดย สปสช.มีบทบาทซือ้ และจ่ายค่าบริการและ

คุม้ ครองสิทธิแก่ประชาชน และมีกลไกการบริหารข้อมูลการเบิกจ่าย กลไกการตรวจสอบการ
เบิกจ่าย กลไกการพัฒนาและบารุงรักษาเครือ่ งมือการจ่ายค่าบริการ และกลไกการพัฒนามาตรฐาน
ระบบข้อมูลสารสนเทศระบบบริการสุขภาพ
3) กระจายบทบาทการซือ้ และจัดบริการสุขภาพไประดับเขต เพื่อความเป็นธรรมในการกระจาย
ทรัพยากร และเพิม่ ประสิทธิภาพเชิงขนาด และมีการเชื่อมโยงสนับสนุ นทรัพยากรระหว่างกันในเขต
ลดปญั หาการปฏิเสธผูป้ ว่ ยส่งต่อ และตอบสนองต่อประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างเหมาะสม
4) รัฐบาลหรือกลไกการอภิบาลระบบบริการสุขภาพระดับชาติควรกาหนดเป้าหมายเชิงผลผลิตและ
ผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพและตัวชีว้ ดั ของระบบประกันสุขภาพและระบบบริการสุขภาพทีช่ ดั เจนในการ
ติดตามกากับรวมถึงการกาหนดภารกิจและความรับผิดชอบของแต่ละหน่ วยงานต่อเป้าหมายและ
ตัวชีว้ ดั ในแต่ละด้าน

