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บทความนี้เปนเพียงมุมมองหน่ึงของผูเขียน เพื่อใหเกิดความคิดทีห่ลากหลาย 

 
 
 
 

หลักประกนัสุขภาพถวนหนาเพื่อการเขาถึงบริการที่มีคุณภาพ (Quality) และ                
ไดมาตรฐาน หรือเพื่อประกันการเขาถึงบริการสุขภาพข้ันพื้นฐาน โดยมีเปาหมาย     

เพื่อควบคมุตนทุนคาใชจาย (Cost containment) ของระบบบริการสุขภาพ 
 

พงษพิสุทธิ์ จงอุดมสุข 
 

 
   

- บริการที่มีคุณภาพ มีความหมายครอบคลุมมากกวาบริการท่ีไดมาตรฐานทางวิชาชีพ (professional 
standard) แตบริการนั้นตองสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน (responsiveness) โดย
คํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษยดวย 

- การควบคุมตนทุนคาใชจาย หมายถึง การบริหารจัดการเพื่อใหระบบมีคาใชจายในการจัดบริการ
สุขภาพท่ีเหมาะสม ระบบมีความยั่งยืนทางการเงินในระยะยาว (long term financial sustainability) 

- มีความเช่ือวาบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน มักจะมีตนทุนในการจัดบริการสูงกวา
บริการที่ดอยคุณภาพ หรือคุณภาพบริการมักจะผันแปรตามตนทุนที่ใชในการจัดบริการ 

- ที่ผานมาเม่ือรัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาไมเพยีงพอ               
ผูใหบริการมักสะทอนวาจะสงผลกระทบตอคุณภาพที่ประชาชนจะไดรับ จนดูเหมือนวาประเด็นเรื่อง
คุณภาพบริการและการควบคุมคาใชจาย เปนประเดน็ท่ีจะตองเลอืกไมทางใดก็ทางหนึ่ง 

- อยางไรก็ตาม ไมไดมีหลักประกันวาบริการสุขภาพที่มีคาใชจายสูง จะเปนบริการที่มีคุณภาพและ
ใหผลลัพธสุขภาพ (health outcome) ดีกวาบริการสุขภาพเดียวกันท่ีมีคาใชจายต่ํากวา นอกจากนี้ 
บริการพื้นฐานควรเปนบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานดวย 

- การจัดบริการจนกระท่ังถึงจดุหนึ่ง (threshold) ที่การลดตนทุนจะกระทบตอคุณภาพบริการ ตนทุน 
ณ จุดนั้นจึงเปน “ตนทุนขัน้ต่ํา” ในการจดับริการน้ันๆ ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

- การควบคุมตนทุนคาใชจายของระบบประกันสุขภาพจึงสามารถดําเนินการ โดยการลดทอนสิทธิ
ประโยชนบางรายการท่ีอาจมีตนทุนประสิทธิผลต่ําโดยไมกระทบตอคุณภาพของบริการได 

 
 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

เอกสารประกอบการศึกษาภาพอนาคตและเสนทางสูหลักประกันสุขภาพถวนหนาท่ียั่งยืนของประเทศไทย  :  สํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

2 

ความสําคัญ 

 กอนหนาท่ีจะมีระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา คาใชจายบริการสุขภาพสวนบุคคล (personal 
healthcare expenditure) มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป (เฉลี่ยรอยละ 5.0 ตอปในป 2537-2544) [1] แต
คาใชจายสวนใหญเปนคาใชจายนอกภาครัฐ (ประชาชนเปนผูรับผิดชอบเอง) โดยคนที่ไมสามารถจาย
คาบริการจะไมไดรับบริการท่ีจําเปน และความไมเปนธรรมในการเขาถึงบริการท่ีจําเปน (horizontal 
equity) จะเปนประเด็นทางนโยบายท่ีไดรับความสนใจ การควบคุมตนทุนคาใชจาย (cost containment) 
บริการสุขภาพสวนบุคคล เร่ิมมีความสําคัญเม่ือรัฐบาลกําหนดใหมีนโยบายหลักประกันถวนหนาขึ้น 
เพราะคาใชจายสวนใหญไดกลายเปนภาระของผูบริหารระบบ (system manager) หรือผูซื้อบริการ 
(healthcare purchaser) ท่ีจะตองบริหารใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม ไมวารายไดของระบบจะมาจากภาษี 
(general tax revenue) หรือเงินสมทบจากประชาชน (contribution) หรือทั้งสองสวน ผลของการควบคุม
ตนทุนคาใชจายดังกลาวทําใหเกิดความวิตกกังวลวา จะกระทบตอคุณภาพบริการที่ประชาชนจะไดรับ 
เน่ืองจากมีความเชื่อวาบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน มักจะมีตนทุนในการจัดบริการสูงกวา
บริการท่ีดอยคุณภาพ หรือคุณภาพบริการมักจะผันแปรตามตนทุนที่ใชในการจัดบริการ 

 ท่ีผานมาเม่ือรัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาไมเพียงพอ               
ผูใหบริการมักสะทอนวาจะสงผลกระทบตอคุณภาพท่ีประชาชนจะไดรับ จนดูเหมือนวาประเด็นเร่ือง
คุณภาพบริการและการควบคุมคาใชจาย เปนประเด็นท่ีจะตองเลือกไมทางใดก็ทางหน่ึง (Tradeoff 
issue) เปนไปไมไดท่ีจะทําใหท้ังสองประเด็นประสบความสําเร็จพรอมๆ กัน และเปนประเด็นคานิยม           
ที่สําคัญ 

 
เหตุผลทางวชิาการเพื่อความเขาใจคานิยมดังกลาว 

1. ไมไดมีหลักประกันวาบริการสุขภาพท่ีมีคาใชจายสูง จะเปนบริการท่ีมีคุณภาพและใหผลลัพธ
สุขภาพ (health outcome) ดีกวาบริการสุขภาพเดียวกันที่มีคาใชจายตํ่ากวา [2] นอกจากนี้ยัง
พบวา คาใชจายดานสุขภาพจํานวนมากในประเทศที่พัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา เปน
คาใชจายที่ไมจําเปนหรือไมไดเปนการใหบริการตามมาตรฐาน มีการตรวจวินิจฉัย/การใหยา
ปฏิชีวนะหรือผาตัดเกินความจําเปน [3,4,5] คาใชจายสวนหนึ่งเกิดจากการดูแลผลแทรกซอน
ของการดูแลสุขภาพท่ีไมไดเปนไปตามมาตรฐาน [5] การลดคาใชจายในการจัดบริการสุขภาพ
โดยไมกระทบตอคุณภาพบริการ สามารถทําโดยการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ [5] การ
จัดบริการจนกระทั่งถึงจุดหนึ่ง (threshold) ที่การลดตนทุนจะกระทบตอคุณภาพบริการ                   
[4] ตนทุน ณ จุดนั้นจึงเปน “ตนทุนขั้นต่ํา” ในการจัดบริการนั้นๆ ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

2. ประเด็นเรื่องคุณภาพ/มาตรฐานบริการสุขภาพมีความซับซอน ประกอบดวยหลายมิติ ทําใหยาก
ท่ีจะหาขอยุติเรื่อง “นิยาม (definition)” และ “การวัด (measurement)” ซึ่งจะเปนที่ยอมรับกัน
โดยท่ัวไป [4] ความซับซอนดังกลาวทําใหการคํานวณหา “ตนทุนขั้นต่ํา” สําหรับบริการหน่ึงๆ 
(ใหเปนท่ียอมรับ) เปนเรื่องยากดวย 
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3. เนื่องจากบริการสุขภาพเปน labor intensive service ซึ่งตนทุนคาแรงอาจสูงมากกวารอยละ 50 
ของตนทุนท้ังหมด คุณภาพบริการสุขภาพก็ขึ้นกับกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของ
บุคลากรเปนสําคัญ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจึงควรมุงเนนที่ประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรบุคคล การสงเสริมใหบุคลากรใหบริการตามมาตรฐานซึ่งเปนที่ยอมรับ (practice 
guideline) 

4. ตนทุนคาใชจายของการจัดบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ จะขึ้นกับสิทธิประโยชน (benefit 
package) ที่ผูมีสิทธิจะไดรับการคุมครองดวย การควบคุมตนทุนคาใชจายของระบบประกัน
สุขภาพจึงสามารถดําเนินการ โดยการลดทอนสิทธิประโยชนบางรายการที่อาจมีตนทุน
ประสิทธิผลต่ําโดยไมกระทบตอคุณภาพของบริการได 

 

ความหมายเชิงปฏิบติัการ 

หลักประกันสุขภาพถวนหนาเพื่อการเขาถึงบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน หมายถึง ระบบท่ีให
ความคุมครองประชาชนทุกคนวา เม่ือเกิดความเจ็บปวยหรือตองการบริการสุขภาพที่จําเปนแลวจะไดรับ
บริการดังกลาว โดยบริการน้ันเปนบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานดวย 

- บริการท่ีมีคุณภาพ มีความหมายครอบคลุมมากกวาบริการที่ไดมาตรฐานทางวิชาชีพ 
(professional standard) แตบริการนั้นตองสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน 
(responsiveness) โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษยดวย 

หลักประกันสุขภาพถวนหนาเพื่อการเขาถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน หมายถึง ระบบที่ใหความคุมครอง
ประชาชนทุกคนวา เม่ือเกิดความเจ็บปวยหรือตองการบริการสุขภาพที่จําเปนแลวจะไดรับบริการ
ดังกลาว โดยบริการดังกลาวจํากัดเฉพาะบริการพื้นฐานตามที่กําหนดเทานั้น ทั้งน้ีเพื่อมิใหระบบมีภาระ
คาใชจายสูงจนเกินไป 

- การกําหนดวาบริการอะไรจะเปนบริการพื้นฐานนั้น อาศัยหลักการหลายอยางประกอบกัน 
เชน บริการนั้นตองมีประสิทธิผลตอตนทุน (cost effectiveness) หรือมีอรรถประโยชนตอ
ตนทุน (cost utility) เปนบริการที่มีคาใชจายสูง (high cost) กรณีท่ีตองการปองกันการ
ลมละลายจากการเจ็บปวยและการใชบริการ (catastrophic illness) [6,7] 

- แมวาจะไมไดมีการกลาวถึงประเด็นคุณภาพของบริการพื้นฐาน แตโดยท่ัวไปแลวบริการ
พื้นฐานควรเปนบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานดวย 

การควบคุมตนทุนคาใชจาย หมายถึง การบริหารจัดการเพ่ือใหระบบมีคาใชจายในการจัดบริการสุขภาพ
ที่เหมาะสม ระบบมีความยั่งยืนทางการเงินในระยะยาว (long term financial sustainability)  

ปญหาการเพิ่มขึ้นของคาใชจายดานสุขภาพอยางรวดเร็ว ทําใหประเด็นการควบคุมตนทุน
คาใชจายไดรับความสนใจและใหความสําคัญเพิ่มขึ้น ผลของการควบคุมตนทุนคาใชจายทําใหเกิดความ
กังวลเร่ืองผลกระทบตอคุณภาพบริการที่ประชาชนไดรับ เนื่องจากการควบคุมคาใชจายโดยการลดทอน
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บริการพื้นฐาน (หรือสิทธิประโยชนของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา) มีความออนไหวทางการเมือง
มากกวา 

 
สถานการณในประเทศไทย 
 ท่ีผานมาแมวาจะมีความพยายามกําหนดมาตรฐานการใหบริการผานการจัดทํา Clinical 
practice guideline (CPG) แตก็ไมไดรับการยอมรับจากแพทยเทาท่ีควร สถานพยาบาลแตละระดับ
ใหบริการประเภทเดียวกันดวยตนทุนท่ีแตกตางกัน ซ่ึงนาจะสะทอนวิธีการจัดการบริการที่แตกตางกัน 
สถานพยาบาลระดับตติยภูมิโดยเฉพาะอยางยิ่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีตนทุนการจัดบริการสูงสุด 
อางวาตนทุนดังกลาวเปนตนทุนท่ีเกิดจากการใหบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน (หรือในทางกลับกัน
คือ โรงพยาบาลระดับอื่นใหบริการไมไดมาตรฐาน) แตก็ไมมีขอมูลท่ียืนยันไดวาจะมีผลลัพธสุขภาพที่
ดีกวา การดําเนินงานสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาระยะแรก ยอมรับที่จะจายชดเชยคาบริการ
สุขภาพเดียวกัน (เฉพาะบริการผูปวยใน) ดวยอัตราที่แตกตางกันเม่ือใหบริการท่ีโรงพยาบาลตางระดับ 
(ดวยการถวงน้ําหนัก 1.6, 1.4 และ 1.0 สําหรับสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ
ตามลําดับ) โดยเปนการจายแบบมีเพดาน (DRG with global budget) แตอัตราเหมาจายรายหัวขณะนั้น
คอนขางต่ํา (1,202 บาท/ประชากร ในป 2545-2546) ทําใหโรงพยาบาลตติยภูมิสะทอนวายังไดรับการ
ชดเชยไมเพียงพอและไมสามารถใหบริการไดมีคณุภาพตามมาตรฐาน 

 ตอมามีการใชคากลาง (median) ของตนทุนคาใชจาย เปนอัตราการชดเชยคาบริการผูปวยใน
สําหรับสถานพยาบาลทุกระดับในป 2548 (แตยังมีการคุมครองบริการผูปวยในที่มีคาใชจายสูงใหจายใน
อัตราแยกเฉพาะคือ 1 หนวยน้ําหนักสัมพัทธเทากับ 10,300 บาท) [8] ทําใหมีเสียงสะทอนจาก
โรงพยาบาลตติยภูมิเพิ่มมากขึ้นวา ระบบหลักประกันสุขภาพกําลังทําลายระบบบริการสุขภาพ เพราะทํา
ใหโรงพยาบาลไมสามารถใหบริการไดตามมาตรฐาน อยางไรก็ตาม การปรับอัตราเหมาจายรายหัว
เพิ่มขึ้นมากในระยะหลังพรอมกับการปรับปรุงการจายเงินชดเชยตามระบบกลุมวินิจฉัยโรครวม 
(Diagnostic Related Group: DRG) ท่ีทําใหน้ําหนักสัมพัทธ (relative weight: RW) ของโรคที่มี
คาใชจายสูงเพิ่มขึ้น ทําใหโรงพยาบาลระดับตติยภูมิไดรับการชดเชยเพิ่มขึ้น (เนื่องจากเปนโรงพยาบาล
ที่รักษาโรคที่มีคาใชจายสูงเปนหลัก) แตเสียงสะทอนวางบประมาณไมเพียงพอ และกระทบตอคุณภาพ
บริการยังมีอยูตลอด 

ความพยายามในการหา “ตนทุนขั้นต่ํา” ในการจัดบริการที่มีคุณภาพ ไดเร่ิมกรณีบริการสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรค โดยพิจารณาจากมาตรฐานการจัดบริการและคํานวณตนทุนโดยใชแนวคิด 
Activity based costing (ABC) [9] ตอมากรณีของ “ตนทุนขั้นต่ํา” ในการรักษามะเร็งโลหิตวิทยา 
(Leukemia and Lymphoma) และนําไปสูการกันงบประมาณ (earmarked budget) สําหรับการดูแล
ผูปวยเฉพาะโรค (disease management) อยางไรก็ตาม ไมมีการพิสูจนวา ตนทุนท่ีไดเปนตนทุนขั้นต่ํา 
(สําหรับบริการท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน) จริง 
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 การขยายสิทธิประโยชนของระบบหลักประกันสุขภาพในระยะหลัง (เชน การใหยาตานไวรัส
สําหรับผูติดเชื้อ HIV และการใหบริการทดแทนไตสําหรับผูปวยไตวายระยะสุดทาย) โดยแยกคํานวณ
งบประมาณจากงบประมาณเหมาจายรายหัว ทําใหความกังวลเรื่องงบประมาณไมเพียงพอแตขยายสิทธิ
ประโยชนลดลง แตตราบใดท่ีตนทุนการใหบริการยังเพิ่มขึ้นสูงกวาอัตราเพิ่มของงบประมาณ และระบบ
การจายเงินผูใหบริการยังคงเนนใชระบบปลายปด (close end provider payment) เนื่องจากตองการ
ควบคุมคาใชจาย ความกังวลเรื่องงบประมาณไมเพียงพอในการจัดบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
จะยังคงมีอยูตอไป 
 
ผลกระทบตอคานิยมอ่ืนๆ 
 ดังที่ไดกลาวมาแลววา การควบคุมตนทุนคาใชจายบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสขุภาพวธิี
หนึ่งที่สําคัญคือ การปรับลดบริการพื้นฐานใหเหลือเทาที่จําเปนเทานั้น ซึ่งอาจกระทบตอคานิยมเรื่องการ
ใหความคุมครองพื้นฐาน (first dollar approach) หรือการใหความคุมครองแบบครอบคลุม 
(comprehensive benefit package) ซึ่งเปนคานิยมท่ีใชในระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย
ปจจุบัน รวมถึงคานิยมในการกําหนดชุดสิทธิประโยชนใหยืดหยุนเพื่อเปนทางเลือกใหกับประชาชน                   
ที่สามารถรวมจายได (consumer choice with cost sharing) 
 
รูปธรรมท่ีชีว้ัดการตัดสนิใจวาเอนเอียงไปสูประเด็นดานใด 
 รูปธรรมที่ชีว้ดัการตัดสินใจวาเอนเอียงไปสูประเด็นดานใด อาจพจิารณาจาก 

- การพิจารณารูปแบบการจายเงินผูใหบริการ (provider payment method) โดยหากเปนรูปแบบ
ท่ีเนนการควบคุมตนทุนสูง เชน จายแบบเหมาจายรายหัว (capitation) จายแบบรายโรคโดยมี
เพดาน (DRG with global budget) นาจะสะทอนวา ระบบใหความสําคัญกับเร่ืองการควบคุม
ตนทุนมากกวา ขณะที่การจายแบบตามรายการ (fee-for-service) อาจสะทอนการให
ความสําคัญกับเร่ืองคุณภาพบริการมากกวา  

- การพิจารณาปรับลดบริการพื้นฐานจากเดิมท่ีใหแบบครอบคลุม เหลือเพียงครอบคลุมเฉพาะบาง
โรค (โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคท่ีมีคาใชจายสูง) สะทอนคานิยมท่ีระบบตองการควบคุมตนทุน
คาใชจาย โดยผลักภาระตนทุนคาใชจายสวนหนึ่งใหประชาชนรับผิดชอบแทน (สําหรับโรคหรือ
บริการที่ไมครอบคลุม) แตขณะเดียวกันอาจสะทอนวา การตัดความครอบคลุมบริการบาง
ประเภทออก เพื่อใหบริการสวนที่เหลือ (และยังครอบคลุม) ไดรับงบประมาณเพียงพอที่จะ
ใหบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
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