หลักประกันสุขภาพถวนหนาสงเสริมการแขงขันในระบบตลาด
(Competitive market) หรือระบบการบริการภายใตการจัดการภาครัฐเพื่อสังคม
(Managed or socialized system)
สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์

− การแขงขันในระบบตลาด (Market competition) สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร
ผูบริโภคมีอิสระในการเลือกซื้อ ผูผลิตมีแรงจูงใจในการใหบริการตอบสนองตอความตองการของ
ผูบริโภคและคิดคนเทคโนโลยีใหม แตในดานบริการสุขภาพมักมีขอจํากัดดานการสรางความเปน
ธรรม และกลไกตลาดมักลมเหลว เนื่องจากการขาดสมดุลยของขอมูล ความลําเอียงในการเลือกรับ
ความเสี่ยง (Selection bias) และความจํากัดในการเขาสูตลาดของผูใหบริการทําใหจํากัดทางเลือก
โดยเฉพาะในชนบท
− บริการการแพทยเพื่อสังคม (Socialized medicine) ซึ่งเปนระบบที่ใชการคลังภาครัฐเปนหลัก โดย
รัฐบาลไมจําเปนตองเปนเจาของหนวยบริการ แมจะสงเสริมใหเกิดความเปนธรรมได แตมักมี
ขอจํากัดในดานงบประมาณ ทําใหตองควบคุมคาใชจาย และสงผลตอแรงจูงใจในการใหบริการ
ตลอดจนการพัฒนาและนําเขาเทคโนโลยี อีกทั้งมักตองจํากัดทางเลือกของประชาชน ทําใหอาจมีขอ
สงสัยตอการเขาถึงและคุณภาพบริการ
− รั ฐ บาลสามารถควบคุ ม กํ า กั บ ตลาดสุ ข ภาพโดยใช ก ารแข ง ขั น เป น เครื่ อ งมื อ ในการกระตุ น
ประสิทธิภาพได เรียกวา Managed competition
(1) ความหมายเชิงปฏิบัตกิ าร
การแขงขันในระบบตลาด (Competitive market) ตนฉบับของระบบแบบนี้คือสหรัฐอเมริกาหมายถึง
ระบบบริการสุขภาพที่อิงระบบตลาดเสรีที่ อุปสงค (demand) และอุปทาน (supply) ทํางานอยางเปน
อิสระจากกันโดยมีราคา (price) เปนเครื่องมือสําคัญในการกระจายบริการในสังคมซึ่งเชื่อวาจะเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะมีการมีการแขงขันกันของผูผลิตในดานราคาและคุณภาพเพื่อตอบสนองตอ
ความตองการของผูบริโภค เชน สถานพยาบาลและแขงขันกันในดานราคาและคุณภาพในการใหบริการ
ประชาชน หรือบริษัทประกันสุขภาพแขงกันเสนอโปรแกรมการประกันสุขภาพที่สนองความจําเปนดาน
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สุขภาพของแตละกลุมเปาหมาย ขณะเดียวกันประชาชนก็มีเสรีภาพในการเลือกใชบริการหรือซื้อประกัน
อยางอิสระ
ระบบบริการภายใตการจัดการภาครัฐเพื่อสังคม (Managed socialized system) คํานี้นาจะมาจาก
สองคําหลักคือ บริการทางการแพทยเพื่อสังคม (socialized medicine) และการแขงขันภายใตการ
จัดการ/กํากับของภาครัฐ (managed competition)
o ระบบบริการทางการแพทยเพื่อสังคม (Socialized Medicine)
คํานี้ใชครั้งแรกใน
สหรัฐอเมริกาหมายถึง ระบบบริการสุขภาพที่การคลังจากภาครัฐเปนหลัก (publicly-funded
health care)1 โดยแหลงเงินสวนใหญหรือทั้งหมดมาจากระบบภาษีหรือการประกันสุขภาพภาค
บังคับ2 โดยรัฐบาลเปนผูสนับสนุนงบประมาณเปนหลักหรือบริหารดวยก็ได สวนในดานการ
จั ด บริ ก ารรั ฐ อาจจั ด บริ ก ารเองหรื อ ไม ก็ ไ ด หากนิ ย ามแคบก็ จ ะหมายถึ ง ระบบบริ ก าร
ที่ภาครัฐเปนทั้งผูจัดและสนับสนุนงบประมาณ หรือในนิยามที่กวางขึ้นคือ ภาครัฐเปนผูสนับสนุน
งบประมาณหรือกํากับระบบบริการโดยที่ไมไดเปนเจาของสถานพยาบาลเอง
o การแขงขันภายใตการจัดการภาครัฐ (Managed competition) 3 หมายถึงการที่รัฐบาล
ควบคุมกํากับตลาดสุขภาพโดยใชการแขงขันเปนเครื่องมือสําคัญกระตุนประสิทธิภาพ กลไก
ดังกลาวถูกพัฒนาขึ้นในสหราชอาณาจักรเพื่อใชในการแขงขันระหวางผูใหบริการ รวมถึงการใช
ในประเทศเนเธอรแลนดสําหรับการแขงขันระหวางกองทุนประกันสุขภาพในฐานะผูซื้อบริการ
ทั้ ง สองรู ป แบบนี้ อ าศั ย การทํ า สั ญ ญาเพื่ อ ซื้ อ บริ ก ารทางการแพทย แ ละสาธารณสุ ข (clinical
services) โดยผูใหบริการมีการแขงขันกันดาน ราคา คุณภาพ และปริมาณบริการ ทั้งนี้การ
ควบคุมกํากับของรัฐบาลนั้นอาจมีวัตถุประสงคมากกวาการกระตุนประสิทธิภาพ เชน ควบคุม
พฤติ ก รรมการให บ ริ ก าร ความโปร ง ใสของการจั ด การ ควบคุ ม ค า ใช จ า ย เพื่ อ ให ส ามารถ
เคลื่อนยายบุคลากรหรือปดสถานพยาบาลในพื้นที่มีมีอุปทานเกิน ควบคุมบทบาทขององคกร
วิชาชีพ และเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการจัดบริการ เปนตน ทั้งนี้แนวคิดนี้เปนการผสมผสาน
กลไกตลาดคือการแขงขันเขาในระบบที่ภาครัฐเปนคนกํากับหรือบริหาร
(2) เหตุผลทางวิชาการสนับสนุนความสําคัญของประเด็นดังกลาว
โดยทฤษฏีเศรษฐศาสตรในระบบตลาดเสรีที่มีการแขงขันระหวางผูผลิตในการใหบริการกับ
ประชาชน อุปสงคตอสินคาและบริการของผูบริโภคขึ้นกับปจจัยดาน ราคา รสนิยมและความชอบสวน
บุคคล ราคาของสินคาทดแทน และระดับรายไดของผูบริโภคเอง ในขณะที่ปจจัยที่มีผลตอการผลิตคือ
ราคา ผลกําไร และรายไดรวมของผูผลิต กลไกสําคัญในระบบตลาดเสรีจึงเปนราคา และ ณ จุดที่ราคามี
1

2
3

http://en.wikipedia.org/wiki/Socialize_medicine accessed on 22/01/2008
http://en.wikipedia.org/wiki/Publicly-fund_health-care accessed on 22/01/2008
Nugent, L., and Kolyada, L. (2002) Glossary of Health Reform Terms for Translator. Partner for Health Reformplus, Maryland.
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ความสมดุลยของอุปสงคและอุปทานเปนจุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในระบบที่มีผูผลิตสินคา/บริการ
ลักษณะเดียวกันจํานวนมากจึงตองแขงขันกันดานราคาและคุณภาพในขณะที่ผูบริโภคมีอิสระในการเลือก
ซื้อไดตามความตองการของตน ในขณะที่ผูผลิตก็มีแรงจูงใจในการใหบริการจึงคอนขางตอบสนองตอ
ความตองการผูบริโภคดี ใหบริการฉับไวไมตองรอนาน สงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค ผูผลิตเองก็
มีแรงจูงใจในการผลิตคิดคนเทคโนโลยีใหมเพื่อการรักษาพยาบาลสงผลตอความกาวหนาทางการแพทย
และสาธารณสุข อยางไรก็ดีขอจํากัดหลักของระบบดังกลาวคือประเด็นดานความเปนธรรม เนื่องจากเปน
ภาระความรับผิดชอบหลักของปจเจกชน (ประชาชนจายเอง) ดังนั้นหากไมมีกลไกในการปกปองคนจนก็
คนกลุมนี้ก็จะถูกกีดกันจากระบบบริการ
เหตุผลหลักสนับสนุนการเขาไปแทรกแซงหรือจัดการของภาครัฐในระบบบริการสุขภาพคือ การ
ขาดความสมบู รณแ ละล มเหลวของกลไกตลาดในระบบบริ ก ารสุ ข ภาพและประกั นสุ ข ภาพ (market
failure)4 มีผลใหการจัดสรรและกระจายทรัพยากรโดยกลไกตลาดขาดประสิทธิภาพ นอกจากนั้นในระบบ
ตลาดเสรียั ง มี ป ญหาขาดความเป นธรรมจากการที่ ค นจนถู กกี ดกัน ออกจากระบบเนื่ อ งจากการขาด
ความสามารถในการจาย นอกจากนั้นโดยแรงจูงใจของกลไกตลาดนั้นผูใ หบริการก็มีแนวโนมจะไป
ให บริ การในพื้นที่ที่ ประชาชนมี อํานาจจ ายเป นหลั กเชนในเขตเมื อ ง เขตธุรกิ จ ในขณะที่ในชนบทที่
ประชาชนมีอํานาจจายนอกก็ขาดผูใหบริการ รัฐ จึงมีความชอบธรรมในการแทรกแซงระบบดังกลาว
อยางไรก็ดีระดับของการแทรกแซงสําหรับบริการแตละประเภทและกลุมเปาหมายอาจเขมขนตางกัน
สําหรับดานการคลังนั้นเปนที่ยอมรับทั่วไปวาการคลังภาคเอกชนที่จายจากกระเปาครัวเรือน
ณ จุดใชบริการนั้นขาดความเปนธรรมมากที่สุด5 สวนในระบบการคลังที่มีการจายลวงหนานั้น ประกัน
สุขภาพภาคสมัครใจก็มีปญหาความลมเหลวของกลไกตลาดจากการขาดสมดุลยขอมูล (Imbalance of
information) ระหวางผูใหและผูเอาประกัน6 ผูมีความจําเปนดานสุขภาพสูงตองการซื้อประกันมากใน
ขณะที่บริษัทประกันตองการรับเฉพาะผูมีสุขภาพดี (Adverse selection) เพื่อลดความเสี่ยงดานการเงิน
ทําใหบริษัทประกันสุขภาพเอกชนตองมีมาตรการตางๆในการคัดกรองความเสี่ยง ซึ่งขัดแยงกับ
เปาประสงคดานความเปนธรรมในระบบสุขภาพ5 สวนประกันภาคสมัครใจภาครัฐแมไมมีการคัดกรอง
ความเสี่ยงโดยกําหนดเบี้ยประกันอัตราเดียวก็มักประสบปญหาขาดความยั่งยืนดานการเงินจากการมี
4

ความลมเหลวของกลไกตลาดเกิดจาก (1) การแขงขันที่ไมสมบูรณ (imperfect competition) จากการผูกขาดโดยธรรมชาติ (natural
monopoly)ทั้ ง จากกรณี ข าดอิ ส ระในการเข า หรื อ ออกจากตลาด (ต องขึ้ นทะเบี ยน) และการรวมศู นย เพื่อ เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพของขนาด
(Economy of scale) สําหรับบริการที่มีอุปสงคไมมากและตนทุนสูง กฏหมายสิทธิบัตร (2) ขาดสมดุลยขอมูลของผูผลิตและผูบริโภค
(imperfect/ asymmetry of information) รวมถึงความไมแนนอนของอุปสงคเองเนื่องจากถูกกําหนดโดยความจําเปนดานสุขภาพ
(3) บริการสุขภาพบางอยางมีผลตอบุคคลอื่น (Externalities) กลาวคือไมเฉพาะคนที่บริโภคไดไดรับอรรถประโยชนแตคนรอบขางก็ไดรับผล
อันนั้นดวย เชน การฉีดวัคซีนปองกันโรค การรักษาโรคติดตอ รวมถึงอรรถประโยชนที่ไดรับจากการเห็นผูดอยโอกาสในสังคมไดรับบริการ
ทางการแพทยที่จําเปนและไมตองลมละลายจากการจายคาบริการทางการแพทย ซึ่งโดยทฤษฏีแลวผูที่ไดรับอรรถประโยชนจากการบริโภค
ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมตองมีสวนรับผิดชอบ นอกจากนั้นสินคาบางอยางก็เปน สินคาสาธารณะ (Public goods) ที่ปจเจกชนไม
ยินดีจาย บริการบางอยางเกี่ยวกับจริยธรรมและมนุษยธรรม เนื่องจากการไมไดรับบริการอาจหมายถึงชีวิตของผูปวย
5
World Health Organization (2000) The World Health Report 2000: Health System: Improving Performance. WHO, Geneva
6
Feldstein, P.J. (1993) The Market for Health Insurance: Its Performance and Structure, Chapter 8 in Health Care Economics,
Delmar Publishers Inc, California.
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สัดสวนสมาชิกที่มีภาระความเสี่ยงสูงกวาประชากรทั่วไป (Selection bias)7 เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
และแกปญหาดานประสิทธิภาพ ภาครัฐจึงตองเขาแทรกแซงหรือจัดการในลักษณะประกันสุขภาพภาค
บังคับโดยอาจใชเงินจากภาษีหรือเบี้ยประกันภาคบังคับเพื่อใหประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ
ขอสนับสนุนหลักตอระบบการคลังภาครัฐคือประเด็นดานความเปนธรรม 8 และมีรายจายสุขภาพต่ํากวา
ในระบบตลาดเสรี9
ขอโตแยงหลักตอระบบที่รัฐเขาไปจัดการคือประเด็นดานประสิทธิภาพ9 10 กลาวคือ มีภาระดาน
ภาษีสูง และระบบที่การคลังมาจากภาครัฐเปนหลักเชนในประเทศที่มีหลักประกันสุขภาพถวนหนามักมี
ปญหาเรื่องขอจํากัดของงบประมาณ (budget constraints) ทําใหตองมีการควบคุมคาใชจายและสงผลตอ
แรงจูงใจในการใหบริการและการมีคิวยาวสําหรับการผาตัดที่ไมฉุกเฉิน ขาดแรงจูงใจในการพัฒนา/
นําเขาเทคโนโลยีทางการแพทย มีปญหาการเขาถึงเทคโนโลยีที่มีราคาแพง ขณะเดียวกันสถานภาพของ
ผูบริโภคก็คอนขางออนแอเมื่อเทียบกับระบบตลาดเสรี11 ประชาชนเองก็มีขอสงสัยตอการเขาถึงบริการ
เสรีภาพในการเลือกและคุณภาพบริการ12 13
เพื่อแกขอจํากัดตางๆที่กลาวขางตนของระบบการจัดการภาครัฐตอมาจึงมีการปฏิรูประบบ/กลไก
ภาครัฐ (Public sector reform) ภายใตแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public
Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ/บริการของภาครัฐ โดยมีแนวคิดหลักสําคัญหาอยาง14
คือ (1) การลดขนาดของภาครัฐ- downsizing (2) นําการบริหารจัดการแบบภาคเอกชนมาใชในภาครัฐmanagerialism (3) การกระจายอํานาจ - decentralization ใหกระบวนการตัดสินใจไปอยูใกลผูรับบริการ
(4) ปรับโครงสรางภาครัฐโดยเนนผลงานผลลัพทมากกวากระบวนการทํางาน- debureaucratization และ
(5) การถายโอนไปยังภาคเอกชน - privatization
7
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(3) เงื่อนไขของการจะบรรลุรปู ธรรมของคานิยม
เงื่อนไขสําคัญที่จะทําใหการแขงขันในระบบตลาดทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ การมีตลาด
ที่สมบูรณ (Perfect market) กลาวคือ ตองมีการแขงขันที่สมบูรณ ไมมีการผูกขาดในระบบบริการ (ไมมี
ใครสามารถมีอิทธิพลเหนือราคาได) ผูใหและผู รับมีขอมูลที่สมบูรณตอบริ การสุขภาพทั้งดาน ราคา
คุณภาพ และปริมาณที่คาดการณได บริการสุขภาพนั้นมีคุณภาพไมตางกัน และผูบริโภคเทานั้นที่ไดรับ
อรรถประโยชน (private goods) เงื่อนไขที่ตองการขางตนดูเหมือนจะมีจํากัดในระบบบริการสุขภาพ
ไมวาจะเปนในเรื่องการแขงขันที่สมบูรณ เนื่องจากตลาดบริการสุขภาพมีการผูกขาดโดยธรรมชาติจาก
ที่กลาวในหัวขอกอนหนานี้ การแขงขันหากมีก็จาํ กัดเพียงในเขตเมืองที่ประชาชนจํานวนมากมีอํานาจซื้อ
สูง ในขณะที่ในชนบทที่ประชาชนมีอํานาจซื้อต่ํามีเพียงสถานพยาบาลรัฐจึงมีลักษณะผูกขาดโดยปริยาย
ผูบริโภคสวนใหญมักขาดขอมูลโดยเฉพาะดานคุณภาพบริการในการตัดสินใจเลือกใชบริการ คุณภาพ
ทางคลินิกที่จัดโดยสถานพยาบาลแตละประเภทก็มักมีความแตกตางกัน นอกจากนั้นบริการสุขภาพ
หลายอยางมีผลตอบุคคลภายนอก
เงื่อนไขสําคัญที่จะทําใหระบบการบริการภายใตการจัดการภาครัฐเพื่อสังคมบรรลุรูปธรรมของ
คานิยมนั้น ประกอบดวย (1) ตองมีกฎหมายกําหนดเพื่อใหเกิดหลักประกันสุขภาพถวนหนา โดยอาจ
เปนไดทั้งการประกันภาคบังคับแบบประกันสังคมหรือระบบสุขภาพแหงชาติที่ใชเงินจากภาษีเปนหลัก
(2) ศักยภาพของหนวยงานภาครัฐในการบริหารการคลังภาครัฐสําหรับระบบบริการสุขภาพ ทั้งนี้อาจมี
กองทุนเดียวหรือหลายกองทุนที่มีการแขงขันหรือไมมีการแขงขันก็ได (3) มีการแยกบทบาทระหวาง
ผูซื้อและผูใหบริการเพื่อใหระบบมีความโปรงใสและตรวจสอบไดดีขึ้น (4) ใชกลไกการคลังในการสงเสริม
ใหมีการแขงขันกันภายในและระหวางสถานพยาบาลรัฐและเอกชนในการใหบริการกับประชาชน
(4) ผลกระทบตอคานิยมอื่นๆ
การแขงขันในระบบตลาดที่สมบูรณสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดบริการ มีการแขงขัน
ดานคุณภาพบริการ การตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค ขณะเดียวกันประชาชนก็มีเสรีภาพใน
การเลือกใชบริการหรือซื้อประกันสุขภาพ ผูใหบริการก็มีแรงจูงใจในการใหบริการและการลงทุนในการ
คิดคนและผลิตเทคโนโลยีทันสมัย แตขณะเดียวกันก็มีผลกระทบดานลบตอความเปนธรรมในระบบ
บริการสุขภาพ
สวนในระบบการบริการภายใตการจัดการของภาครัฐเพื่อสังคมนั้น มุงเนนสงเสริมดานความเปน
ธรรมใหเกิดขึ้นในระบบบริการสุขภาพ โดยการจัดหลักประกันสุขภาพถวนหนา การที่ภาครัฐเขามาเปน
ผู บ ริ ห าร/กํ า กั บ การคลั ง รวมหมู เ พื่ อ ประโยชน ข องประชาชนส ว นใหญ จึ ง ย อ มมี ผ ลกระทบต อ
อรรถประโยชนสวนบุคคลของปจเจกชนได อยางนอยก็ทําใหเสรีภาพของประชาชนในการเลือกอาจมี
จํา กัดขึ้น ขณะเดียวกั นภายใตง บประมาณที่มี จํากัดทําให ตองมีก ารควบคุมคา ใช จายดว ยมาตรการ
ทางตรงและทางออมตางๆดานอุปสงคและอุปทาน เชน กําหนดสวนรวมจาย การตองใชบริการตาม
ขั้ น ตอน การจ า ยค า บริ ก ารแบบปลายป ด ฯลฯ เป น ต น อิ ส รเสรี ภ าพในการตั ด สิ น ใจให บ ริ ก ารของ
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ผู ใ ห บ ริ ก ารจึ งถู กจํา กัด ระดั บหนึ่ ง และอาจมี ผลกระทบด า นลบต อ การลงทุ นในการคิ ดคน และลงทุ น
ในเทคโนโลยีทันสมัย ขณะเดียวกันการจายแบบปลายปดอาจมีผลกระทบตอคุณภาพบริการ
(5) สถานการณในประเทศไทยโดยยอ
การคลังระบบบริการสุขภาพไทยนั้นเปนลักษณะผสมระหวางการคลังภาครัฐและเอกชนตั้งแตใน
อดีต และเมื่อเริ่มนําระบบบริการทางการแพทยแบบตะวันตกเขามาและกอตั้งกระทรวงสาธารณสุข
ก็ กํ า หนดให ป ระชาชนจ า ยค า บริ ก ารเมื่ อ ไปใช บ ริ ก ารในสถานพยาบาลของรั ฐ อย า งไรก็ ดี รั ฐ บาล
ก็สนับสนุนอยูกวาครึ่ง บทบาทรายไดที่สถานพยาบาลจัดเก็บเองมีบทบาทในการคลังของโรงพยาบาล
เพิ่มขึ้นตามขนาดของโรงพยาบาล กลาวคือโรงพยาบาลใหญในเขตเมืองจะมีรายไดจากการจัดเก็บ
คาบริการที่ประชาชนจายเองมากกวาโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย ทั้งนี้บทบาทการคลังภาครัฐ
มีแนวโนมเพิ่ มขึ้น เป น ลําดั บตามการขยายหลัก ประกันสุ ข ภาพที่ จัดโดยภาครั ฐ 15 โดยเริ่ มจากการมี
โครงการสงเคราะหผูมีรายไดนอยในป พ.ศ. 2518 ราชกิจจานุเบกษาสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ
ในป 2523 โครงการบัตรสุขภาพในป 2526 ตอมามีพระราชบัญญัติประกันสังคมในป 2533 และในป
2535 มีการขยายการใหสวัสดิการแกผูสูงอายุและกลุมที่สังคมควรชวยเหลือเกื้อกูลอื่นในป 2537 และ
ในป 2544-5 รัฐบาลก็มีนโยบายใหหลักประกันสุขภาพถวนหนาแกประชาชน16 ทั้งนี้การขยายความ
ครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพของประชาชนไทยนั้นเปนบทบาทของภาครัฐเกือบทั้งหมด
สําหรับในดานการจัดบริการนั้น ภาครัฐมีบทบาทหลักในการจัดบริการโดยเฉพาะในชนบท การ
ขยายโครงสรางพื้นฐานบริการแกประชาชนในชนบทเปนบทบาทภาครัฐเปนหลัก ในขณะที่ภาคเอกชน
มีบทบาทในกรุงเทพฯและเมืองเศรษฐกิจ รอยละ 80 ของเตียงโรงพยาบาลอยูในภาครัฐ อยางไรก็ดี
บุคลากรในภาครัฐของไทยสามารถไปทํางานนอกเวลาในสถานพยาบาลเอกชนได ขณะเดียวกันคลินิก
ของแพทยสวนใหญในตางจังหวัดใหบริการโดยแพทยในสถานพยาบาลรัฐนอกเวลาราชการ การทํางาน
รวมกันระหวางภาครัฐและเอกชนในระบบบริการสุขภาพเปนระบบมากขึ้นภายใตระบบประกันสุขภาพ
ที่ภาครัฐซื้อบริการจากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน และเมื่อมีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติก็ทําในลักษณะเดียวกันคือซื้อบริการจากทั้งภาครัฐและเอกชน ขณะเดียวกันก็มีการแยกบทบาท
ระหว า งผู ซื้ อ และผู ใ ห บ ริ ก าร ได ป ฏิ รู ป วิ ธี ก ารจั ด สรรและจ า ยเงิ น แก ส ถานพยาบาลเพื่ อ กระตุ น
ใหพัฒนาประสิทธิภาพและความเปนธรรมตามหลักแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
(6) รูปธรรมที่ชี้วัดของการตัดสินใจวาเอนเอียงไปสูประเด็นดานใด
สัดสวนของบทบาทการคลังภาครัฐในระบบบริการสุขภาพเป นตัวชี้วัดที่ดีวาภาครัฐเขาไปมี
บทบาทเพียงใดในระบบบริการสุขภาพ หากการคลังภาครัฐมีบทบาทสูงเชน รอยละ 70-80 แสดงวา
ระบบเอนเอียงไปทางระบบการบริการโดยการจัดการภาครัฐเพื่อสังคม ซึ่งก็มักควบคูไปกับสัดสวนของ
ประชาชนที่มีหลักประกันสุขภาพ
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วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร และคณะ (2550) บัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2537 – 2548 มูลนิธสิ ํานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
นนทบุรี
16
จเด็จ ธรรมธัชอารี บรรณาธิการ (2544) ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข นนทบุรี

เอกสารประกอบการศึกษาภาพอนาคตและเสนทางสูหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย : สํานักงานวิจัยเพือ่ การพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

