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บทความนี้เปนเพียงมุมมองหน่ึงของผูเขียน เพื่อใหเกิดความคิดทีห่ลากหลาย 

     

 
 
 

หลักประกนัสุขภาพถวนหนาสงเสริมการแขงขันในระบบตลาด                  
(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)  ซ่ึงเปนระบบที่ใชการคลังภาครัฐเปนหลัก โดย
รัฐบาลไมจําเปนตองเปนเจาของหนวยบริการ   แมจะสงเสริมใหเกิดความเปนธรรมได แตมักมี
ขอจํากัดในดานงบประมาณ ทําใหตองควบคุมคาใชจาย และสงผลตอแรงจูงใจในการใหบริการ 
ตลอดจนการพัฒนาและนําเขาเทคโนโลยี  อีกทั้งมักตองจํากัดทางเลือกของประชาชน ทําใหอาจมีขอ
สงสัยตอการเขาถึงและคุณภาพบริการ 

− รัฐบาลสามารถควบคุมกํากับตลาดสุขภาพโดยใชการแขงขันเปนเคร่ืองมือในการกระตุน
ประสิทธิภาพได  เรียกวา Managed competition 

 

(1) ความหมายเชิงปฏบิัติการ 

การแขงขันในระบบตลาด (Competitive market) ตนฉบับของระบบแบบน้ีคือสหรัฐอเมริกาหมายถึง
ระบบบริการสุขภาพที่อิงระบบตลาดเสรีที่ อุปสงค (demand) และอุปทาน (supply) ทํางานอยางเปน
อิสระจากกันโดยมีราคา (price) เปนเครื่องมือสําคัญในการกระจายบริการในสังคมซึ่งเช่ือวาจะเกิด
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) คํานี้ใชคร้ังแรกใน
สหรัฐอเมริกาหมายถึง ระบบบริการสุขภาพท่ีการคลังจากภาครัฐเปนหลัก (publicly-funded 
health care)1 โดยแหลงเงินสวนใหญหรือทั้งหมดมาจากระบบภาษีหรือการประกันสุขภาพภาค
บังคับ2 โดยรัฐบาลเปนผูสนับสนุนงบประมาณเปนหลักหรือบริหารดวยก็ได สวนในดานการ
จัดบริการรัฐอาจจัดบริการเองหรือไม ก็ได หากนิยามแคบก็จะหมายถึงระบบบริการ                     
ท่ีภาครัฐเปนทั้งผูจัดและสนับสนุนงบประมาณ หรือในนิยามที่กวางขึ้นคือ ภาครัฐเปนผูสนับสนุน
งบประมาณหรือกํากับระบบบริการโดยที่ไมไดเปนเจาของสถานพยาบาลเอง  

o การแขงขันภายใตการจัดการภาครัฐ (Managed competition) 3 หมายถึงการที่รัฐบาล
ควบคุมกํากับตลาดสุขภาพโดยใชการแขงขันเปนเครื่องมือสําคัญกระตุนประสิทธิภาพ กลไก
ดังกลาวถูกพัฒนาขึ้นในสหราชอาณาจักรเพื่อใชในการแขงขันระหวางผูใหบริการ รวมถึงการใช
ในประเทศเนเธอรแลนดสําหรับการแขงขันระหวางกองทุนประกันสุขภาพในฐานะผูซื้อบริการ 
ท้ังสองรูปแบบนี้อาศัยการทําสัญญาเพื่อซ้ือบริการทางการแพทยและสาธารณสุข (clinical 
services) โดยผูใหบริการมีการแขงขันกันดาน ราคา คุณภาพ และปริมาณบริการ ทั้งนี้การ
ควบคุมกํากับของรัฐบาลนั้นอาจมีวัตถุประสงคมากกวาการกระตุนประสิทธิภาพ เชน ควบคุม
พฤติกรรมการใหบริการ ความโปรงใสของการจัดการ ควบคุมคาใชจาย เพื่อใหสามารถ
เคลื่อนยายบุคลากรหรือปดสถานพยาบาลในพื้นที่มีมีอุปทานเกิน ควบคุมบทบาทขององคกร
วิชาชีพ และเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการจัดบริการ เปนตน ทั้งนี้แนวคิดนี้เปนการผสมผสาน
กลไกตลาดคือการแขงขันเขาในระบบที่ภาครัฐเปนคนกํากับหรือบริหาร  

 
(2) เหตุผลทางวิชาการสนับสนนุความสาํคัญของประเดน็ดงักลาว  

โดยทฤษฏีเศรษฐศาสตรในระบบตลาดเสรีที่มีการแขงขันระหวางผูผลิตในการใหบริการกับ
ประชาชน อุปสงคตอสินคาและบริการของผูบริโภคขึ้นกับปจจัยดาน ราคา รสนิยมและความชอบสวน
บุคคล ราคาของสินคาทดแทน และระดับรายไดของผูบริโภคเอง ในขณะที่ปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตคือ 
ราคา ผลกําไร และรายไดรวมของผูผลิต กลไกสําคัญในระบบตลาดเสรีจึงเปนราคา และ ณ จุดท่ีราคามี

                                                           
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Socialize_medicine accessed on 22/01/2008  
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Publicly-fund_health-care accessed on 22/01/2008 
3 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 ในขณะท่ีผูผลิตก็มีแรงจูงใจในการใหบริการจึงคอนขางตอบสนองตอ
ความตองการผูบริโภคดี ใหบริการฉับไวไมตองรอนาน สงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค ผูผลิตเองก็
มีแรงจูงใจในการผลิตคิดคนเทคโนโลยีใหมเพื่อการรักษาพยาบาลสงผลตอความกาวหนาทางการแพทย
และสาธารณสุข อยางไรก็ดีขอจํากัดหลักของระบบดังกลาวคือประเด็นดานความเปนธรรม เนื่องจากเปน
ภาระความรับผิดชอบหลักของปจเจกชน (ประชาชนจายเอง) ดังนั้นหากไมมีกลไกในการปกปองคนจนก็
คนกลุมนี้ก็จะถูกกีดกันจากระบบบริการ    

 เหตุผลหลักสนับสนุนการเขาไปแทรกแซงหรือจัดการของภาครัฐในระบบบริการสุขภาพคือ การ
ขาดความสมบูรณและลมเหลวของกลไกตลาดในระบบบริการสุขภาพและประกันสุขภาพ (market 
failure)4 มีผลใหการจัดสรรและกระจายทรัพยากรโดยกลไกตลาดขาดประสิทธิภาพ นอกจากนั้นในระบบ
ตลาดเสรียังมีปญหาขาดความเปนธรรมจากการท่ีคนจนถูกกีดกันออกจากระบบเนื่องจากการขาด
ความสามารถในการจาย นอกจากนั้นโดยแรงจูงใจของกลไกตลาดน้ันผูใหบริการก็มีแนวโนมจะไป
ใหบริการในพื้นที่ที่ประชาชนมีอํานาจจายเปนหลักเชนในเขตเมือง เขตธุรกิจ ในขณะที่ในชนบทที่
ประชาชนมีอํานาจจายนอกก็ขาดผูใหบริการ รัฐจึงมีความชอบธรรมในการแทรกแซงระบบดังกลาว 
อยางไรกดี็ระดับของการแทรกแซงสําหรับบริการแตละประเภทและกลุมเปาหมายอาจเขมขนตางกัน    

 สําหรับดานการคลังนั้นเปนท่ียอมรับท่ัวไปวาการคลังภาคเอกชนท่ีจายจากกระเปาครัวเรือน             
ณ จุดใชบริการนั้นขาดความเปนธรรมมากที่สุด5 สวนในระบบการคลังท่ีมีการจายลวงหนานั้น ประกัน
สุขภาพภาคสมัครใจก็มีปญหาความลมเหลวของกลไกตลาดจากการขาดสมดุลยขอมูล (Imbalance of 
information) ระหวางผูใหและผูเอาประกัน6 ผูมีความจําเปนดานสุขภาพสูงตองการซ้ือประกันมากใน
ขณะท่ีบริษัทประกันตองการรับเฉพาะผูมีสุขภาพดี (Adverse selection) เพื่อลดความเสี่ยงดานการเงิน 
ทําใหบริษัทประกันสุขภาพเอกชนตองมีมาตรการตางๆในการคัดกรองความเสี่ยง ซึ่งขัดแยงกับ
เปาประสงคดานความเปนธรรมในระบบสุขภาพ5 สวนประกันภาคสมัครใจภาครัฐแมไมมีการคัดกรอง
ความเส่ียงโดยกําหนดเบี้ยประกันอัตราเดียวก็มักประสบปญหาขาดความย่ังยืนดานการเงินจากการมี

                                                           
4 ความลมเหลวของกลไกตลาดเกิดจาก (1) การแขงขันที่ไมสมบูรณ (imperfect competition) จากการผูกขาดโดยธรรมชาติ (natural 

monopoly)ทั้งจากกรณีขาดอิสระในการเขาหรือออกจากตลาด (ตองข้ึนทะเบียน) และการรวมศูนยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของขนาด 
(Economy of scale) สําหรับบริการที่มีอุปสงคไมมากและตนทุนสูง กฏหมายสิทธิบัตร (2) ขาดสมดุลยขอมูลของผูผลิตและผูบริโภค 
(imperfect/ asymmetry of information) รวมถึงความไมแนนอนของอุปสงคเองเน่ืองจากถูกกําหนดโดยความจําเปนดานสุขภาพ             
(3) บริการสุขภาพบางอยางมีผลตอบุคคลอื่น (Externalities) กลาวคือไมเฉพาะคนที่บริโภคไดไดรับอรรถประโยชนแตคนรอบขางก็ไดรับผล
อันน้ันดวย เชน การฉีดวัคซีนปองกันโรค การรักษาโรคติดตอ รวมถึงอรรถประโยชนที่ไดรับจากการเห็นผูดอยโอกาสในสังคมไดรับบริการ
ทางการแพทยที่จําเปนและไมตองลมละลายจากการจายคาบริการทางการแพทย ซ่ึงโดยทฤษฏีแลวผูที่ไดรับอรรถประโยชนจากการบริโภค
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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สัดสวนสมาชิกที่มีภาระความเส่ียงสูงกวาประชากรทั่วไป (Selection bias)7 เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
และแกปญหาดานประสิทธิภาพ ภาครัฐจึงตองเขาแทรกแซงหรือจัดการในลักษณะประกันสุขภาพภาค
บังคับโดยอาจใชเงินจากภาษีหรือเบ้ียประกันภาคบังคับเพื่อใหประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ 
ขอสนับสนุนหลักตอระบบการคลังภาครัฐคือประเด็นดานความเปนธรรม 8 และมีรายจายสุขภาพตํ่ากวา
ในระบบตลาดเสรี9  

 ขอโตแยงหลักตอระบบที่รัฐเขาไปจัดการคือประเด็นดานประสิทธิภาพ9 10 กลาวคือ มีภาระดาน
ภาษีสูง และระบบท่ีการคลังมาจากภาครัฐเปนหลักเชนในประเทศที่มีหลักประกันสุขภาพถวนหนามักมี
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) นําการบริหารจัดการแบบภาคเอกชนมาใชในภาครัฐ- 
managerialism (3) การกระจายอํานาจ - decentralization ใหกระบวนการตัดสินใจไปอยูใกลผูรับบริการ 
(4) ปรับโครงสรางภาครัฐโดยเนนผลงานผลลัพทมากกวากระบวนการทํางาน- debureaucratization และ 
(5) การถายโอนไปยังภาคเอกชน - privatization   

                                                           
7 สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์ (2544) โครงการบัตรประกันสุขภาพ: ระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจทีไ่ดรับการสนับสนุตจากรัฐ, บทที่ 6             

ใน จเด็จ ธรรมธัชอารี บรรณาธิการ ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, นนทบุรี 
8 Doorslaer, E.V. et al (2005) Paying Out-of-pocket in Asia: Catastrophic and Poverty Impact. Equitap Project Working Paper 

No. 2 
9 Claude Blanchette and Erin Tolley. (1997 revised 2001) Public-and private-sector involvement in health-care systems: A 

comparison of OECD countries. Retrieved from http://dsp-psd.pwgsc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/bp438-e.htm January 
23, 2008 

10 Institute For Policy Innovation (2006) The Dangers of Undermining Patient Choice: Lessons from Europe and Canada. 
Retrieved January 23, 2008 from  
http://www.ipi.org/ipi%5CIPIPublications.nsf/PublicationLookupFullTextPDF/BED00643F2807FC18625720B003DEB12/
$File/LessonsFromEuropeCanada.pdf?OpenElement 

11 Health Consumer Powerhouse (2006) European Health Consumer Index. Retrieved January 23, 2008 from 
http://www.healthpowerhouse.com/media/ReportEHCI2006en.pdf 

12 The Stockholm Network (2004) Impatient for Change. Retrieved January 23, 2008 from  http://www.stockholm-
network.org/download/publications/d41d8cd9-Impatient%20FINAL.pdf  

13The Stockholm Network (2005) Poles Apart. Retrieved January 23, 2008 from  http://www.stockholm-
network.org/download/publications/6d68025a-poles_apart.pdf  

14 Kolthoff, E., Huberts, L, and Heuvel, H.V.D. The Ethics of New Public Management: Is Integrity at Stake? Accepted to be 
published by Public Administration Quarterly in Winter 2006/2007 issue. 
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(3) เงื่อนไขของการจะบรรลุรูปธรรมของคานิยม 

เงื่อนไขสําคัญท่ีจะทําใหการแขงขันในระบบตลาดทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ การมีตลาด
ที่สมบูรณ (Perfect market) กลาวคือ ตองมีการแขงขันที่สมบูรณ ไมมีการผูกขาดในระบบบริการ (ไมมี
ใครสามารถมีอิทธิพลเหนือราคาได) ผูใหและผูรับมีขอมูลที่สมบูรณตอบริการสุขภาพทั้งดาน ราคา 
คุณภาพ และปริมาณที่คาดการณได บริการสุขภาพนั้นมีคุณภาพไมตางกัน และผูบริโภคเทานั้นที่ไดรับ
อรรถประโยชน (private goods) เง่ือนไขท่ีตองการขางตนดูเหมือนจะมีจํากัดในระบบบริการสุขภาพ   
ไมวาจะเปนในเร่ืองการแขงขันท่ีสมบูรณ เนื่องจากตลาดบริการสุขภาพมีการผูกขาดโดยธรรมชาติจาก          
ที่กลาวในหัวขอกอนหนานี้ การแขงขันหากมีก็จาํกัดเพียงในเขตเมืองท่ีประชาชนจํานวนมากมีอํานาจซื้อ
สูง ในขณะที่ในชนบทที่ประชาชนมีอํานาจซ้ือต่ํามีเพียงสถานพยาบาลรัฐจึงมีลักษณะผูกขาดโดยปริยาย 
ผูบริโภคสวนใหญมักขาดขอมูลโดยเฉพาะดานคุณภาพบริการในการตัดสินใจเลือกใชบริการ คุณภาพ
ทางคลินิกท่ีจัดโดยสถานพยาบาลแตละประเภทก็มักมีความแตกตางกัน นอกจากนั้นบริการสุขภาพ
หลายอยางมีผลตอบุคคลภายนอก  

 เงื่อนไขสําคัญที่จะทําใหระบบการบริการภายใตการจัดการภาครัฐเพื่อสังคมบรรลุรูปธรรมของ
คานิยมนั้น ประกอบดวย (1) ตองมีกฎหมายกําหนดเพื่อใหเกิดหลักประกันสุขภาพถวนหนา โดยอาจ
เปนไดทั้งการประกันภาคบังคับแบบประกันสังคมหรือระบบสุขภาพแหงชาติที่ใชเงินจากภาษีเปนหลัก 
(2) ศักยภาพของหนวยงานภาครัฐในการบริหารการคลังภาครัฐสําหรับระบบบริการสุขภาพ ทั้งนี้อาจมี
กองทุนเดียวหรือหลายกองทุนที่มีการแขงขันหรือไมมีการแขงขันก็ได (3) มีการแยกบทบาทระหวาง              
ผูซื้อและผูใหบริการเพื่อใหระบบมีความโปรงใสและตรวจสอบไดดีขึ้น (4) ใชกลไกการคลังในการสงเสริม
ใหมีการแขงขันกันภายในและระหวางสถานพยาบาลรัฐและเอกชนในการใหบริการกับประชาชน   
 
 (4) ผลกระทบตอคานิยมอ่ืนๆ  

การแขงขันในระบบตลาดที่สมบูรณสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดบริการ มีการแขงขัน
ดานคุณภาพบริการ การตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค ขณะเดียวกันประชาชนก็มีเสรีภาพใน
การเลือกใชบริการหรือซื้อประกันสุขภาพ ผูใหบริการก็มีแรงจูงใจในการใหบริการและการลงทุนในการ
คิดคนและผลิตเทคโนโลยีทันสมัย แตขณะเดียวกันก็มีผลกระทบดานลบตอความเปนธรรมในระบบ
บริการสุขภาพ  

สวนในระบบการบริการภายใตการจัดการของภาครัฐเพื่อสังคมนั้น มุงเนนสงเสริมดานความเปน
ธรรมใหเกิดขึ้นในระบบบริการสุขภาพ โดยการจัดหลักประกันสุขภาพถวนหนา การที่ภาครัฐเขามาเปน
ผูบริหาร /กํากับการคลังรวมหมู เพื่อประโยชนของประชาชนสวนใหญจึงยอมมีผลกระทบตอ
อรรถประโยชนสวนบุคคลของปจเจกชนได อยางนอยก็ทําใหเสรีภาพของประชาชนในการเลือกอาจมี
จํากัดขึ้น ขณะเดียวกันภายใตงบประมาณท่ีมีจํากัดทําใหตองมีการควบคุมคาใชจายดวยมาตรการ
ทางตรงและทางออมตางๆดานอุปสงคและอุปทาน เชน กําหนดสวนรวมจาย การตองใชบริการตาม
ขั้นตอน การจายคาบริการแบบปลายปด ฯลฯ เปนตน อิสรเสรีภาพในการตัดสินใจใหบริการของ             
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ผูใหบริการจึงถูกจํากัดระดับหนึ่ง และอาจมีผลกระทบดานลบตอการลงทุนในการคิดคนและลงทุน             
ในเทคโนโลยีทันสมัย ขณะเดียวกันการจายแบบปลายปดอาจมีผลกระทบตอคุณภาพบริการ     

 

(5) สถานการณในประเทศไทยโดยยอ 
การคลังระบบบริการสุขภาพไทยนั้นเปนลักษณะผสมระหวางการคลังภาครัฐและเอกชนตั้งแตใน

อดีต และเมื่อเริ่มนําระบบบริการทางการแพทยแบบตะวันตกเขามาและกอตั้งกระทรวงสาธารณสุข                  
ก็กําหนดใหประชาชนจายคาบริการเม่ือไปใชบริการในสถานพยาบาลของรัฐ อยางไรก็ดีรัฐบาล                  
ก็สนับสนุนอยูกวาครึ่ง บทบาทรายไดที่สถานพยาบาลจัดเก็บเองมีบทบาทในการคลังของโรงพยาบาล
เพิ่มขึ้นตามขนาดของโรงพยาบาล กลาวคือโรงพยาบาลใหญในเขตเมืองจะมีรายไดจากการจัดเก็บ
คาบริการท่ีประชาชนจายเองมากกวาโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย ทั้งนี้บทบาทการคลังภาครัฐ   
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปนลําดับตามการขยายหลักประกันสุขภาพท่ีจัดโดยภาครัฐ15 โดยเริ่มจากการมี
โครงการสงเคราะหผูมีรายไดนอยในป พ.ศ. 2518 ราชกิจจานุเบกษาสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ
ในป 2523 โครงการบัตรสุขภาพในป 2526 ตอมามีพระราชบัญญัติประกันสังคมในป 2533 และในป 
2535 มีการขยายการใหสวัสดิการแกผูสูงอายุและกลุมที่สังคมควรชวยเหลือเก้ือกูลอื่นในป 2537 และ            
ในป 2544-5 รัฐบาลก็มีนโยบายใหหลักประกันสุขภาพถวนหนาแกประชาชน16 ทั้งน้ีการขยายความ
ครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพของประชาชนไทยนั้นเปนบทบาทของภาครัฐเกือบทั้งหมด  
 สําหรับในดานการจัดบริการนั้น ภาครัฐมีบทบาทหลักในการจัดบริการโดยเฉพาะในชนบท การ
ขยายโครงสรางพื้นฐานบริการแกประชาชนในชนบทเปนบทบาทภาครัฐเปนหลัก ในขณะที่ภาคเอกชน             
มีบทบาทในกรุงเทพฯและเมืองเศรษฐกิจ รอยละ 80 ของเตียงโรงพยาบาลอยูในภาครัฐ อยางไรก็ดี
บุคลากรในภาครัฐของไทยสามารถไปทํางานนอกเวลาในสถานพยาบาลเอกชนได ขณะเดียวกันคลินิก
ของแพทยสวนใหญในตางจังหวัดใหบริการโดยแพทยในสถานพยาบาลรัฐนอกเวลาราชการ การทํางาน
รวมกันระหวางภาครัฐและเอกชนในระบบบริการสุขภาพเปนระบบมากขึ้นภายใตระบบประกันสุขภาพ            
ที่ภาครัฐซื้อบริการจากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน และเม่ือมีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติก็ทําในลักษณะเดียวกันคือซื้อบริการจากทั้งภาครัฐและเอกชน ขณะเดียวกันก็มีการแยกบทบาท
ระหวางผูซื้อและผูใหบริการ ไดปฏิรูปวิธีการจัดสรรและจายเงินแกสถานพยาบาลเพื่อกระตุน              
ใหพัฒนาประสิทธิภาพและความเปนธรรมตามหลักแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม    
 

(6) รูปธรรมท่ีชี้วัดของการตัดสินใจวาเอนเอียงไปสูประเด็นดานใด 
 สัดสวนของบทบาทการคลังภาครัฐในระบบบริการสุขภาพเปนตัวชี้วัดท่ีดีวาภาครัฐเขาไปมี
บทบาทเพียงใดในระบบบริการสุขภาพ หากการคลังภาครัฐมีบทบาทสูงเชน รอยละ 70-80 แสดงวา
ระบบเอนเอียงไปทางระบบการบริการโดยการจัดการภาครัฐเพื่อสังคม ซึ่งก็มักควบคูไปกับสัดสวนของ
ประชาชนที่มีหลักประกันสุขภาพ  
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 วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร และคณะ (2550) บัญชรีายจายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2537 – 2548 มูลนิธสํิานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ 

นนทบุรี 
16 จเด็จ ธรรมธัชอารี บรรณาธิการ (2544) ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข นนทบุร ี


