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บทคัดย่อ
	 ส�ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ	(สปสช.)	ได้จดัตัง้กองทนุสร้ำงเสรมิสขุภำพและป้องกนัโรค	(กองทนุ	P&P)	โดย
มีเป้ำหมำยเพื่อบริหำรงบประมำณส�ำหรับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค	ทั้งน้ี	กำรด�ำเนินงำนด้ำน	P&P	ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันน้ัน	มีกำรปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณเรื่อยมำ	กำรศึกษำนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน
วรรณกรรมทีเ่กีย่วกบัรปูแบบกำรจ่ำยค่ำบรกิำร	P&P	ทัง้ในและต่ำงประเทศ	เพือ่ให้เหน็ถงึข้อดแีละข้อเสยี	รวมทัง้ผลกระทบ
ของกำรจ่ำยค่ำบริกำรด้ำน	P&P	ในรูปแบบต่ำงๆ	โดยใช้วิธีทบทวนวรรณกรรมและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	กำรทบทวน
วรรณกรรมแบบพรรณนำ	(narrative	review)	และกำรทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบ	(systematic	review)	จำกกำร
สืบค้นฐำนข้อมูลด้วยวิธีกำรทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบ	มีกำรศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเข้ำทั้งสิ้น	12	เรื่อง	และยังมี
กำรศกึษำอืน่ๆ	ทีไ่ด้จำกกำรทบทวนวรรณกรรมแบบพรรณนำอกีจ�ำนวนหนึง่	ผลกำรศึกษำพบว่ำ	มรีปูแบบกำรจ่ำยค่ำบรกิำร	
P&P	5	รูปแบบ	ได้แก่	(1)	กำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมรำยบริกำร	(2)	กำรจ่ำยค่ำตอบแทนแบบเหมำจ่ำยรำยหัว	(3)	กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนตำมผลกำรปฏบิตังิำน	(4)	กำรจ่ำยค่ำตอบแทนเป็นวงเงนิแบบมเีพดำนและกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูใ้ห้บรกิำรตำม
เงินเดือน	และ	(5)	กำรจ่ำยแบบผสมผสำน	นอกจำกนี้ยังสำมำรถจ�ำแนกผลกระทบของกำรจ่ำยค่ำบริกำรด้ำน	P&P	ได้เป็น	
3	ส่วน	ประกอบด้วย	ปรมิำณและคณุภำพของบรกิำร	ผูใ้ห้บรกิำรเหนีย่วน�ำควำมต้องกำรในกำรรบับรกิำร	และกำรเลอืกผูร้บั
บริกำร	โดยรูปแบบกำรจ่ำยค่ำบริกำรด้ำน	P&P	แต่ละรูปแบบนั้นมีควำมเหมำะสมกับบริกำรด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและ
กำรป้องกนัโรค	อกีทัง้ยงัมีข้อดแีละข้อเสยีทีแ่ตกต่ำงกนัออกไป	ทัง้นีส้�ำหรับประเทศไทยกำรใช้รปูแบบกำรจ่ำยค่ำบรกิำรด้ำน	
P&P	แบบผสมผสำนอำจมคีวำมเหมำะสมมำกทีส่ดุ	เนือ่งจำกสำมำรถน�ำข้อดขีองกำรจ่ำยค่ำบรกิำรรปูแบบอืน่ๆ	มำปรบัใช้ได้	
รวมทั้งเหมำะส�ำหรับกำรให้บริกำรด้ำน	P&P	ทุกรูปแบบ	อย่ำงไรก็ตำม	จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องวิเครำะห์ถึงควำมเหมำะสม
และควำมเป็นไปได้ของบริกำรด้ำน	P&P	ที่มีอยู่ด้วย	
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Abstract

 National	Health	Security	Office	(NHSO)	has	established	health	promotion	and	diseases	prevention	
fund	(P&P	fund)	with	the	primary	intention	of	appropriately	managing	the	P&P	budget.	However,	P&P	
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ภูมิหลังและเหตุผล

ก ำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค	 (health	
promotion	and	disease	prevention:	P&P)	เปน็

งำนทีส่�ำคญัในกำรแกไ้ขปญัหำสำธำรณสขุภำยใตห้ลักกำร
ของกำรประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ	ซึ่งในประเทศไทยนั้น	ได้
มีกำรก�ำหนดชุดสิทธิประโยชน์ด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
และกำรปอ้งกนัโรคระดบับคุคลภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลัก
ประกันสุขภำพแห่งชำติ	พ.ศ.	2545	ครอบคลุมมำตรกำร
และกิจกรรมส�ำหรบัประชำชนไทยทุกคน	รวมถึงประชำกร
กลุ่มเสี่ยงต่ำงๆ	เช่น	กลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึง	5	ปี	กลุ่มหญิง
มีครรภ์	และมำรดำที่ติดเชื้อ	HIV(1) 
	 ส�ำนักงำนหลกัประกนัสขุภำพแหง่ชำต	ิ(สปสช.)	ไดจ้ดั
ตัง้กองทนุสรำ้งเสรมิสขุภำพและปอ้งกนัโรค	(กองทนุ	P&P)	
โดยมีเป้ำหมำยในกำรบริหำรงบประมำณเพื่อกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรคภำยใต้ระบบหลักประกัน
สขุภำพถว้นหนำ้ในป	ีพ.ศ.	2545(2)	กำรด�ำเนนิงำนด้ำน	P&P	
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีกำรปรับเปลี่ยนกำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณเรื่อยมำ	โดยในระยะแรก	ช่วงปี	พ.ศ.	
2547	กองทุน	P&P	จ�ำแนกงบประมำณออกเป็น	4	หมวด	
ได้แก่	(1)	กิจกรรมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกัน
โรคทีบ่รหิำรจดักำรโดยส่วนกลำง	(vertical	programs)	(2)	

บริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพป้องกันโรคท่ีจัดในหน่วยบริกำร	
(facility-based	services)	(3)	บริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
ปอ้งกนัโรคทีจั่ดในชมุชน	(community-based	services)	
และ	(4)	บริกำรอื่นๆ	ตำมชุดสิทธิประโยชน์	 ซ่ึงแม้ว่ำกำร
ออกแบบระบบกำรบริหำรจัดกำรจะมีควำมยืดหยุ่นและ
เปดิโอกำสให้พืน้ทีส่รำ้งสรรคก์จิกรรมทีเ่หมำะสมกบับรบิท
ของพืน้ท่ีในกำรสร้ำงเสรมิสขุภำพและกำรปอ้งกนัโรคท่ีจดั
ในชุมชน	แต่ปญัหำทีพ่บกค็อื	จ�ำนวนโครงกำรทีโ่รงพยำบำล
หรือสถำนีอนำมัยส่งเข้ำมำของบประมำณมีน้อยมำก	อำจ
เป็นเพรำะขำดแรงจูงใจในกำรเขียนโครงกำรเนื่องจำก
เป็นกำรเพิ่มงำนประจ�ำของตน(3,4) 
	 ปี	พ.ศ.	2549	สปสช.	 ได้เข้ำมำบริหำรจัดกำรงบ
ประมำณด้ำน	P&P	ทั้งหมด	ในขณะที่บทบำทของกำร
บริหำรจัดกำรงบประมำณส�ำหรับหน่วยบริกำรส่วนใหญ่
ยงัคงเปน็ของกระทรวงสำธำรณสขุ	ระยะนีพ้บวำ่เกิดควำม
ไม่ชัดเจนในบทบำทที่เกี่ยวกับงำน	P&P	ระหว่ำงกระทรวง
สำธำรณสุขและ	สปสช.	ในด้ำนกำรวำงแผนและกำรบรหิำร
จัดกำรงำน	P&P	รวมท้ังระดับชุมชนก็มีควำมหลำกหลำย
ในกำรด�ำเนินงำน(5)	นอกจำกนี้	แม้ว่ำกำรบริหำรจัดกำร
กองทุนแบบโครงกำรแนวดิ่ง	 (vertical	program)	จะ
สำมำรถกระตุ้นกำรท�ำงำนในระดับจังหวัดได้ดี	แต่ก็มี

management	approach	has	been	changed	over	the	years.	This	study	reviews	relevant	literature,	using	
narrative	and	systematic	review	approaches,	on	P&P	payment	mechanisms	published	in	both	domestic	
and	international	journals.	Furthermore,	this	paper	analyses	strengths	and	weaknesses	of	each	P&P	pay-
ment	mechanism.	A	total	of	12	studies	were	identified	for	inclusion	in	the	systematic	review.	Moreover,	
other	studies	gathered	by	narrative	literature	review	were	also	included	into	the	analysis.	The	results	
showed	that	P&P	payment	mechanisms	can	be	categorized	into	five	groups	including	fee-schedule,	
capitation,	pay-for-performance	(P4P),	global	budget,	and	a	blended	payment	method.	The	plausible	
outcomes	of	each	payment	mechanisms	can	be	divided	into	three	groups:	volume	and	quality	of	P&P,	
supplier-induced	demand,	and	risk	selection.	Each	payment	mechanism	has	its	own	strengths	and	weak-
nesses	and	is	appropriate	for	different	types	of	P&P	services.	For	Thailand,	a	blended	payment	method	
may	be	the	most	appropriate	mechanism	for	all	P&P	services	as	it	naturally	combines	the	potential	
benefits	of	each	traditional	payment	mechanism.	However,	there	should	definitely	be	the	consideration	
of	the	appropriateness	of	the	list	of	existing	P&P	services.

 Keywords: health promotion and disease prevention, payment mechanisms, health services system
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ข้อจ�ำกัดในกำรบริหำรจัดกำรบำงพื้นที่	ที่อำจเกิดควำม
ขัดแย้งในระดับบุคคลกับองค์กร(5)	 เช่น	คนท�ำงำนเลือก
ท�ำงำนที่ได้รับค่ำตอบแทนจำกกำรจ่ำยตรงจำกส่วนกลำง
มำกกว่ำกำรท�ำงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำยจำกจังหวัดซึ่งไม่
ได้รับค่ำตอบแทน	ในปี	พ.ศ.	2551	สปสช.	และกระทรวง
สำธำรณสุขร่วมมือกันบริหำรจัดกำรงบประมำณด้ำน	
P&P	มีกำรปรับกำรบริหำรจัดกำรใหม่เพื่อกระตุ้นให้พ้ืนท่ี
วำงแผน	ด�ำเนินงำนและติดตำมประเมินผลด้วยตนเอง	
แต่ก็ยังพบว่ำกำรบริหำรงบประมำณระดับพื้นที่เป็นเพียง
กำรท�ำตำมนโยบำยที่ก�ำหนดเท่ำนั้น(6)	ขณะที่ผู้บริหำร
ระดบัจังหวดับำงแหง่ไดป้รบักำรบรหิำรจดักำรงบประมำณ
ส�ำหรับบริกำรกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค
ที่จัดในชุมชน	โดยก�ำหนดสัดส่วนส�ำหรับใช้จ่ำยเพ่ือจัด
กิจกรรม	P&P	ตำมตัวชี้วัดที่ส่วนกลำงก�ำหนด	และสัดส่วน
ส�ำหรับน�ำไปใช้จ่ำยเพื่อกำรรักษำ	(เช่น	ซื้อยำ)(7)

	 ปงีบประมำณ	2560	สปสช.	ไดจั้ดสรรงบเหมำจ่ำยรำย
หัว	เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดบริกำรกำรสร้ำงเสริมสุข- 
ภำพและกำรป้องกันโรคที่ให้โดยตรงแก่ประชำชนไทยทุก
คน	จ�ำนวน	301.88	บำท	ต่อหนึ่งหัวประชำกร	โดยจ�ำแนก
กำรบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและ
ป้องกันโรคเป็น	5	ประเภท	ได้แก่	 (1)	กำรสนับสนุนกำร
จัดหำยำ	 เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยำและวัสดุต่ำงๆ	ให้แก่สถำน
พยำบำลเพือ่บรกิำรสรำ้งเสรมิสขุภำพและปอ้งกนัโรค	รวม
ท้ังเพิ่มกำรเข้ำถึงบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรค
ที่ส�ำคัญของประเทศ	 โดยสนับสนุนงบประมำณจ�ำนวน	
30	บำทต่อคน	(2)	กำรสนับสนุนบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
และปอ้งกนัโรคทีด่�ำเนนิกำรในชมุชน	เพือ่กระตุน้ใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มกำรเข้ำถึงบริกำรสร้ำงเสริมสุข-
ภำพและป้องกันโรค	โดยสนับสนุนงบประมำณจ�ำนวน	45	
บำทตอ่คน	(3)	กำรสนบัสนนุบรกิำรสรำ้งเสรมิสขุภำพและ
ปอ้งกนัโรคทีเ่ปน็ปญัหำของพืน้ทีใ่นระดบัเขต/จงัหวดั	เพ่ือ
ใหส้ถำนบริกำรจัดบรกิำรทีต้่องกำรเรง่รดักำรเขำ้ถึงบรกิำร
ตำมนโยบำยหรอืแกไ้ขปญัหำของพืน้ทีใ่นระดบัเขต/จงัหวดั
ตำมควำมจ�ำเป็นด้ำนสุขภำพ	โดยสนับสนุนงบประมำณ

จ�ำนวน	4	บำทต่อคน	 (4)	กำรสนับสนุนบริกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพและป้องกันโรคส�ำหรับบริกำรพ้ืนฐำน	เพื่อ
ให้ประชำชนทุกสิทธิเข้ำถึงบริกำรอย่ำงครอบคลุมมำกขึ้น	
โดยสนบัสนนุงบประมำณจ�ำนวน	212.88	บำทต่อคน	และ	
(5)	กำรสนับสนุนบริกำรท่ีจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพผลงำน
บริกำร	โดยสนับสนุนงบประมำณจ�ำนวน	10	บำทต่อคน	
เพื่อบริหำรจัดกำรร่วมกับบริกำรท่ีจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพ
ผลงำนบริกำรผู้ป่วยนอกทั่วไป
	 กำรจัดสรรงบประมำณและกำรใช้รูปแบบกำรจ่ำย
ค่ำชดเชยบริกำรที่แตกต่ำงกันท�ำให้หน่วยบริกำรในระดับ
ต่ำงๆ	มีโอกำสได้วำงแผนและด�ำเนินงำน	P&P	ตำม
สภำพปัญหำที่แตกต่ำงกัน	อย่ำงไรก็ตำมยังพบปัญหำและ
อุปสรรคของกำรปฏิบัติงำนในระดับพื้นที่	ซึ่งส่งผลกระทบ
ตอ่ควำมส�ำเรจ็ของงำน	P&P	ในภำพรวม	เนือ่งจำกรูปแบบ
ของกำรบรหิำรจดักำรงบประมำณทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอด
เวลำท�ำใหย้ำกแกก่ำรบริหำรจัดกำร	อกีทัง้หนว่ยบรกิำรยงั
คงน�ำงบประมำณ	P&P	เขำ้ไปรวมกบังบประมำณส่วนอืน่(8)  
นอกจำกนี้	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบยังมีข้อสงสัยถึง
ควำมเหมำะสมของกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ	P&P	
ในปัจจุบัน	กำรศึกษำนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวกับรูปแบบกำรจ่ำยค่ำบริกำร	P&P	ทั้ง
ในและต่ำงประเทศ	เพื่อให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสีย	รวมทั้ง
ผลลัพธ์ของกำรจ่ำยค่ำบริกำรด้ำน	P&P	ในรูปแบบต่ำงๆ	
และแนวทำงที่เหมำะสมในกำรจ่ำยค่ำบริกำร	P&P	ของ
ประเทศไทย

ระเบียบวิธีศึกษา

	 กำรศึกษำน้ีทบทวนวรรณกรรมและเอกสำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรจ่ำยค่ำบริกำรด้ำน	P&P	ที่ตีพิมพ์ระหว่ำง
พ.ศ.	2543-2560	โดยใช้กำรทบทวนวรรณกรรม	2	รปูแบบ	
ได้แก	่(1)	กำรทบทวนวรรณกรรมแบบพรรณนำ	(narrative	
review)	เกี่ยวกับรูปแบบของกำรจ่ำยค่ำบริกำรด้ำน	P&P	
จำกเอกสำรที่เป็นนโยบำย	กฎหมำย	รำยงำนกำรวิจัย	
และรำยงำนโครงกำรที่เกี่ยวข้อง	และ	 (2)	กำรทบทวน
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วรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบ	(systematic	review)	เกี่ยว
กับผลลัพธ์ของกำรจ่ำยค่ำบริกำรด้ำน	P&P	ด�ำเนินกำรใน
ระหว่ำงวันที่	15	พฤษภำคมถึง	16	กรกฎำคม	พ.ศ.	2560	
โดยมผีูท้บทวน	2	คน	ท�ำกำรทบทวนอยำ่งเปน็อสิระต่อกัน	
โดยสืบค้นกำรศึกษำตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2000-2016	จำกฐำน
ข้อมูล	Pubmed	และ	Embase	และใช้ค�ำในกำรสืบค้น	
(keywords)	คือ	“Provider”	OR	“Health	Care	Pro-
vider”	AND	“Health	Care	Financing”	OR	“Payment	
mechanism	[Mesh]”	OR	“Payment	system	[Mesh]”	
OR	“	Preventive	Health	Services”	OR	“Health	
Promotion	[Mesh]”	AND	“	Health	Care	provider	
behavior”	OR	“effectiveness”

เกณฑ์คัดเข้า (Inclusion criteria)

	 	 1)	 เป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับกลไก/วิธีกำร/รูปแบบ
กำรจ่ำยค่ำบริกำรด้ำน	P&P
	 	 2)	 ผลลัพธ์ของกำรศึกษำต้องวัดในรูปผลกระทบ
จำกรูปแบบกำรจ่ำยค่ำบริกำรด้ำน	P&P

เกณฑ์คัดออก (Exclusion criteria)

	 	 1)	 ไมไ่ดศ้กึษำเกีย่วกบักลไก/วธิกีำร/รปูแบบกำร
จ่ำยค่ำบริกำรด้ำน	P&P
	 	 2)	 ไม่ได้วัดผลลัพธ์ในรูปผลกระทบจำกรูปแบบ
กำรจ่ำยค่ำบริกำรด้ำน	P&P
	 	 3)	 ไม่สำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำฉบับเต็มได้

ผลการศึกษา

	 กำรทบทวนวรรณกรรมแบบพรรณนำเกี่ยวกับ
รูปแบบกำรจ่ำยค่ำบริกำรด้ำน	P&P	และกำรทบทวน
วรรณกรรมอยำ่งเปน็ระบบเกีย่วกับผลกระทบของกำรจำ่ย
ค่ำบริกำรด้ำน	P&P	มีผลกำรศึกษำดังนี้

1. รูปแบบของการจ่ายค่าบริการด้าน P&P

	 จำกกำรทบทวนวรรณกรรมแบบพรรณนำเกีย่วกับรูป

แบบของกำรจ่ำยค่ำบริกำรด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและ
กำรป้องกันโรค	พบว่ำสำมำรถจ�ำแนกรูปแบบกำรจ่ำยค่ำ
บริกำรฯ	ได้	5	รูปแบบ	ดังนี้
 1)	การจ่ายค่าตอบแทนตามบริการ	(fee-for-ser-
vice: FFS) 	คือ	กำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้ให้บริกำร
ตำมกิจกรรมที่ให้บริกำรจริง(9)	เช่น	กำรให้ค�ำปรึกษำ	กำร
ตรวจรกัษำพยำบำล	กำรจำ่ยคำ่ยำตำมชนดิและจ�ำนวนของ
ยำที่สั่งจ่ำย	โดยอำจก�ำหนดอัตรำกลำง	(fee	schedule)	
ส�ำหรับบำงรำยกำรบริกำร	เช่น	ค่ำยำ	ค่ำตรวจเลือด	ค่ำ
ตรวจปัสสำวะ	ค่ำตอบแทนและเงินอุดหนุนจะถูกจ่ำยให้
แก่ผู้ให้บริกำรย้อนหลังเม่ือมีกำรขอเบิกจ่ำย	 ผู้ให้บริกำร
จะได้รับค่ำตอบแทนส�ำหรับกำรให้บริกำรแต่ละรำยกำร	
ดงันัน้จงึมแีรงจงูใจทีจ่ะเพ่ิมปรมิำณบรกิำรเพือ่สรำ้งรำยได้
ให้มำกที่สุด	อย่ำงไรก็ตำม	บุคลำกรสำธำรณสุขจะต้องเก็บ
รวบรวมรำยละเอยีดปรมิำณและประเภทของบรกิำรทีเ่กิด
ขึน้และรำยงำนแกห่นว่ยงำนต้นสงักดัเปน็ระยะ	ซึง่จะท�ำให้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรค่อนข้ำงสูง(10)

 2)	การจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายรายหัว	
(capitation	payment:	CAP)		คอื	กำรจำ่ยคำ่ตอบแทน
ให้แก่ผู้ให้บริกำรหรือสถำนพยำบำลในกำรบริกำรตำม
สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกัน
โรครำยบุคคล	โดยไม่ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนบริกำรด้ำนสุขภำพ
ที่ผู้ขึ้นทะเบียนได้รับ	 ผู้ให้บริกำรจะได้รับค่ำตอบแทนใน
อตัรำทีค่งทีต่ำมจ�ำนวนผูข้ึน้ทะเบยีนกบัสถำนพยำบำลของ
ตน	อัตรำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแบบเหมำจ่ำยรำยหัวจะถูก
ก�ำหนดล่วงหน้ำและกำรจ่ำยค่ำบริกำรมักจะเป็นกำรจ่ำย
ล่วงหน้ำเช่นกัน(11)	

 3)	การจา่ยคา่ตอบแทนตามผลการปฏบิติังาน	(pay	
for performance: P4P) 	 เป็นกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
แก่ผู้ให้บริกำรที่แปรผันตำมผลกำรปฏิบัติงำนทั้งด้ำน
ปริมำณและด้ำนคุณภำพโดยยึดหลักควำมเป็นธรรม(12) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและคุณภำพของ
บริกำร	ลดกำรให้บริกำรที่มีรำคำสูงโดยไม่จ�ำเป็น	และเพื่อ
เพิม่ผลลพัธท์ำงดำ้นสขุภำพของผูรั้บบรกิำร(13)	แนวคิดของ
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กำรจ่ำยคำ่ตอบแทนตำมผลกำรปฏิบัติงำนไดถู้กน�ำไปใชใ้น
หลำยประเทศ	เช่น	สหรำชอำณำจักร	(United	Kingdom:	
UK)	ทีใ่ชก้ำรจำ่ยคำ่ตอบแทนรปูแบบดงักลำ่วในกำรพัฒนำ
ระบบบริกำรปฐมภูมิที่เรียกว่ำ	Quality	and	Outcome	
Framework	(QOF)(14)

 4)	การจ่ายค่าตอบแทนเป็นวงเงินแบบมีเพดาน	
(global	budget:	GB)		และจ่ำยค่ำตอบแทนผู้ให้บริกำร
ตำมเงินเดือน	เป็นวิธีที่นิยมใช้ในกำรจ่ำยค่ำบริกำรด้ำน
สุขภำพให้แก่ผู้ให้บริกำร	ครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยทุกด้ำน	โดย
ผู้ให้บริกำรเป็นผู้รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ	
และได้รับค่ำตอบแทนตำมจ�ำนวนชั่วโมงท่ีท�ำงำนจริงโดย
ไม่ค�ำนึงถึงปริมำณบริกำร	คุณภำพบริกำร	หรือจ�ำนวน
ผู้รับบริกำร	ส่งผลให้สถำนพยำบำลท่ีได้รับกำรจัดสรรงบ
ประมำณรูปแบบนี้มีกำรควบคุมต้นทุนบริกำร	และผู้ให้
บริกำรมักไม่มีแรงจูงใจในกำรดึงดูดผู้ข้ึนทะเบียนรำยใหม่
หรือให้บริกำรในปริมำณที่เหมำะสม(15)

 5)	การจา่ยแบบผสมผสาน	(blended	payment	
methods)  อำจหมำยถึงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนหรือค่ำ
บริกำรสขุภำพหลำยรปูแบบให้แกผู่ใ้ห้บรกิำรปฐมภมูหิลำย
กลุ่ม	หรือ	ผู้ให้บริกำรปฐมภูมิรำยเดียวได้รับค่ำตอบแทน
หลำยรูปแบบจำกผู้ซื้อบริกำรหลำยกลุ่ม(16)	กำรจ่ำยค่ำ
ตอบแทนแบบผสมผสำนมีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของผู้ให้บริกำรท่ีเกิดจำกกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนแบบดั้งเดิมเดี่ยวๆ(17)	เช่น	ปัญหำในกำรเข้ำถึง
บรกิำรดำ้นสขุภำพ	คณุภำพของบรกิำรทีแ่ตกตำ่งกนัของผู้
ให้บริกำรในหลำยพื้นที่	กำรจ่ำยรูปแบบนี้มักถูกใช้ในพื้นที่
ที่พบช่องโหว่ของกำรมีอยู่ของบริกำรสุขภำพ	 (service	
availability)	เชน่	บรกิำรสขุภำพส�ำหรบัประชำกรพ้ืนเมอืง	
(indigenous	population)	และบรกิำรสขุภำพบำงรำยกำร
ส�ำหรบัประชำกรในพืน้ทีช่นบท	กำรจำ่ยคำ่บรกิำรแบบผสม
ผสำนถูกน�ำมำใช้ในกำรใหบ้รกิำรปฐมภูมใินหลำยประเทศ	
เช่น	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	และแคนำดำ(18)

	 จำกกำรทบทวนวรรณกรรมแบบพรรณนำยังพบว่ำ	

กำรจ่ำยค่ำบริกำรด้ำน	P&P	แต่ละรูปแบบมีข้อดีและข้อ
เสีย	โดยสำมำรถจ�ำแนกได้ดังตำรำงที่	1

2. ผลกระทบของการจ่ายค่าบริการด้าน P&P

	 กำรทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบด้วยกำร
สืบค้นฐำนข้อมูลในแหล่งข้อมูลทั้งในและต่ำงประเทศ	พบ
กำรศึกษำทั้งหมด	1,428	เรื่อง	เมื่อพิจำรณำจำกบทคัดย่อ
และบทควำมฉบับเต็มแล้ว	พบว่ำมีกำรศึกษำท่ีผ่ำนเกณฑ์
กำรคัดเข้ำทั้งสิ้น	12	 เรื่อง	 โดยเป็นกำรศึกษำของต่ำง
ประเทศทั้งหมด	ประกอบด้วย	อังกฤษ	นอร์เวย์	ฝรั่งเศส	
โปรตุเกส	สหรัฐอเมริกำ	และแคนำดำ	 (เอกสำรอ้ำงอิง
หมำยเลข	23–31	และ	33–35)	กำรศึกษำที่ไม่เป็นไปตำม
เกณฑ์กำรคดัเขำ้	เนือ่งจำก	(1)	กำรซ้�ำกนัระหวำ่งฐำนขอ้มูล	
จ�ำนวน	48	เรื่อง	(2)	ไม่ได้เป็นนิพนธ์ต้นฉบับ	จ�ำนวน	62	
เรือ่ง	(3)	ไมไ่ดศ้กึษำเกีย่วกบัรปูแบบกำรจำ่ยคำ่บรกิำรดำ้น	
P&P	จ�ำนวน	1,070	เรื่อง	(4)	ไม่ได้วัดผลลัพธ์ที่เกิดจำกรูป
แบบกำรจ่ำยค่ำบริกำรด้ำน	P&P	จ�ำนวน	38	เรื่อง	(5)	ไม่
สำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำฉบับเต็มได้	จ�ำนวน	15	เรื่อง	และ	
(6)	ไม่ได้ตีพิมพ์เป็นภำษำอังกฤษ	จ�ำนวน	182	เรื่อง	(ภำพ
ที่	1)
	 จำกกำรทบทวนกำรศกึษำทีผ่ำ่นกำรคดัเลอืกสำมำรถ
จ�ำแนกผลกระทบของกำรจ่ำยค่ำบริกำรด้ำน	P&P	ได้เป็น	
3	ส่วน	ประกอบด้วย	ปริมำณและคุณภำพของบริกำร	ผู้ให้
บริกำรเหนี่ยวน�ำควำมต้องกำรในกำรรับบริกำร	และกำร
เลือกผู้รับบริกำร
 1)	ปริมาณและคณุภาพของบริการ	(volume	and	
quality of service)
	 กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปแบบกำรจ่ำยค่ำ
บริกำรท่ีหลำกหลำยกับปริมำณบริกำรและกำรส่งต่อของ
กำรจ่ำยค่ำบริกำรแบบ	FFS	เกี่ยวข้องกับกำรเพ่ิมปริมำณ
กำรบริกำร	โดย	Sorensen	และ	Grytten	(2003)	พบ
ว่ำ	กำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้ให้บริกำรแบบ	FFS	ร่วม
กับกำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป	(block	grant)	ส่งผลให้
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ตารางที่	1  ข้อดีและข้อเสียของกำรจ่ำยค่ำบริกำรด้ำน	P&P 

รูปแบบการจ่าย	 ข้อดี	 ข้อเสีย

แบบตามบริการ

(FFS)

แบบเหมาจ่าย

รายหัว

(CAP)

แบบตามผล

การปฏิบัติงาน

(P4P)

จ่ายเป็นวงเงิน

แบบมีเพดาน

(GB)

แบบผสมผสาน

(Blended

payment

methods)

l	ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้ดี

l	ผู้ให้บริกำรได้รับผลตอบแทนตำมผลงำนที่ตนท�ำ

l	ผู้มีสิทธิ์มักจะได้รับบริกำรที่มีคุณภำพ

l	ผู้รับบริกำรที่มีควำมเสี่ยงสูงไม่ถูกกีดกันจำกกำรบริกำร

l	ผูท้ีม่สีทิธิส์ำมำรถเปลีย่นผูใ้หบ้รกิำรไดง้ำ่ยกวำ่ผูใ้หบ้รกิำรใน

ระบบกำรเหมำจ่ำยรำยหัว(15)

l	ผูร้บับรกิำรมกัจะไดร้บักำรดแูลจำกผู้ใหบ้รกิำรคนเดยีวเสมอ	

ท�ำให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้รับบริกำรและผู้ให้บริกำรค่อน

ข้ำงดี

l	ผู้รับบริกำรจะได้รับบริกำรที่จ�ำเป็นเท่ำน้ันท�ำให้ไม่เกิดกำร

บริกำรที่ไม่สมเหตุสมผล

l	ง่ำยต่อกำรบริหำรจัดกำร(19)

l	สร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

l	เพิ่มผลิตภำพกำรท�ำงำนของก�ำลังคน/ผู้ให้บริกำร(16)

l	สร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรตั้งใจและเต็มใจปฏิบัติงำนให้บรรลุ

ผลส�ำเร็จตำมที่องค์กรได้ตั้งเป้ำหมำยเอำไว้(20)

l	ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของทั้งผู้จ่ำยเงินและผู้ให้บริกำร

ที่ต้องกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพสูง

l	มีกำรควบคุมต้นทุนบริกำร

l	สำมำรถคำดกำรณ์ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำได้

l	ต้นทุนส�ำหรับกำรบริหำรจัดกำรต่�ำ

l	งบประมำณที่เป็นก้อนเดียวท�ำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ(19)

l	หลีกเลี่ยงแรงจูงใจที่ไม่พึงประสงค์	(adverse	incentives)

l	เพิ่มกำรให้บริกำรในสำขำที่มีกำรให้บริกำรต่�ำกว่ำปริมำณที่

เหมำะสม

l	ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำร

l	ลดกำรเลือกเฉพำะผู้รับบริกำรท่ีมีสุขภำพดี	 (cream	skim-

ming)(17)

l	ผู้ให้บริกำรอำจให้บริกำรที่ไม่สมเหตุสมผล

l	อำจเกิดกำรเหนี่ยวน�ำให้เกิดกำรใช้บริกำร

สุขภำพโดยผู้ให้บริกำร	 (supplier-induced	

demand)

l	มีแนวโน้มที่จะท�ำให้เกิดภำวะเงินเฟ้อทำงกำร

แพทย์(15)

l	ท�ำให้เกิดภำระทำงด้ำนกำรบริหำร(19)

l	ผู้รับบริกำรที่มีควำมเส่ียงสูงมักจะถูกกีดกัน

จำกกำรขึ้นทะเบียน

l	ผู้รับบริกำรอำจได้รับบริกำรในปริมำณท่ีต่�ำ

กว่ำที่ควรจะเป็น

l	คุณภำพของกำรบริกำรอำจจะต่�ำ(15)

l	ยำกที่จะเปลี่ยนผู้ให้บริกำร

l	ผู้ให้บริกำรอำจเพิกเฉยต่อกำรให้บริกำรใน

สำขำที่ไม่ได้มีกำรสนับสนุนค่ำตอบแทนพิเศษ

l	ผู้ให้บริกำรอำจหลีกเลี่ยงกำรให้บริกำรแก่

ประชำกรที่มีควำมเสี่ยงทำงด้ำนสุขภำพสูง

l	ยำกต่อกำรออกแบบโปรแกรมที่สำมำรถส่ง

เสริมพฤติกรรมที่พึงประสงคข์องผู้ให้บริกำร

l อำจมองข้ำมแรงจูงใจภำยในของผู้ให้บริกำร(21)

l	อำจไมส่ำมำรถจงูใจกำรเกดิกำรพฒันำคณุภำพ

กำรบริกำรทั้งระบบ(21)

l	ผู้ให้บริกำรก็ไม่มีแรงจูงใจในกำรดึงดูดผู้ขึ้น

ทะเบียนรำยใหม่

l	ไม่มีแรงจูงใจโดยตรงในกำรเพิ่มประสิทธิภำพ

กำรท�ำงำน

l	ผู้ให้บริกำรอำจให้บริกำรในปริมำณที่ต่�ำกว่ำที่

ควร(19)

l	ยำกแก่กำรผสมผสำนรูปแบบกำรจ่ำยค่ำ

บริกำรแบบต่ำงๆ	ให้ได้สัดส่วนที่เหมำะสม
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มีจ�ำนวนกำรนัดผู้รับบริกำรเข้ำพบสูงกว่ำผู้ให้บริกำรท่ีได้
รับค่ำตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน(22)	กำรศึกษำของ	
Devlin	และ	Sarma	(2008)	พบวำ่	กำรจำ่ยคำ่บรกิำรแบบ	
FFS	จะช่วยสร้ำงแรงจูงใจให้แพทย์ตรวจคนไข้มำกขึ้นเมื่อ
เทียบกับระบบอื่นๆ(23,24)	

	 ส่วนกำรจ่ำยค่ำบริกำรแบบ	P4P	ท�ำให้ปริมำณ
บริกำรเพ่ิมมำกขึ้น	 โดยจำกกำรศึกษำของ	Hung	และ	
Green	(2010)	กำรจำ่ยคำ่บรกิำรแบบ	P4P	ท�ำใหบ้คุลำกร
สำธำรณสุขให้ค�ำแนะน�ำในกำรเลิกบุหรี่แก่ประชำชนได้
ดีกว่ำกลุ่มที่ไม่ได้รับกำรจ่ำยค่ำบริกำรแบบ	P4P	อย่ำง
มีนัยส�ำคัญทำงสถิติ(25)	 เช่นเดียวกันกับ	Hamilton	และ
คณะ	(2011)	ที่พบว่ำกำรใช้วิธีกำรจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพ	

(Quality	Outcome	Framework:	QOF)	ในประเทศ
อังกฤษส่งผลให้อัตรำกำรคัดกรองกำรดื่มเครื่องด่ืมที่มี
แอลกอฮอล์เพ่ิมข้ึน(26)	และกำรศึกษำของ	Christianson	
และ	Leatherman	(2008)	ที่พบว่ำ	กำรจ่ำยค่ำตอบแทน
ตำมผลกำรปฏิบัติงำนมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ให้
บรกิำร	(physician	behavior)	โดยท�ำใหจ้�ำนวนของบรกิำร
ปฐมภูมิเพิ่มขึ้น(27,28)

	 ในขณะที่กำรจ่ำยค่ำบริกำรแบบ	CAP	สัมพันธ์กับ
กำรลดลงของจ�ำนวนบริกำร	 โดยกำรศึกษำในประเทศ
สหรัฐอเมริกำที่ท�ำกำรเปรียบเทียบบริกำรป้องกันปัญหำ
ทำงสุขภำพจิตในกลุ่มที่จ่ำยค่ำบริกำรแบบ	CAP	แบบ	
for-profit	capitated	และ	not	for-profit	capitated	

ภาพที่	1	แผนภำพแสดงผลกำรคัดเลือกวรรณกรรม

1,310	บทคัดย่อที่ถูกคัดลอก
62	ไม่เป็นนิพนธ์ต้นฉบับ	
1058	ไม่ได้ศึกษำเกี่ยวกับรูปแบบกำร
จ่ำยค่ำบริกำรด้ำน	P&P
7	ไม่ได้วัดผลลัพธ์ที่เกิดจำกรูปแบบกำรจ่ำย
ค่ำบริกำรด้ำน	P&P
183	เหตุผลอื่นๆ	เช่น	ไม่ได้ตีพิมพ์
เป็นภำษำอังกฤษ

581

Journal of Health Systems Research Vol. 12 No. 4 October-December 2018



582

ตารางที่	2 ผลลพัธแ์ละรปูแบบของกำรจำ่ยคำ่บรกิำรดำ้นกำรสรำ้งเสรมิสขุภำพและป้องกนัโรคของแตล่ะประเทศทีไ่ด้จำกทบทวนกำรศกึษำท่ีผำ่น
กำรคัดเลือก 

	 	 	 	 รูปแบบการ	 รูปแบบการจ่าย/	 	 เลขที่
	 	 ผู้แต่ง/ปีที่ตีพิมพ์	 ประเทศ	 จ่ายค่าบริการ	 intervention	 ผลลัพธ์	 เอกสาร
	 	 	 	 ของประเทศ	 ที่ใช้ในการศึกษา	 	 อ้างอิง

ปริมาณและคุณภาพการให้บริการ	(volume	and	quality	of	service)
การจ่ายแบบ	FFS
 1.	Sorensen and นอร์เวย์	 FFS	และ	CAP	 FFS, Block	grant	 กลุ่มที่ได้รับกำรจ่ำยแบบ	FFS	มีจ�ำนวนกำรนัดผู้รับ	 22
  Grytten (2003)    บริกำรเข้ำพบสูงกว่ำผู้ให้บริกำรที่ได้รับค่ำตอบแทน
	 	 	 	 	 	 ในรูปแบบของเงินเดือน	
	 2.	Devlin and แคนำดำ	 FFS,	CAP	 FFS,	non	FFS,	 กำรจ่ำยค่ำบริกำรแบบ	FFS	จะช่วยสร้ำงแรงจูงใจ	 23
  Sarma (2008)  และ	P4P	 Mixed,	Salary	 ผู้ให้บริกำรในกำรให้บริกำรมำกขึ้นเมื่อเทียบกับ
	 	 	 	 	 	 ระบบอื่นๆ
	 3.	Sarma et al. แคนำดำ	 FFS,	CAP	 FFS,	non	FFS,	 บุคลำกรที่ได้รับค่ำบริกำรแบบ	FFS	มีแนวโน้มที่	 24
  (2010a)  และ	P4P	 Mixed,	Salary	 จะมีเวลำในกำรให้บริกำรแก่ผู้ป่วย	เช่น	กำรเยี่ยม
	 	 	 	 	 	 บ้ำน	กำรให้ควำมรู้	น้อยกว่ำกลุ่มที่ไม่ได้รับค่ำ
	 	 	 	 	 	 บริกำรแบบ	FFS

การจ่ายแบบ	CAP
 4.	Catalano สหรัฐอเมริกำ	 FFS,	CAP,	 FFS,	CAP	(not-for	 กลุ่มที่ได้รับกำรจ่ำยแบบ	for-profit	capitated	 29
  et al. (2000) 	 P4P	และ	 profit	and	 area	มีกำรเพิ่มกิจกรรมกำรป้องกันโรคแบบ
	 	 	 	 Other	 for-profit)	 ทุติยภูมิและตติยภูมิมำกกว่ำ	
	 5.	Kantarevic สหรัฐอเมริกำ	 FFS,	CAP,	 FFS,	 ผู้ให้บริกำรที่ได้รับกำรจ่ำยค่ำบริกำรแบบ	mixed	 30
  and Kralj   P4P	และ	 Blended	 capitation	จะให้บริกำรด้ำนกำรป้องกันโรคได้ดี
  (2013) 	 Other	 (CAP,	FFS)	 กว่ำกลุ่มที่ได้รับกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแบบ	FFS	
	 6.	Tu et al.  สหรัฐอเมริกำ	 FFS,	CAP,	 FFS,	Salary,	CAP	 อัตรำกำรคัดกรองโรคควำมดันโลหิตสูงของแต่ละ	 38
  (2009) 	 P4P	และ	 	 กลุ่มไม่มีควำมแตกต่ำงกัน	แต่กลุ่มที่จ่ำยแบบ	CAP
	 	 	 	 Other	 	 จะมีอัตรำกำรรักษำและควบคุมโรคที่ดีกว่ำ

การจ่ายแบบ	P4P
	 7.	Hung และ สหรัฐอเมริกำ	 FFS,	CAP,	 P4P	 กำรจ่ำยค่ำบริกำรแบบ	P4P	ท�ำให้เจ้ำหน้ำที่ให้ค�ำ	 25
  Green   P4P	และ	 	 แนะน�ำในกำรเลิกบุหรี่แก่ผู้รับบริกำรได้ดีกว่ำ
  (2010) 	 Other	 	 กลุ่มที่ไม่ได้รับกำรจ่ำยค่ำบริกำรแบบ	P4P	อย่ำง
	 	 	 	 	 	 มีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	(odds	ratio	27.6,	p	<	0.01) 
	 8.	Hamilton อังกฤษ	 FFS,	CAP,	 P4P	(QOF)	 กำรใช้วิธีกำรจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพ	(QOF)	ส่งผล	 26
  และคณะ   P4P	และ	 	 ให้อัตรำกำรคัดกรองกำรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  (2011) 	 Other	 	 เพิ่มขึ้น
	 9.	Christianson หลำยประเทศ	 -	 P4P	 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมผลกำรปฏิบัติงำนมีผล	 27
  และ    กระทบต่อพฤติกรรมของผู้ให้บริกำร	โดยท�ำให้
  Leatherman    จ�ำนวนของบริกำรปฐมภูมิเพิ่มขึ้น
  (2008)    
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กับกำรจ่ำยค่ำบริกำรแบบ	FFS	พบว่ำในกลุ่ม	for-profit	
capitated	area	มีกำรเพิ่มกิจกรรมกำรป้องกันโรคแบบ
ทุติยภูมิและตติยภูมิมำกกว่ำกลุ่มอื่น(29)	อีกกำรศึกษำหนึ่ง 
พบว่ำ	กลุม่ทีไ่ดร้บักำรจ่ำยคำ่บรกิำรแบบ	mixed	capitation 
จะท�ำให้บริกำรด้ำนกำรป้องกันโรค	เช่น	กำรให้วัคซีนไข้
หวัดใหญ่	กำรคัดกรองโรค	กระท�ำได้ดีกว่ำกลุ่มที่ได้รับกำร
จ่ำยค่ำตอบแทนแบบ	FFS(30)

 2)	ผู้ให้บริการเหนี่ยวนำาความต้องการในการรับ
บริการ	(supplier-induced	demand)
	 กำรทบทวนกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดเลือกด้ำนผู้ให้

บริกำรเหนี่ยวน�ำควำมต้องกำรในกำรรับบริกำรพบว่ำ	
บคุลำกรสำธำรณสขุสำมำรถเพิม่ปรมิำณกำรใชบ้รกิำรของ
ผู้รับบริกำรได้โดยกำรให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริกำร	เพื่อเหนี่ยว
น�ำควำมต้องกำรให้มำเข้ำรับบริกำร	ซึ่งจำกกำรศึกษำของ	
Delattre	และ	Dormont	(2003)	ที่วิเครำะห์กำรเหนี่ยว
น�ำผูรั้บบรกิำรในผูใ้หบ้รกิำรทีไ่ด้รบัคำ่บรกิำรแบบ	FFS	และ
แบบอตัรำคงท่ี	(fixed	fee)	พบวำ่	แพทยเ์พ่ิมกำรเอำใจใสผู่้
ปว่ยมำกขึน้เพือ่ตอ้งกำรเหนีย่วน�ำควำมตอ้งกำรของผูป่้วย
ให้มำใช้บริกำร	และเพื่อเป็นกำรป้องกันกำรสูญเสียรำยได้
ของตน(31)	รวมทั้งกำรศึกษำของ	Iversen	(2004)	ซึ่งศึกษำ

ตารางที่	2	(ต่อ) ผลลัพธ์และรูปแบบของกำรจ่ำยค่ำบริกำรด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรคของแต่ละประเทศที่ได้จำกทบทวนกำรศึกษำ
ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก 

	 	 	 	 รูปแบบการ	 รูปแบบการจ่าย/	 	 เลขที่
	 	 ผู้แต่ง/ปีที่ตีพิมพ์	 ประเทศ	 จ่ายค่าบริการ	 intervention	 ผลลัพธ์	 เอกสาร
	 	 	 	 ของประเทศ	 ที่ใช้ในการศึกษา	 	 อ้างอิง

ผู้ให้บริการเหนี่ยวนำาความต้องการในการรับบริการ	(supplier-induced	demand)
การจ่ายแบบ	FFS   
 10.	Delattre and ฝรั่งเศส	 FFS,	P4P	 FFS	 แพทย์เพิ่มกำรดูแลผู้รับบริกำรมำกขึ้นเพื่อเหนี่ยวน�ำ	 31
  Dormont   และ	Other	 	 ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรให้มำใช้บริกำรและ
  (2003)	 	 	 	 ป้องกันกำรสูญเสียรำยได้รวมทั้งเพื่อลดจ�ำนวนของ
	 	 	 	 	 	 กำรให้ค�ำปรึกษำลง
	11.	 Iversen นอร์เวย์	 FFS	และ	 Mixed	 กลุ่มผู้ให้บริกำรที่มีผู้รับบริกำรน้อยจะมีกำรให้บริกำร	 32
  (2004)  CAP	 capitation	 ที่เพิ่มขึ้นกว่ำกลุ่มที่มีผู้รับบริกำรมำกทั้งกำรตรวจและ
	 	 	 	 	 	 กำรให้ค�ำปรึกษำ 

การเลือกผู้รับบริการ	(patient	pre-selection)	 	 	 	
การจ่ายแบบ	CAP      
12.	Barros  โปรตุเกส	 CAP,	P4P	 CAP	 ผู้ให้บริกำรภำยใต้ระบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแบบ	 33
  (2003)	 	 และ	GB	 	 เหมำจ่ำยรำยหัวอำจมีแรงจูงใจในกำรคัดเลือกรับ
	 	 	 	 	 	 ผู้ที่มีควำมเสี่ยงต่�ำหรือหลีกเลี่ยงผู้ที่มีควำมเสี่ยงสูง
	 	 	 	 	 	 โดยเฉพำะในกรณีที่ไม่มีกำรปรับควำมเสี่ยง

หมายเหตุ:		 FFS:	Fee-for-service	กำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมบริกำร
	 CAP:	Capitation	payment	กำรจ่ำยค่ำตอบแทนแบบเหมำจ่ำยรำยหัว
	 P4P:	Pay	for	performance	กำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมผลกำรปฏิบัติงำน
	 QOF:	Quality	and	outcome	framework	กำรจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพและผลงำนบริกำร
	 GB:	Global	budget	กำรจ่ำยค่ำตอบแทนเป็นวงเงินแบบมีเพดำน
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ผลกระทบของผูใ้หบ้ริกำรท่ีมจี�ำนวนผูร้บับรกิำรนอ้ย	พบว่ำ
ในกลุ่มผู้ให้บริกำรที่รับค่ำบริกำรแบบ	FFS	และมีจ�ำนวน
ผูร้บับริกำรน้อยจะมอีตัรำกำรตรวจเพิม่ขึน้และมกีำรใหค้�ำ
ปรกึษำมำกกวำ่กลุม่ท่ีมผีูร้บับริกำรจ�ำนวนมำก	เพือ่เหนีย่ว
น�ำผู้รับบริกำรให้มำรับบริกำรกับตน(32)

 3)	การเลอืกผูร้บับรกิาร	(patient	pre-selection)
	 กำรศึกษำของ	Barros	(2003)	ในประเทศโปรตุเกส	
พบว่ำ	ผู้ให้บริกำรภำยใต้รูปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแบบ	
CAP	อำจมีแรงจูงใจในกำรเลือกรับผู้ท่ีมีควำมเสี่ยงต่�ำหรือ
หลีกเลี่ยงผู้ที่มีควำมเสี่ยงสูง	โดยเฉพำะในกรณีท่ีไม่มีกำร
ปรับควำมเสี่ยง	 (risk-adjustment)	อย่ำงไรก็ตำม	ผู้ให้
บริกำรยังมีแรงจูงใจในกำรให้บริกำรส่งเสริมสุขภำพและ
ป้องกันโรคแก่ผู้รับบริกำรอยู่	 เนื่องจำกต้องกำรหลีกเลี่ยง
กำรให้บรกิำรดำ้นกำรรกัษำทีม่รีำคำสงูในอนำคต(33)	ดงันัน้	
กำรจำ่ยคำ่ตอบแทนแบบ	CAP	จงึสำมำรถสรำ้งแรงจูงใจให้
เกิดกำรควบคุมต้นทุนบริกำร	(cost	containment)	และ
เกดิกำรลดลงของปรมิำณบรกิำรสขุภำพทีใ่หแ้กผู่ร้บับรกิำร	
(under-provision	of	services)	ได้(15)

	 ผลลพัธข์องกำรจำ่ยคำ่บรกิำรดำ้นกำรสรำ้งเสริมสุข-
ภำพและป้องกันโรค	รวมทั้งรูปแบบกำรจ่ำยค่ำบริกำรของ
แตล่ะประเทศทีไ่ดจ้ำกทบทวนกำรศกึษำทีผ่ำ่นกำรคดัเลอืก
สำมำรถสรุปได้ดังตำรำงที่	2

วิจารณ์

	 กำรวิเครำะห์ผลกำรทบทวนวรรณกรรมแบบ
พรรณนำเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้ให้บริกำรต่อกำรจ่ำย
ค่ำบริกำรรูปแบบต่ำงๆ	กำรวิเครำะห์ผลกำรทบทวน
วรรณกรรมอยำ่งเปน็ระบบเกีย่วกับผลกระทบของกำรจำ่ย
ค่ำบริกำรต่อประเด็นต่ำงๆ	(ปริมำณและคุณภำพบริกำร	
กำรสร้ำงแรงจูงใจให้แก่ผู้ให้บริกำร	กำรเลือกปฏิบัติ	กำร
เหนี่ยวน�ำผู้รับบริกำร	และกำรบริหำรจัดกำร)	และกำร
เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของกำรจ่ำยค่ำบริกำรแบบ
ต่ำงๆ	ให้แก่ผู้ให้บริกำรสำมำรถสรุปและวิจำรณ์ได้ดังนี้
	 1)	การจ่ายค่าตอบแทนแบบ	FFS อำจท�ำให้เกิด

บริกำรด้ำน	P&P	ในปริมำณที่ไม่เหมำะสม	โดยผู้ให้บริกำร
ที่ได้รับค่ำตอบแทนแบบ	FFS	มีแนวโน้มที่จะให้บริกำร
สุขภำพด้ำน	P&P	 ในปริมำณที่ค่อนข้ำงมำกและอำจ
มำกกว่ำควำมจ�ำเป็น	ส่งผลให้ไม่เกิดควำมพยำยำมในกำร
ควบคุมต้นทุน	อย่ำงไรก็ตำม	ผลกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับ
ผลลัพธ์ของกำรจ่ำยแบบ	FFS	ต่อปริมำณบริกำรด้ำน	P&P	
ยังมีอยู่อย่ำงจ�ำกัด	ท�ำให้สรุปได้เพียงว่ำ	กำรจ่ำยค่ำบริกำร
แบบ	FFS	มีผลกระทบท่ีไม่ชัดเจนต่อปริมำณบริกำรด้ำน	
P&P	ทัง้นี	้ผลกำรทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัแรงจูงใจของ
ผู้ให้บริกำรที่ได้รับค่ำตอบแทนแบบ	FFS	พบว่ำ	ผู้มีสิทธิ
มักจะได้รับบริกำรท่ีมีคุณภำพ(15)	 ผู้ให้บริกำรมีแรงจูงใจใน
กำรให้บริกำรด้ำน	P&P	มำกกว่ำผู้ให้บริกำรในระบบกำร
จ่ำยค่ำตอบแทนแบบอื่น(23)	และผู้มีสิทธิที่มีควำมเสี่ยงทำง
สุขภำพสูงไม่ถูกกีดกันจำกกำรเข้ำรับบริกำร(15)	 ดังนั้น	จึง
สรุปได้ว่ำกำรจ่ำยค่ำบริกำรแบบ	FFS	มีผลกระทบทำง
บวกกบัคณุภำพบริกำรด้ำน	P&P	ในกำรสร้ำงแรงจงูใจผูใ้ห้
บริกำร	และกำรเลือกปฏิบัติ	นอกจำกนี้	กำรจ่ำยค่ำบริกำร
แบบ	FFS	ก่อให้เกิดกำรเหนี่ยวน�ำควำมต้องกำรในกำรรับ
บรกิำรสขุภำพ	โดยผูใ้หบ้รกิำรซึง่เปน็ผูม้ปีระสบกำรณแ์ละ
มีข้อมูลในกำรตัดสินใจจะมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเข้ำรับ
บริกำรของผูรั้บบริกำร	กำรจ่ำยคำ่ตอบแทนแบบ	FFS	โดย
มีกำรก�ำหนดรำคำมำตรฐำน	(fee-schedule)	เหมำะสม
กับกำรบริกำรด้ำน	P&P	ที่มีต้นทุนค่ำบริกำรที่ชัดเจนหรือ
มีรำยบริกำรก�ำหนดชัดเจน	เช่น	กำรตรวจคัดกรองโรคใน
ประชำกร	คำ่บริกำรส�ำหรับกำรให้ภมูคิุม้กันโรค	และค่ำยำ
วิตำมินและแร่ธำตุต่ำงๆ	
	 2)	การจา่ยคา่ตอบแทนแบบ	CAP	จำกกำรทบทวน
วรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนแบบ	CAP	มีผลกระทบในทำงบวกหรือทำง
ลบต่อปริมำณบริกำร	คุณภำพบริกำร	และกำรเลือกผู้รับ
บริกำร	เนื่องจำกกำรศึกษำที่มีคุณภำพสูงเกี่ยวกับผลกระ
ทบของกำรจ่ำยแบบ	CAP	ต่อคุณภำพและกำรเลือกผู้รับ
บรกิำรมอียูอ่ยำ่งจ�ำกดั	ทัง้นีผ้ลกำรทบทวนวรรณกรรมแบบ
พรรณนำบง่ชีว้ำ่	กำรจำ่ยแบบ	CAP	มผีลกระทบท้ังทำงบวก
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และทำงลบตอ่ปรมิำณบรกิำร	กลำ่วคอื	ผูรั้บบรกิำรจะได้รบั
บริกำรที่จ�ำเป็นเท่ำนั้น	ท�ำให้ไม่เกิดกำรบริกำรที่ไม่สมเหตุ
สมผล	แต่มีควำมเป็นไปได้ว่ำ	ผู้รับบริกำรอำจได้รับบริกำร
ในปริมำณต่�ำกว่ำระดับที่ควรจะเป็น	 เพรำะผู้ให้บริกำร
พยำยำมป้องกันกำรสูญเสียรำยได้ของตน	อย่ำงไรก็ตำม	มี
กำรศกึษำทีแ่สดงใหเ้หน็วำ่	ผูใ้หบ้รกิำรทีไ่ดร้บัคำ่ตอบแทน
แบบ	CAP	จะให้บริกำร	P&P	ได้ครอบคลุมกลุ่มประชำกร
จ�ำนวนมำกกวำ่กำรจำ่ยคำ่ตอบแทนแบบ	FFS(30)	นอกจำก
นี	้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนแบบ	CAP	ยงัไมก่อ่ใหเ้กดิกำรเหนีย่ว
น�ำผูร้บับรกิำรใหม้ำรบับรกิำรมำกขึน้	เนือ่งจำกผูใ้หบ้ริกำร
พยำยำมลดค่ำใช้จ่ำยและควบคมุตน้ทนุกำรบรกิำร	และยงั
ไม่สำมำรถสร้ำงแรงจูงใจให้แก่ผู้ให้บริกำรได้	 เนื่องจำกค่ำ
ตอบแทนไม่ได้แปรผันตรงกับผลกำรปฏิบัติงำน	แต่จะขึ้น
อยูก่บัจ�ำนวนผูข้ึน้ทะเบียนในช่วงเวลำใดเวลำหน่ึง	กำรจำ่ย
ค่ำตอบแทนรปูแบบนีเ้หมำะส�ำหรบับรกิำรทีย่ำกตอ่กำรคดิ
ต้นทุนค่ำบริกำร	เช่น	กำรให้ควำมรู้	ค�ำแนะน�ำด้ำนกำรส่ง
เสริมสุขภำพและป้องกันโรค	กำรให้ค�ำปรึกษำและสร้ำง
เสริมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	รวมท้ังกำรจ่ำยค่ำบริกำร
แบบ	CAP	ยังเหมำะสมกับกิจกรรมที่เป็นรำยโครงกำร	
	 3)	การจ่ายค่าตอบแทนแบบ	P4P	ผลกระทบของ
กำรจ่ำยค่ำบริกำรแบบ	P4P	ในกำรเพิ่มปริมำณบริกำร
ยังมีควำมไม่สอดคล้องกันอยู่มำก	กำรศึกษำจำกประเทศ
สหรฐัอเมรกิำและแคนำดำพบว่ำ	กำรจำ่ยคำ่ตอบแทนแบบ	
P4P	ส่งผลให้มีกำรตรวจคัดกรองโรคและกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพิ่มขึ้น	เช่น	กำรตรวจคัดกรองอำกำรซึมเศร้ำ
และมะเร็งล�ำไส้ใหญ่(13)	กำรให้ค�ำแนะน�ำในกำรเลิกบุหรี่	
และกำรคัดกรองกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(25)	แม้ว่ำใน
บำงกรณีอำจท�ำให้ผู้ให้บริกำรเพิกเฉยต่อกำรให้บริกำรใน
รำยกำรที่ไม่ได้รับค่ำตอบแทนพิเศษ(14)	นอกจำกนี้	กำร
จ่ำยแบบ	P4P	มีผลกระทบทำงบวกต่อกำรเพิ่มคุณภำพ
บริกำร	โดยเฉพำะกำรใช้ตัวชี้วัดคุณภำพบริกำร	(QOF)	ซึ่ง
ชว่ยสรำ้งแรงจูงใจในกำรท�ำงำนใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิำรดว้ยกำรให้
คะแนนในแต่ละตัวช้ีวัดท่ีก�ำหนดไว้	และน�ำคะแนนไปค�ำนวณ
เป็นผลตอบแทนในรูปของตัวเงิน(14)	อยำ่งไรกต็ำม	กำรจำ่ยคำ่

ตอบแทนแบบ	P4P	อำจกอ่ใหเ้กดิกำรเลอืกปฏบิตัใินกำรให้
บริกำรแก่ผู้มีสิทธิโดยปรำศจำกเหตุผลอันควร(34)	และมีผล 
กระทบทำงลบตอ่กำรบรหิำรจดักำรงบประมำณ	โดยปัญหำ
ทีพ่บบอ่ยคอื	กำรเลือกไมร่ำยงำนข้อมลูของผู้รับบริกำรบำง
รำย	เนือ่งจำกเหตุผลหลำยประกำร	รวมถงึกำรพจิำรณำลง
ควำมเห็น	(clinical	judgement)	ของผู้ให้บริกำรเอง(35) 
และยงัพบวำ่หลำยพ้ืนทีข่ำดเครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัควำมสำมำรถ
ของกำรปฏิบัติงำนที่เพียงพอ	ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรขำดค�ำ
นยิำมของ	“คุณภำพบรกิำร”	ทีเ่ปน็ทีย่อมรบั(36)	กำรจำ่ยค่ำ
บรกิำรแบบ	P4P	เหมำะส�ำหรบักจิกรรมทีต่อ้งกำรเพิม่กำร
เขำ้ถงึและต้องกำรเนน้ใหเ้ปน็นโยบำยส�ำคญัในช่วงเวลำใด
เวลำหนึ่ง	เช่น	กำรให้ค�ำปรึกษำในกำรเลิกบุหรี่	กำรตรวจ
คัดกรองปัญหำภำวะซึมเศร้ำในประชำกรวัยท�ำงำน	และ
กำรควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจำงธำลัสซีเมียในหญิง
ตั้งครรภ์
	 4)	การจา่ยค่าตอบแทนแบบ	global	budget	จำก
ผลกำรทบทวนวรรณกรรมไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำกำรจ่ำย
ค่ำบริกำรแบบ	GB	มีผลกระทบในทำงบวกหรือทำงลบต่อ
คณุภำพและปรมิำณบรกิำรดำ้น	P&P	และกำรเลอืกปฏบัิต	ิ
เนื่องจำกกำรศึกษำเกี่ยวกับผลกระทบของกำรจ่ำยค่ำ
ตอบแทนแบบ	GB	ต่อคุณภำพบริกำรและผลลัพธ์สุขภำพ
ของผูรั้บบริกำรมอียูอ่ยำ่งจ�ำกดัมำก	ซ่ึงมกีำรศกึษำทีแ่สดง
ใหเ้หน็วำ่กำรจ่ำยคำ่บริกำรแบบ	GB	กอ่ใหเ้กดิกำรเลอืกให้
บริกำรแก่ผู้มีสิทธิโดยปรำศจำกเหตุผลอันควร(9)	นอกจำก
นี้	กำรจ่ำยค่ำบริกำรแบบ	GB	ไม่ช่วยสร้ำงแรงจูงใจผู้ให้
บริกำร	เนื่องจำกผู้ให้บริกำรได้รับค่ำตอบแทนจ�ำนวนคงที่
ซึ่งแปรผันตรงกับจ�ำนวนผู้มีสิทธิและจ�ำนวนหน่วยบริกำร
ปฐมภูมิ	รวมทั้งไม่ข้ึนอยู่กับผลกำรปฏิบัติงำนหรือจ�ำนวน
บริกำรที่ให้(19)	กำรจ่ำยค่ำบริกำรแบบ	GB	มีจุดแข็งคือ	มี
กำรควบคมุตน้ทนุกำรบรกิำร	(cost	containment)	ท�ำให้
สำมำรถคำดกำรณค์ำ่ใชจ่้ำยล่วงหนำ้และบริหำรจัดกำรงบ
ประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	ดังนั้นกำรจ่ำยค่ำบริกำร
แบบ	GB	จึงเหมำะส�ำหรับระบบกำรจัดสรรงบประมำณ
โดยรวม	เช่น	กำรจัดสรรงบประมำณเป็นวงเงินระดับเขต
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และระดับจังหวัด
	 5)	การจ่ายค่าตอบแทนแบบผสมผสาน	 เป็นกำร
ดึงเอำข้อดีของแต่ละรูปแบบมำผสมกัน	 โดยพบว่ำมีกำร
ใช้ระบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแบบผสมผสำนในประเทศ
เนเธอร์แลนด์	ซึ่งผู้ให้บริกำรได้รับค่ำตอบแทนแบบ	FFS	
ส�ำหรบักำรใหบ้รกิำรตำมชดุสทิธปิระโยชนแ์กผู่ข้ึน้ทะเบยีน	
และได้รับจัดสรรวัคซีนส�ำหรับกำรให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้ขึ้น
ทะเบียนในเขตรับผิดชอบของตน	นอกจำกนี้ยังได้รับค่ำ
ตอบแทนแบบเหมำจ่ำยรำยหัว	 (CAP)	ตำมจ�ำนวนผู้ข้ึน
ทะเบยีนเปน็รำย	3	เดอืนดว้ย(37)	อยำ่งไรกต็ำม	ไมพ่บขอ้มลู
เกีย่วกบัผลกระทบของกำรจ่ำยแบบผสมผสำนท่ีเกดิขึน้กับ
คุณภำพบรกิำรและกำรเหนีย่วน�ำผูร้บับรกิำร	ทัง้นี	้กำรจำ่ย
ค่ำบริกำรแบบผสมผสำนเหมำะส�ำหรับกำรให้บริกำรด้ำน	
P&P	ทุกรูปแบบ	ขึ้นอยู่กับว่ำต้องกำรเพิ่มแรงจูงใจของผู้

ให้บริกำรในด้ำนใด
	 กำรเปรียบเทียบผลกระทบของกำรจ่ำยค่ำบริกำร
ด้ำน	P&P	รวมทั้งข้อดีและข้อเสียของกำรจ่ำยค่ำบริกำรใน
รูปแบบต่ำงๆ	แสดงในตำรำงท่ี	3	อย่ำงไรก็ตำม	ข้อจ�ำกัด
ของกำรศึกษำนี้คือ	กำรศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์คัดเข้ำจำกกำร
ทบทวนวรรณกรรมอยำ่งเปน็ระบบมกีำรวดัผลกระทบของ
กำรจ่ำยค่ำบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรคที่แตก
ต่ำงกัน	อีกทั้งในแต่ละกำรศึกษำไม่ได้ระบุสัดส่วนของกำร
จ่ำยค่ำบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรคไว้	ท�ำให้
ผู้วิจัยไม่สำมำรถสรุปผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมของผู้ให้
บริกำรได้

ข้อยุติ

	 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรคเป็น

ตารางที่	3  กำรเปรียบเทียบผลกระทบของกำรจ่ำยค่ำบริกำรด้ำน	P&P	รวมทั้งข้อดีและข้อเสียของกำรจ่ำยค่ำบริกำรรูปแบบต่ำงๆ	

	 รูปแบบ	 	 	 การสร้าง	 การ	 การเหนี่ยว	 การ
	 การจ่าย	 	 	 แรงจูงใจผู้	 เลือก	 นำาผู้รับ	 บริหาร	 	 รูปแบบกิจกรรม/บริการที่เหมาะสม
	 ค่าบริการ	 	 	 ให้บริการ	 ปฏิบัติ	 บริการ	 จัดการ

 FFS +/-	 +	 +	 ไม่มี	 เกิดกำร	 -	 l	กำรตรวจคัดกรองโรค
	 	 	 	 	 	 เหนี่ยวน�ำ  l	ค่ำบริกำรฉีดวัคซีน
        l	ค่ำยำวิตำมิน/แร่ธำตุ

 CAP	 +/-	 +/-	 -	 +/-	 ไม่เกิดกำร	 +	 l	กำรให้ควำมรู้	แนะน�ำ	และสร้ำงเสริมเพื่อ 
	 	 	 	 	 	 เหนี่ยวน�ำ	 	 	 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	

 P4P +	 +	 +	 มี	 N/A	 -	 l	กิจกรรมที่ต้องกำรเน้นให้เป็นนโยบำยส�ำคัญ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 กิจกรรมที่ต้องกำรเพิ่มกำรเข้ำถึง	เช่น	กำรให้
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ค�ำปรึกษำในกำรเลิกบุหรี่

 GB	 +/-	 +/-	 -	 +/-	 N/A	 +	 l	กำรจัดสรร/กระจำยค่ำบริกำรโดยรวม

 ผสมผสาน	 +	 N/A	 +	 +	 N/A	 -	 l	เหมำะสมกับกิจกรรม	P&P	ทุกรูปแบบขึ้นอยู่
        	 กับกำรผสมผสำนระหว่ำงรูปแบบกำรจ่ำย
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ค่ำบริกำร

หมายเหตุ:		 +	หมำยถึง	ประเด็นดังกล่ำวให้ผลกระทบทำงบวกแก่รูปแบบกำรจ่ำยค่ำบริกำรนั้นๆ
	 -	หมำยถึง	ประเด็นดังกล่ำวให้ผลกระทบทำงลบแก่รูปแบบกำรจ่ำยค่ำบริกำรนั้นๆ
	 +/-	หมำยถึง	ประเด็นดังกล่ำวอำจให้ผลกระทบทำงลบหรือบวกแก่รูปแบบกำรจ่ำยค่ำบริกำรนั้นๆ
	 N/A	หมำยถึง	ไม่พบหลักฐำนเชิงประจักษ์เกี่ยวกับผลกระทบต่อรูปแบบกำรจ่ำยค่ำบริกำรของประเด็นนั้นๆ

ปริมาณ
บริการ

คุณภาพ
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