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การเปลีย่นแปลงของระบบอภิบาลและการบริหารหลักประกันสุขภาพภาครัฐ               
โดยใหภาคเอกชนเขามาดําเนินการ 

 

นิพิฐ พิรเวช 
 

   

- ระบบประกันสุขภาพเอกชนในประเทศไทยสวนใหญมีลักษณะสัญญา สิทธิประโยชนที่คลายกัน           
บนโครงสรางของสัญญาประกันภัยที่ชดเชยความเสียหายแบบด้ังเดิม (Traditional indemnity)          
ไมรับรองการรับประกัน (Non-guaranteed issuing) และไมรับรองการตออายุสัญญาเม่ือครบกําหนด 
(Non-guaranteed renewal) แตเพื่อควบคุมคาใชจายจะมีการนําแนวทางการจัดการใหมๆ มาใช 
เชน แนวทางบริการสุขภาพที่มีการจัดการ (Managed care) การใชระบบเครือขายสถานพยาบาล
หลักแบบ Preferred provider  การบริหารการใชทรัพยากรการแพทย (Utilization management)  
การบริหารเครือขายสถานพยาบาล (Provider management) งานระบบสารสนเทศและขอมูลเพื่อการ
บริหาร (Management information)  งานบริหารการเบิกจายผลประโยชนและคาบริหารสุขภาพ (Claim 
& Reimbursement management) งานบริหารการเงินประกันสุขภาพ (Financial management) และการ
ตอตานทุจริต (Anti-frauds)  ทําใหบริษัทรายใหญอยูในสถานะมีกําไร 

- ทิศทางที่ภาคเอกชนอาจมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพภาครัฐ
และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น ไดแก (1) ภาคเอกชนไมมีสวนรวมโดยตรง อันเปนสถานการณปจจุบัน 

- (2) ภาคเอกชนมีสวนรวมแบบองคกรเอกชนรับบริหารจัดการโดยไมรับความเส่ียงทางการเงิน ซ่ึง
อาจมีสวนชวยเพิ่มความพงึพอใจ คุณภาพและการเขาถึงบริการได แตตนทุนอาจสูงขึ้น 

- (3) ภาคเอกชนมีสวนรวมแบบองคกรเอกชนรับความเสี่ยงแบบรับประกันภัยตอ  ซึ่งนาจะทําใหความ
เส่ียงและเสถียรภาพทางการคลังของกองทุนดีขึ้น  ซึ่งหากเปนแบบรับจางบริหารจัดการดวย
คุณภาพและการเขาถึงบริการอาจดีขึ้น แตตนทุนอาจสูงขึ้นและอาจมีแรงกดดันระหวางกองทุนรัฐ          
ที่เลือกใช หรือไมเลือกใชภาคเอกชน 

- (4) ภาคเอกชนมีสวนรวมแบบองคกรเอกชนรับความเส่ียงแบบรับประกันภัยตรง ผูมีสิทธิอาจมีความ
เส่ียงมากขึ้นเนื่องจากการใชโครงสรางสิทธิประโยชนแบบมีเพดานทุกหมวดรายการ และตองระวัง
เร่ืองเสถียรภาพทางการเงินซึ่งขึ้นกับจํานวนประชากรและโอกาสเกิด Adverse selection และหาก
เปนแบบประกันสุขภาพเสริมสิทธิ (Supplemental insurance plan) จะมีประเด็นดานความเปนธรรม
ในการเขาถึงความคุมครอง   อยางไรก็ตามหากใชแนวทางแบบ Managed care plan ประเด็น
สวนเกินสิทธิอาจนอยกวาแบบอื่น 

- ในการใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในลักษณะตางๆ ระบบอภิบาลของกองทุนภาครัฐจะตองมีการ
ปรับตวั และปรับบทบาทการทํางานใหเหมาะสม สอดคลองกันดวย 
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1. สถานการณทั่วไป 
 หลักประกันสุขภาพถวนหนา  

ประเทศไทยไดรับรองสิทธิการเขาถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน (ที่มิไดเกิด
จากอุบัติเหตุในการทํางาน หรือจากอุบัติเหตุภัยรถยนต) โดยพระราชบัญญัตหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
พ.ศ. 2544 ซ่ึงดําเนินการผาน 3 กองทุนรัฐ ไดแก กองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนา (ครอบคลุมผูมี
สิทธิประมาณ 47 ลานคน) กองทุนประกันสังคม (ครอบคลุมผูประกันตนประมาณ 9 ลานคน) และ
กองทุนสวัสดิการคารักษาพยาบาลขาราชการ (ครอบคลุมผูมีสิทธิประมาณ 7 ลานคน) โดยอาศัยแหลง
เงินหลักจากภาษีอากร และมีแหลงเงินรองจากเงินสมทบของลูกจาง-นายจางในระบบประกันสังคม 

 ระบบจายคาบริการ 
ลักษณะสําคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการกองทุนรัฐทั้ง 3 ขางตน คือ ระบบจาย

คาบริการแกผูใหบริการ โดยกองทุนประกันสังคมและหลักประกันสุขภาพถวนหนา เลือกใชระบบเหมา
จาย ท้ังตอคนตอป (Capitation หรือ CAP) หรือตอโรคตอครั้ง (ผาน Diagnosis Related Group หรือ 
DRG) บนงบประมาณจํากัด (Global Budgeting) เปนหลัก ในขณะที่กองทุนสวัสดิการขาราชการใช
ระบบการจายคาบริการตามรายการท่ีใชจริง (Fee for Service หรือ FFS) ท่ีผานมา คาบริการสุขภาพ
ของกองทุนประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนาอยูภายใตการควบคุมในระดับต่ํา 
ในขณะท่ีของกองทุนสวัสดิการขาราชการมีการขยายตัวที่รวดเร็วในระดับสูง   

 การบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
คาบริหารจัดการสวนสําคัญของกองทุนประกันสุขภาพใด ๆ คือคาใชจายในการบริหารความ

เส่ียงจากการใชบริการที่ไมเหมาะสม อาทิ ใชเกิน หรือ ใชผิด การใชระบบเหมาจายคาบริการ ซึ่งเปน
ระบบที่มีการจํากัดความเสี่ยงทางการเงินกับกองทุน จึงสงผลใหคาบริหารจัดการกองทุนโดยรวมอยูใน
ระดับต่ําไปดวย ซึ่งเปนสถานการณของกองทุนประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนา   

 ระบบเหมาจาย 
ในบริบทการรับคาบริการสุขภาพแบบเหมาจาย ผูใหบริการจําตองมีระบบบริหารความเสี่ยงจาก

การใหบริการที่ไมเหมาะสมที่ดีพอ จึงจะสามารถควบคุมคาใชจายใหสอดคลองกับคาบริการที่ไดรับ เม่ือ
ความพรอมและทักษะในการจัดการดังกลาวยังไมดีพอ ยอมกอใหเกิดความเสี่ยง 2 ประการ คือ เส่ียงตอ
การใชจายเกินรายรับ และเสี่ยงตอการใหบริการที่ดอยคุณภาพเน่ืองจากทรัพยากรไมพอ ซ่ึงกระทบตอ
ผลลัพธและเสถียรภาพระบบได และดวยแรงกดดันดังกลาว ผูใหบริการสุขภาพโดยธรรมชาติจึงมักไม
นิยมระบบเหมาจาย 

 ระบบ FFS 
ในบริบทการจายคาบริการแบบ FFS กองทุนจําตองลงทุนในงานบริหารเชิงรุกเพื่อดูแลให 

บริการของสถานพยาบาลอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม งบประมาณจึงจะอยูภายใตกรอบท่ีพึงประสงค 
โดยทั่วไป คาบริหารจัดการความเส่ียงของกองทุน FFS จึงมักสูงกวากองทุนแบบเหมาจาย แตอานิสงค
สําคัญคือ ผูใหบริการในระบบนี้มีแรงกดดันนอยกวาในการลดบริการทางสุขภาวะแกผูมีสิทธิ ดังน้ัน 
ความเสี่ยงที่ผูมีสิทธิจะไดรับบริการที่ต่ํากวาความจําเปนจึงนอยลงดวยโดยปริยาย แตเนื่องจากกองทุน
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สวัสดิการขาราชการที่ใชระบบ FFS ยังมิไดทําการบริหารความเส่ียงเชิงรุกเทาที่ควร คาบริหารจัดการ    
จึงยังอยูในระดับที่ต่ํา ซึ่งก็อาจถือวาชดเชยกับคาบริการสุขภาพที่สูงกวากองทุนเหมาจายทั่วไปได              
ในบางสวน โดยธรรมชาติ ผูใหบริการสุขภาพจะนิยมรับคาบริการแบบ FFS      

 หลักประกันสุขภาพกลุมประชากรเฉพาะ 
อยางไรก็ตาม ยังมีกลุมประชากรเฉพาะบางกลุมท่ีหลักประกันสุขภาพอยูนอกระบบปกติขางตน 

ประกอบดวย กลุมขาราชการการเมืองในสวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานองคอิสระในกํากับของรัฐบางแหง พนักงานของบริษัทเอกชนท่ีมิไดเขารวมในระบบประกันสังคม 
ตั้งแตแรกเน่ืองจากมีสวัสดิการท่ีเทียบเทา กลุมประชากรเฉพาะเหลาน้ี สวนใหญใชประกันสุขภาพ
เอกชน (Private Health Insurance หรือ PHI) รวมกับระบบสวัสดิการท่ีองคกรบริหารเอง (Self Insured, 
Self Managed) 

 ระบบประกันภัยภาคบังคับอื่นที่เก่ียวของบริการสุขภาพ 
นอกจากระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาขางตนแลว ยังมีการประกันภัยภาคบังคับสําคัญอีก 

2 ระบบที่เก่ียวของกับการคุมครองคารักษาพยาบาล ไดแก  
1.7.1  ระบบคุมครองผูประสบภัยจากรถ ซึ่งจายคารักษาพยาบาลเฉพาะการบาดเจ็บท่ีเกิดจาก

รถยนต ในแบบจํากัดเพดานความคุมครอง ดําเนินการโดยบริษัทประกันวินาศภัย โดยเจาของรถเปน            
ผูจายเบ้ียประกัน  และใชวิธีจายคาบริการสุขภาพแบบ FFS  

1.7.2  ระบบกองทุนเงินทดแทน ซึ่งจายคารักษาพยาบาลเฉพาะการบาดเจ็บที่เกิดจากการทํางาน
ของลูกจางในระบบประกันสังคมในแบบจํากัดเพดาน ความคุมครองดําเนินการโดยสํานักกองทุนเงิน
ทดแทน โดยนายจางเปนผูจายเบี้ยประกัน และใชวิธีจายคาบริการสุขภาพแบบ FFS  

 ระบบประกันสุขภาพเอกชน (PHI)  
 ความเปนมา  

เกิดขึ้นในประเทศไทยไมนอยกวา 20 ป โดยผูนําเปนกลุมบริษัทประกันชีวิตที่ขาย
ประกันสุขภาพเปนสัญญาเพิ่มเติมจากกรมธรรมประกันชีวิตหลัก เพื่อใหเกิดแรง จูงใจในการซื้อประกัน
ชีวิต ตอมาบริษัทประกันวินาศภัยเริ่มใหความสนใจและมีสวนรวมมากข้ึน และมีบริษัทประกันสุขภาพ
เฉพาะทางเกิดขึ้นดวย ลักษณะสัญญาและสิทธิประโยชนมีลักษณะคลายกันแทบทุกบริษัทบนโครงสราง
ของสัญญาประกันภัยที่ชดเชยความเสียหายแบบด้ังเดิม (Traditional Indemnity) มีทั้งแบบรายสามัญ 
(บุคคล) และรายกลุม มีการพิจารณารับประกัน (เวนรายกลุมสวนใหญ) ไมรับรองการรับประกัน (Non-
guaranteed Issuing) และไมรับรองการตออายุสัญญาเม่ือครบกําหนด (Non-guaranteed Renewal)            
มีชวงอายุเริ่มและสิ้นสุดการคุมครอง แมในปจจุบันอายุที่เริ่มรับประกันจะลดต่ําลงมากถึง 1 เดือน และ
เริ่มมีสัญญาคุมครองตลอดชีพบางแลว สิทธิประโยชนสวนใหญเปนแบบชดเชยตามหมวดบริการสุขภาพ 
ท่ีมีเพดานจํากัดในแตละหมวด (Itemized Benefits with Inner Limits) แตก็มีบริษัทท่ีเริ่มใหความ
คุมครองแบบตามจริงภายใตเพดานรวม (As Charged within Global Limit) ซึ่งมักเปนกรณีประกัน
สุขภาพกลุม สําหรับกรณีรักษาพยาบาลผูปวยนอก การคุมครองจะเปนผลประโยชนสูงสุดตอคร้ัง 20-30 
คร้ังตอป มีขอยกเวนการคุมครองซึ่งคลายคลึงกันแทบทุกบริษัทเพื่อใหเบ้ียอยูเกณฑท่ีตลาดยอมรับได 
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สําหรับอัตราเบี้ยประกัน ใชระบบแปรผันตามขั้นอายุ ในรายที่ มีปญหาสุขภาพกอนทําประกัน                    
อาจรับประกันโดยเพิ่มเบี้ย หรือกําหนดภาวะที่มีเปนขอยกเวนเฉพาะตัว การพิจารณารับประกันดังกลาว
มีหลักเกณฑท่ีชัดเจนเพื่อมิใหเกิดการเลือกปฏิบัติ ในปจจุบันบริษัทประกันเอกชนยังมีการใหความคุมครอง
อื่นที่เก่ียวของกับการรักษาพยาบาล เชน สัญญาชดเชยแบบเหมาจายรายวันกรณีผูปวยใน สัญญาโรค
รายแรงที่จายผลประโยชนเปนเงินกอนหากผูเอาประกันไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคหรือภาวะตามที่ระบุ 
กรมธรรมประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล หรือ PA ท่ีมีหมวดคารักษาพยาบาลอันเกิดจากอุบัติเหตุตาง ๆ 
เปนตน นอกจากนี้ บริษัทบางแหงยังเร่ิมนําบริการดานตรวจสุขภาพและปองกันโรคบรรจุเปนสวนหน่ึง
ของสิทธิประโยชนอีกดวย โดยทั่วไปการรับประกันแบบกลุมจะมีเบี้ยประกันภัยตอรายที่ต่ํากวา ตลอดจนมี
ความยืดหยุนของเง่ือนไขท่ีมากกวาแบบรายสามัญ ในการออกกรมธรรมใหมหรือการปรับผังเบี้ย
ประกันภัยสัญญาเกาของบริษัท ตองไดรับการอนุมัติจากหนวยงานของรัฐท่ีกํากับธุรกิจประกันภัย (คปภ)             
 ประสบการณธุรกิจ 

 ในชวงแรก ตลาดประกันสุขภาพเอกชนของไทยมีการเติมโตของเบ้ียประกันอยาง
รวดเร็วอันเปนผลจากการไมมี หรือความไมเขมแข็งของระบบหลักประกันสุขภาพโดยรัฐ ประกอบกับ
ขอจํากัดของระบบสถานพยาบาลรัฐ และการขยายตัวอยางรวดเร็วของสถานพยาบาลเอกชน ที่เสนอตัว
เปนทางเลือกแกผูบริโภคที่ตองการความสะดวกและรวดเร็ว ในทางกลับกัน การเรียกรองสินไหมประกัน
สุขภาพมีระดับสูงขึ้นอยางรวดเร็ว จนในชวงคริสตทศวรรษที่ 80-90 บริษัทท่ีดําเนินงานดานประกัน
สุขภาพตางประสบกับภาวะขาดทุน ในกลุมบริษัทประกันชีวิตไดเกิดภาวะประกันชีวิตอุดหนุนประกัน
สุขภาพขึ้น ซึ่งเปนสิ่งไมพึงประสงคในการบริหารงานดานประกันภัย บริษัทที่เปนผูนําในขณะน้ัน จึงเร่ิม
ปฏิรูประบบ โดยนําการบริหารเชิงรุกเขามาจัดการธุรกิจอยางครบวงจร โดยอิงแนวทางบริการสุขภาพที่
มีการจัดการ (Managed Care) ของบริษัทประกันสุขภาพในตลาดสหรัฐอเมริกาเปนหลัก ประกอบกับ
การใชระบบเครือขายสถานพยาบาลหลักแบบ Preferred Providers ทําใหผลประกอบการดีขึ้นจนเขาสู
ภาวะมีกําไรโดยไมตองอาศัยการเพิ่มเบ้ียประกันตรงเพื่อหนีขาดทุน สมรรถนะสําคัญที่ไดพัฒนาขึ้นใน
ขณะนั้น รวมถึง การบริหารการใชทรัพยากรการแพทย (Utilization Management) งานบริหารเครือขาย
สถานพยาบาล (Provider Management) งานระบบสารสนเทศและขอมูลเพื่อการบริหาร (Management 
Information) งานบริหารการเบิกจายผลประโยชนและคาบริการสุขภาพ (Claim & Reimbursement 
Management) งานบริหารการเงินประกันสุขภาพ (Financial Management) การตอตานทุจริต (Anti-
Frauds) ในปจุบัน บริษัทที่ทําธุรกิจดานประกันสุขภาพรายใหญตางอยูในสถานะที่มีกําไร 

 การเชื่อมโยงระบบรฐั-เอกชน  
ในชวงที่ประกันสุขภาพเอกชนมีความเขมแข็งมากขึ้น ไดเคยมีความสนใจที่จะนําระบบประกัน

สุขภาพเอกชนเขามาบทบาทในระบบสวัสดิการขาราชการ โดยพิจารณาทั้งเปนกรณีซื้อประกันตรง           
ซ้ือประกันภัยตอ และจางบริหารจัดการ  แตก็มิไดบรรลุขอสรุป ตอมาเม่ือตนป 2550 ไดมีการพูดคุยกับ
กลุมบริษัทประกันภัยชั้นนําในตลาด พบวามีความสนใจและมีความพรอมในระดับหน่ึงที่บริษัทเหลานี้จะ
สามารถเขามาเสนอความคุมครองตรง (Direct Insurance) ในเง่ือนไขเดียวกันกับระบบประกันสังคม 
เพื่อเปนทางเลือกแกผูประกันตน แตตราบจนปจจุบัน ยังไมมีการขับเคลื่อนในทิศทางดังกลาวจากภาค
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นโยบาย อยางไรก็ตามการผลักดันที่จะเขามามีสวนรวมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาของ
ภาคเอกชนเอง ก็ยังไมไดอยูในระดับท่ีสูงจนทําใหเกิดแรงกดดันเชิงนโยบายเชนกัน 

 

2. ทิศทางหลักของปจจัยความไมแนนอน 
ภาคเอกชนอาจมีบทบาทในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาไดในหลายแนวทาง ซึ่งทิศทางและ

รูปแบบการมีสวนรวมยังมีความไมแนนอนสูง เนื่องจากแรงขับเคลื่อนและแรงตานจากผูมีสวนในระบบ
ปจจุบันยังขาดความชัดเจน อยางไรก็ตาม พอสรุปทิศทางท่ีภาคประกันภัยเอกชนจะมีสวนรวมในระบบ
โดยใชการวิเคราะห 2 ขั้วของแกนแหงความไมแนนอนไดดังน้ี 
 
 

ทิศทาง 1 ภาคประกนัสุขภาพเอกชนไมมีสวนรวมตรง (Private Shut-out Scenario) 
สรุปภาพทิศทาง 1  ประกันสุขภาพเอกชนคงเปนระบบท่ีแยกเปนอิสระจากหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 
กลุมเปาหมายหลัก ไดแก ประชากรรายไดตั้งแตระดับกลางขึ้นไปท่ีตองการใชบริการจากสถานพยาบาล
เอกชนเปนหลัก และนายจางท่ีตองการเสริมภาพลักษณองคกร หรือเพิ่มความสามารถในการดึงดูด
พนักงานท่ีมีศักยภาพสูงรวมถึงผูบริหารตางชาติ บริษัทประกันภัยมีความสนใจในการขยายตลาดใน
ระดับปานกลาง เพราะยังมีความกังวลดานการควบคุมอัตราสินไหมอยูบาง โดยบริษัทประกันชีวิตยังคง
เปนผูนําตลาด ดวยไดอานิสงคจากการมีชองทางจัดจําหนายท่ีหลากหลายและมีศักยภาพสูง ตลอดจน
เบี้ยประกันที่ไดรับการลดหยอนภาษีบุคคลธรรมดา 50,000 บาท ตอป (รวมในเบ้ียประกันชีวิต) และไมมี
ภาษีมูลคาเพิ่ม ลักษณะสัญญาก็มีความผูกพันระยะยาว (มากกวาแบบปตอปของประกันวินาศภัย) ทําให
เบี้ยประกันภัยปรับขึ้นชากวา โดยรวมความคุมครองจะมีนวัตกรรมเพิ่มขึ้นบาง แตยังยึดรูปแบบชดเชย
ความเสียหาย (Indemnity) เชน อาจขยายอายุการคุมครอง ปรับโครงสรางและเพดานดานสิทธิประโยชน
เพื่อใหสอดคลองความเปนจริง บูรณาการสิทธิประโยชนเสริมดานโรครายแรง ทันตกรรม คลอดบุตร 
ตรวจสุขภาพ ปองกันโรค ชวยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย ประกันภัยการเดินทางและใหการคุมครอง           
ท่ัวโลก เปนตน การพิจารณารับประกันภัย และการตอสัญญาตาง ๆ ยังคงใชแนวทางเดิมแมอาจจะมี
แนวโนมขยายอายุการรับประกันออกไปเรื่อย ๆ จนตลอดชีพ เบี้ยประกันรวมเฉลี่ยตอผูเอาประกันภัยมี
แนวโนมสูงขึ้นตามปจจัยทางเศรษฐกิจ โดยเบ้ียประกันทั้งระบบคงเติบโตไดในอัตราไมนอยกวา 10% ตอป  
หมายเหต ุทศิทางน้ีเปนสถานะการณท่ีเปนอยูในระบบปจจบัุนของไทย    
 

ทิศทาง 2 ภาคประกนัสุขภาพเอกชนมีสวนรวมตรง (Private Participation Scenario) 
สรุปภาพทิศทาง 2 กองทุนในหลักประกันสุขภาพของรัฐ อาจเปดชองใหบริษัทประกันภัยเขามามีสวน
รวมในระบบของตน โดยอิงแนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลดวยการใชบริการจากภายนอก หรือ 
Outsourcing ซึ่งเปนที่นิยมมากขึ้นของหนวยงานภาครัฐท่ัวโลก กองทุนที่มีโอกาสเลือกใชแนวทางนี้           
ก็คือกองทุนที่ยังไมมีสมรรถนะหลัก หรือขาดบุคลากรในการบริหารจัดการกองทุน หรือในการใหบริการ
ดานประกันสุขภาพ หรือไมตองการสรางภาระงานแกองคกรในกิจกรรมที่ไมใชงานยุทธศาสตร หรือ
ตองการจํากัดความเส่ียงทางการเงิน ในการนี้ หนวยงานผูใชบริการจะกําหนดวิธีการกํากับดูแล รวมถึง
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ดัชนีชี้วัดดานคุณภาพมาตรฐานบริการตาง ๆ ผานสัญญาที่ทํากับองคกรผูเชี่ยวชาญภาคเอกชนที่เขามา
รับงาน จากประสบการณในตลาดอื่น ภาคเอกชนอาจสามารถใหบริการไดหลายรูปแบบ ดังตอไปนี้ 
 
 

ทิศทาง 2.1 องคกรเอกชนไมรับความเสี่ยงทางการเงินหากรับจางบริหารจัดการเทานั้น 
(Non-risk Taking Management-Admin Service ONLY) 
สรุปภาพทิศทาง 2.1 กองทุนรัฐจางบริษัทประกันสุขภาพเอกชน หรือ บริษัทที่รับบริหารจัดการงาน
ประกันสุขภาพเปนการเฉพาะ (Management-Admin Service Organization หรือ MSO) ใหทํางานดาน
บริหารจัดการกองทุนของตนโดยไมมีการรับประกันภัยใด ๆ งานที่นิยมจางใหเอกชนดําเนินการ ไดแก 
งานทะเบียนและเก็บเงินสมทบ งานบริการผูมีสิทธิ งานพัฒนาเครือขายหนวยบริการ งานบริหาร
การแพทย งานเบิกจายคาบริการสถานพยาบาล งานระบบสารสนเทศและขอมูลบริหาร งานประเมินและ
ตรวจสอบ ตลอดจนงานวิจัยและพัฒนาตาง ๆ ในการนี้ กองทุนรัฐอาจ Outsource งานบริหารจัดการแก
เอกชนเพียงสวนนอย จนถึงสวนมาก หรือทั้งหมดก็ได 
หมายเหต ุ  ทิศทางนี้ยังไมมีตัวอยางเทยีบเคียงในระบบปจจุบันของไทย แตเปนระบบที่ใชมากในตลาด 
ท่ีหนวยงานรัฐนิยมจางองคกรภายนอกในงานบริหารจดัการ เชน สหรัฐอเมริกา 
 

ทิศทาง 2.2 องคกรเอกชนรบัความเสีย่งแบบรับประกันภัยตอ (Reinsurance Risk Taking) 
สรุปภาพทิศทาง 2.2 กองทุนรัฐซื้อประกันภัยตอจากบริษัทประกันภัย โดยบริษัทจะเขารับความเสี่ยงทาง
การเงินเม่ือคาใชจายทางสุขภาพของกองทุนสูงเกินระดับที่กําหนดไวในสัญญา ในการนี้ กองทุนรัฐน้ัน
อาจเลือกทําประกันภัยตอสําหรับภาระคาใชจายทางสุขภาพโดยรวมจากทุกสิทธิประโยชนของกองทุน
น้ัน หรือจะเลือกทําประกันภัยตอเฉพาะความคุมครองเพียงบางสิทธิประโยชนก็ได เชน ทําประกันภัยตอ
เฉพาะคาใชจายท่ีเกิดจากโรครายแรงบางโรคที่ระบุ เปนตน นอกจากน้ี กองทุนอาจเลือกทําประกันภัย
ตอกับบริษัทรายเดียว หรือจะใหบริษัทหลายรายเสนอกรมธรรมประกันภัยตอรวมกันก็ได ทิศทางนี้              
ยังอาจแยกออกเปนอีก 2 แนวทางยอยที่มีความเปนไปไดมาก ดังนี้ 

 

ทิศทาง 2.2.1 องคกรเอกชนรับประกันภัยตอ-เทานั้น (Reinsurance ONLY) 
สรุปภาพทิศทาง 2.2.1 กองทุนรัฐซื้อประกันภัยตอ ไมวาจะเปนการประกันตอสําหรับคาใชจาย
สุขภาพโดยรวม หรือเฉพาะบางสิทธิประโยชน จากบริษัทประกันสุขภาพเพียงอยางเดียว บริษัท
ไมมีสวนรวมในการบริหารจัดการ หริอใหบริการอื่นใด 
หมายเหต ุทศิทางนี้ยังไมมีตัวอยางเทียบเคียงในระบบปจจบุันของไทย    
 

ทิศทาง 2.2.2 องคกรเอกชนรับประกันภัยตอ-พรอมรับจางบริหารจดัการ 
(Reinsurance plus Management-Admin Services) 
สรุปภาพทิศทาง 2.2.2 กองทุนรัฐซื้อประกันภัยตอจากบริษัทประกันภัย พรอมจางใหบริษัทนั้น
บริหารจัดการงานดานประกันสุขภาพบางสวน หรือท้ังหมดดวย เปนรูปแบบที่ไดรับความนิยม
ในองคกรภาคเอกชนในตางประเทศที่บริหารระบบประกันสุขภาพของตนเอง (Self Insured) 
เนื่องจากบริษัทประกันภัยมีสวนไดสวนเสียกับการที่กองทุนผูซื้อประกันภัยตอ จะมีการอภิบาล
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กองทุนท่ีพึงประสงคโดยตรง การเขามารับบริหารจัดการกองทุนจึงเปนความรวมมือแบบครบ
วงจร ทั้งนี้ กองทุนรัฐตองกําหนดวิธีการกํากับดูแล และดัชนีชี้วัดผลงานเพื่อคุมครองผูมีสิทธิ
อยางเพียงพอ   
หมายเหต ุทศิทางน้ียังไมมีตัวอยางเทียบเคียงในระบบปจจบุันของไทย แตเปนระบบที่มีในตลาด
ที่ระบบการเงินและการประกันภัยเขมแขง็ เชน สหรัฐอเมริกา และกลุมลาตินอมริกาบางประเทศ 
ซึ่งความนิยมมีขึ้นและลงตามสถานการณของผลประกอบการ 

 

ทิศทาง 2.3 องคกรเอกชนรบัความเสีย่งแบบรับประกันภัยตรง (Insurance Risk Taking) 
สรุปภาพทิศทาง 2.3 กองทุนรัฐเปดโอกาสใหบริษัทประกันภัยเอกชนรับประกันสุขภาพของผูมีสิทธิใน
ระบบของตน โดยอาจ (1) ใหเปนระบบทางเลือก (ยังมีระบบที่ดําเนินการโดยกองทุนรัฐแบบด้ังเดิมอยู 
ควบคูกับการมีระบบท่ีดําเนินการโดยเอกชนท่ีกองทุนรัฐสมทบเบี้ยประกันภัยใหผูมีสิทธิท้ังหมด หรือ
บางสวน) หรือ (2) ใหเปนระบบหลัก (ผูมีสิทธิตองเลือกระบบท่ีดําเนินการโดยเอกชนเทานั้น กองทุนรัฐ
เพียงสมทบเบี้ยประกันพื้นฐานใหทั้งหมด หรือบางสวน และทําหนาท่ีอภิบาลระบบ แตมักใหมีบริษัท
ประกันภัยเขารวมโครงการมากกวา 1 รายเพื่อใหเกิดการแขงขัน) ในการนี้ กองทุนรัฐจะทําหนาท่ีเปน          
ผูกํากับระบบ แลวใหบริษัทประกันภัยที่ไดรับการคัดเลือก และยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
เขาเสนอแผนประกันสุขภาพโดยครอบ คลุมสิทธิประโยชนทั้งหมด หรือเพียงบางสวนของกองทุนนั้นแก
ผูมีสิทธิ ท้ังนี้ กองทุนรัฐอาจเลือกรวมมือกับบริษัทประกันภัยเพียงรายเดียวเพื่อควบคุมเบ้ียประกันภัยให
อยูในระดับต่ําดวยการตอรองราคา หรือเปดโอกาสใหมีบริษัทเขารวมมากกวา 1 รายเพื่อใหเกิดการ
แขงขันดานราคาและบริการ โดยกองทุนรัฐจายเบี้ยประกันพื้นฐานใหบริษัท หากเบ้ียประกันของบริษัท
สูงกวาเบื้ยพื้นฐานดังกลาว ผูมีสิทธิท่ีเลือกบริษัทนั้นตองจายเบี้ยสวนเกินเอง แตมีสิทธิประโยชนดาน
ภาษีสวนบุคคล และ/หรือองคกร (Corporate and/or Personal Income Tax Rebate) การเขารวม
รับประกันสุขภาพของบริษัท อยูภายใตสัญญาท่ีมีการกําหนดระยะเวลา และเง่ือนไขท่ีชัดเจน ประเทศที่
เลือกใชแนวทางนี้ในการดําเนินงานภาคประกันสังคม หรือประกันสุขภาพภาคบังคับของรัฐ เชน 
สหรัฐอเมริกา ในโครงการ Medicare Advantage  สวิตเซอรแลนด เนเธอรแลนด โคลัมเบีย ชิลี                   
ซาอุดิอะราเบีย ออสเตรเลีย คานาดา ซ่ึงทิศทางนี้ ยังอาจแยกออกเปนอีก 3 แนวทางยอยที่มีความไปได
มาก ดังนี้  
 

ทิศทาง 2.3.1 ประกันสุขภาพกลุมครบสิทธิแบบชดเชยความเสียหายท่ีมีบริหารจัดการ 
(Managed Indemnity Health Plan) 
สรุปภาพทิศทาง 2.3.1 กองทุนรัฐปรับสิทธิประโยชนใหเปนไปตามโครงสรางชดเชยตามหมวด
รายการแบบมีเพดานในแตละหมวด (Itemized Benefits with Inner Limits) ซึ่งคลายคลึงกับ
แผนประกันสุขภาพของภาคเอกชนในปจจุบัน แลวกําหนดกฏเกณฑใหบริษัทประกันภัยเขารวม
ในการเสนอแผนประกันสุขภาพแบบกลุมแกผูมีสิทธิ ท้ังนี้ อาจรวมขอกําหนดดานเบี้ยประกันภัย 
(แบบอิงประสบการณ หรือ Experience Rating หรือแบบอิงกลุม หรือ Community Rating) 
ดานแนวทางการรับประกัน ดานการตอสัญญา ตลอดจนกรอบขอยกเวนความคุมครองได บริษัท
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ประกันภัยจะใชแนวทางการบริหารบริการสุขภาพเชิงรุกเพื่อรักษาคาใชจายดานสุขภาพใหอยูใน
ระดับท่ีเหมาะสม นอกจาก นี้ บริษัทประกันภัยอาจเสนอสัญญาเสริมสิทธิ (ทิศทาง 2.3.3) แกผู
เอาประกันภัยที่เลือกระบบของตนโดยเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม 
หมายเหต ุ ทิศทางนี้มีลักษณะเดียวกบัระบบหลักประกันสุขภาพของขาราชการการ เมืองกลุม
สมาชิกรัฐสภาและพนักงานรัฐวิสาหกิจบางแหงของไทยในปจจุบัน นอกจากน้ี ยังคลายคลงึกับ
ระบบคุมครองผูประสบภัยจากรถดวย ตัวอยางในตางประเทศ เชน ในประเทศสวิตเซอรแลนด 
และเนเธอรแลนด   
 

ทิศทาง 2.3.2 ประกันสุขภาพกลุมครบสิทธิแบบบริการสุขภาพที่มีการจัดการ (Managed Care 
Plan) 
สรุปภาพทิศทาง 2.3.2 กองทุนรัฐกําหนดใหบริษัทประกันภัยเอกชนตองใหการคุมครองแบบ
กลุมตามโครงสรางสิทธิประโยชนที่คอนขางเบ็ดเสร็จแบบที่ใชอยูในกองทุนประกัน สังคมและ
กองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนาในปจจุบัน แตอนุญาตใหเอกชนใชระบบหนวยบริการหลัก 
และการเหมาจายคาบริการแบบตาง ๆ แกผูใหบริการในระบบของตน นอกจากนี้ ยังมีขอตกลง
ดานเบี้ยประกันภัย ดานแนวทางการรับประกัน ดานการตอสัญญา ตลอดจนกรอบขอยกเวน
ความคุมครองได บริษัทประกันภัยอาจเสนอสัญญาเสริมสิทธิ (ทิศทาง 2.3.3) แกผูเอาประกันภัย
ที่เลือกระบบของตนโดยเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม 
หมายเหต ุ ทิศทางนี้ยังไมมีตัวอยางเทียบเคียงในระบบปจจุบันของไทย แตกลุมบริษทัผูนําใน
ระบบประกันภัยไทยเคยใหความเห็นในการทํา Focus Group ของ สวปก เม่ือตนป 2550*           
วา สามารถดําเนินการได โดยเบี้ยประกนัสุขภาพควรเปดโอกาสใหมีการแขงขันระหวางบริษัทที่
เขารวมโครงการ ตวัอยางในตางประเทศ เชน ในโครงการ Medicare Advantage ของ
สหรัฐอเมริกา   

 

ทิศทาง 2.3.3 ประกันสุขภาพเสริมสิทธ ิ(Supplement Insurance Plan) 
สรุปภาพทิศทาง 2.3.3 กองทุนรัฐเห็นประโยชนของการใหมีการเสริมสิทธิประโยชนดานสุขภาพ
อยางเปนระบบสําหรับบริการที่ยังไมอยูในชุดสิทธิประโยชนพื้นฐานของรัฐ เชน การใชหอง
พิเศษ การใชยานอกบัญชีปกติของกองทุนรัฐ อุปกรณการแพทย หรือการผาตัดดวยเทคโนโลยี
ใหมที่กองทุนรัฐยังไมคุมครอง การตรวจรักษานอกหนวยบริการ หรือเครือขายบริการหลัก
โดยเฉพาะในสถานพยาบาลเอกชน การขยายสิทธิการตรวจรักษาอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ณ นอก
หนวยบริการหลัก  บริการทันตกรรมนอกสิทธิประโยชนหลัก วัคซีนพิเศษ การรักษาภาวะมีบุตร
ยาก การเลือกแพทยผูรักษา และการตรวจรักษาในตางประเทศ เปนตน นอกจากนี้ ในกรณี
กองทุนรัฐที่ใชการจายคาบริการแบบตามรายการ (FFS) ประกันสุขภาพเสริมสิทธิยังอาจใชชวย
จายสวนเกินสิทธิจากอัตราเพดานที่กองทุนรัฐใหการคุมครองอยูอีกดวย ทั้งนี้ กองทุนรัฐ
สนับสนุนใหภาคประกันภัยเอกชนเขามาพัฒนาความคุมครองเพื่อเสนอแกผูมีสิทธิอยางเปน
ระบบ และมีการคุมครองผูบริโภค โดยกองทุนดังกลาวสามารถกําหนดกรอบประเภทความ
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คุมครองที่เสริมสิทธิได ลักษณะเบ้ียประกันภัย การรับประกัน และการตอสัญญา ทั้งนี้ รัฐใหสิทธิ
ประโยชนดานภาษีในรูปหักลดหยอนเบี้ยประกันภัย (Tax Rebate) แกผูซื้อประกันเสริมสิทธินี้ 
(Corporate and/or Personal Income Tax)    
หมายเหตุ ทิศทางน้ีคลายคลึงการจายคาบริการแกหนวยบริการโดยตรงโดยผูมีสิทธิเม่ือขอรับ
บริการท่ีเพิ่มเติมจากสิทธิพื้นฐาน เชน หองพิเศษ หรือ การผาตัดดวยอุปกรณพิเศษ แตเปน
ระบบท่ียังมีสิทธิประโยชนจํากัด ไมมีการเฉลี่ยความเสี่ยงแบบประกันภัยรองรับ และไมได
เชื่อมโยงการลดหยอนทางภาษี ในประเทศท่ีมีหลักประกันสุขภาพถวนหนาบางประเทศมีการ
สงเสริมใหเกิดระบบเสริมสิทธิอยางจริงจังดวยเหตุผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการระดม
ทรัพยากร และการใหทางเลือกแกประชาชน เชน ประเทศออสเตรเลีย และคานาดา 

 

3. ผลกระทบ  
ในการประเมินผลกระทบของทิศทางความไมแนนอนที่เก่ียวของกับการมีบทบาทของภาคประกันภัย

เอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ อาศัยการวิเคราะหอิงผลกระทบตอคุณคาหลัก ไดแก การ
เขาถึง คุณภาพ ตนทุน ความเปนธรรม ผลลัพธทางสุขภาพ ความพึงพอใจ การมีทางเลือก การระดม
ทรัพยากร การบริหารความเส่ียงทางการเงินการคลัง และการเอ้ือตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี             
ท้ังในเชิงคุณภาพ (Qualitative) และในเชิงปริมาณ (Quantitative) เชิงรูปธรรม และนามธรรม นอกจากนี้ 
ยังควรประเมินในแงการแลกเปลี่ยนระหวางการเพิ่มขึ้นของคุณคาหลักบางกลุม กับการลดลงของคุณคา
หลักกลุมอื่น โดยมองคุณคาหลักขางตนเปนกลุมเปาประสงคท่ีสัมพันธกัน มากกวาแยกอิสระจากกัน
อยางส้ินเชิง ผลกระทบอาจแยกเปน 2 ประเด็น คือ (1) ผลกระทบตอกลุมคุณคาหลัก (2) ผลกระทบตอ
ระบบอภิบาลและการบริหาร 
 

ทิศทาง 1 ภาคประกนัสุขภาพเอกชนไมมีสวนรวมตรง (Private Shut-out Scenario) 
สรุปผลกระทบ  

1. ผลกระทบตอคุณคาหลัก การเขาถึง คุณภาพ ตนทุน ความเปนธรรม ความพึงพอใจ การระดม
ทรัพยากร และการเอ้ือตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี เปนไปตามแนวโนมเดิม เนื่องจากเปน
ทิศทางที่ไมเปลี่ยนแปลงจากสถานการณปจจุบัน  

2. ผลกระทบตอการอภิบาล ไมมีผลกระทบโดยตรง เน่ืองจากเปนทิศทางที่ไมเปลี่ยนแปลงจาก
สถานการณปจจุบัน  

  

ทิศทาง 2.1 องคกรเอกชนไมรับความเส่ียงทางการเงนิหากรบัจางบริหารจัดการเทานัน้ 
(Non-risk Taking Management-Admin Services ONLY) 
สรุปผลกระทบ 

1. ผลกระทบตอคุณคาหลัก คุณคาท่ีเก่ียวของกับบริการของกองทุนรัฐ ทั้งในสวนท่ีมีตอผูใหบริการ 
(ความพึงพอใจ) และผูมีสิทธิ (การเขาถึง คุณภาพ ความพึงพอใจ) จะมีแนวโนมดีขึ้น ทั้งนี้ 
ขึ้นกับประเภทงานที่จางใหเอกชนดําเนินการ แตตนทุนอาจสูงขึ้น คุณคาอื่นไมกระทบนัก   
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2. ผลกระทบตอการอภิบาล ระบบอภิบาลของกองทุนรฐัตองปรับใหสามารถกํากับการจางงานและ
ทํางานรวมกับภาคเอกชนไดดี  

 

ทิศทาง 2.2.1 องคกรเอกชนรับประกันภัยตอ-เทานัน้ (Reinsurance ONLY) 
สรุปผลกระทบ 

1. ผลกระทบตอคุณคาหลัก      การบริหารจัดการความเสี่ยงและเสถียรภาพทางการคลังดีขึ้น 
ยังผลใหสามารถพัฒนาความคุมครองแกผูมีสิทธิไดอยางม่ันคง แตตนทุนอาจเพิ่มขึ้นในระยะสั้น  

2. ผลกระทบตอการอภิบาล ระบบอภิบาลของกองทุนรัฐตองปรับใหมีสมรรถนะในการพิจารณา
เลือกซ้ือประกนัภัยตอและทํางานรวมกับภาคเอกชนไดดี 

 

ทิศทาง 2.2.2 องคกรเอกชนรับประกันภัยตอ-พรอมรบัจางบรหิารจัดการ 
(Reinsurance plus Management-Admin Services) 
สรุปผลกระทบ 

1. ผลกระทบตอคุณคาหลัก  การบริหารจัดการความเส่ียงและเสถียรภาพทางการคลังดีขึ้น คุณคา 
ที่เก่ียวของกับบริการของกองทุนรัฐ ท้ังในสวนที่มีตอผูใหบริการ (ความพึงพอใจ) และผูมีสิทธิ 
(การเขาถึง คุณภาพ ความพึงพอใจ) จะมีแนวโนมดีขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นกับประเภทงานที่จางใหเอกชน
ดําเนินการ แตตนทุนอาจสูงขึ้น นอกจากนี้ อาจมีแรงกดดันระหวางกองทุนรัฐท่ีเลือกใชและไมใช
บริการจากภาคเอกชน  

2. ผลกระทบตอการอภิบาล ระบบอภิบาลของกองทุนรัฐตองปรับใหมีสมรรถนะในการพิจารณา
เลือกซ้ือประกันภัยตอ กํากับงานท่ีจางเอกชนทํา และสามารถทํางานรวมกับภาคเอกชนไดดี 

 

ทิศทาง 2.3.1 ประกันสุขภาพกลุมครบสิทธิแบบชดเชยความเสยีหายทีม่บีรหิารจัดการ (Managed 
Indemnity Health Plan) 
สรุปผลกระทบ 

1. ผลกระทบตอคุณคาหลัก มีโอกาสสรางผลกระทบสุทธิทั้งบวกและลบตอระบบ ขึ้นกับสมรรถนะ
ความชํานาญของบริษัทประกันภัยท่ีเขามารวมโครงการ โดยทั่วไป คุณคาท่ีเก่ียวกับบริการ การ
เอื้อตอความกาวหนาทางการแพทย ความคลองตัวนาจะมีแนวโนมดีขึ้น ความเสี่ยงทางการคลัง
ภาครัฐนอยลง แตผูมีสิทธิอาจมีความเส่ียงมากขึ้นเนื่องจากโครงสรางสิทธิประโยชนเปนแบบมี
เพดานทุกหมวดรายการ จึงตองมีแผนรองรับการเจ็บปวยขั้นลมละลาย นอกจากนี้ เสถียรภาพ
ทางการเงินของบริษัทท่ีรับความเส่ียงอาจเปนปญหา ขึ้นกับจํานวนประชากรที่เขาสูระบบ และ
โอกาสเกิด Adverse-selection โดยท่ัวไป ถาเปนการรับประกันแบบทั้งกลุมประชากร ปญหานี้
จะนอยลงมาก  

2. ผลกระทบตอการอภิบาล กองทุนรัฐตองพัฒนาสมรรถนะในการกํากับระบบ เกณฑการกระจาย
อํานาจบางสวนแกเอกชน การใชกลไกการแขงขันเพื่อประโยชนผุบริโภค และการทํางานรวมกับ
เอกชนอยางมาก ตลอดจนตองมีแนวทางปองกัน Adverse Selection ในระบบดวย ปญหาที่เกิด
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กับระบบประกันสุขภาพของสมาชิกรัฐสภา (หาบริษัทเขารวมยาก) และระบบคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ (ปญหาการใชสิทธิ การปรับเบี้ยตามประสบการณ) เปนกรณีศึกษาท่ีดี 
นอกจากนี้ เม่ือกองทุนรัฐใดเริ่มใหเอกชนเขามามีบทบาทในการรับประกันสุขภาพตรง ก็อาจสง
แรงกดดันตอกองทุนรัฐอื่น ดวยเหตุผลเชิงเทียบเคียงโดยเฉพาะดานบริการและทางเลือก  

 

ทิศทาง 2.3.2 ประกันสุขภาพกลุมครบสิทธิแบบบริการสุขภาพที่มีการจัดการ 
(Managed Care Plan) 
สรุปผลกระทบ 

1. ผลกระทบตอคุณคาหลัก คลายคลึงกับกรณี 2.3.1 แตดวยโครงสรางสิทธิประโยชนที่ใกลเคียง 
หรือเหมือนกับของกองทุนรัฐเดิม ปญหากรณีสวนเกินสิทธิจากการเจ็บปวยจะนอยกวา แต
เสถียรภาพทางการเงินของบริษัทท่ีรับความเสี่ยงอาจเปนปญหามากกวา ขึ้นกับจํานวน
ประชากรท่ีเขาสูระบบ และโอกาสเกิด Adverse-selection โดยทั่วไป ถาเปนการรับประกันแบบ
ทั้งกลุมประชากร ปญหานี้จะนอยลงมาก 

2. ผลกระทบตอการอภิบาล กองทุนรัฐตองพฒันาสมรรถนะในการกํากับระบบ เกณฑการกระจาย
อํานาจบางสวนแกเอกชน การใชกลไกการแขงขันเพื่อประโยชนผูบริโภค และการทํางานรวมกบั
เอกชนอยางมาก ตลอดจนตองมีแนวทางปองกัน Adverse Selection ในระบบดวย นอกจากนี้ 
เม่ือกองทุนรัฐใดเร่ิมใหเอกชนเขามามีบทบาทในการรบัประกันสุขภาพตรง ก็อาจสงแรงกดดัน
ตอกองทุนรฐัอื่น ดวยเหตุผลเชิงเทียบเคยีงโดยเฉพาะดานบริการและทางเลอืก 

 
ทิศทาง 2.3.3 ประกันสุขภาพเสรมิสิทธ ิ(Supplement Insurance Plan) 
สรุปผลกระทบ 

1. ผลกระทบตอคุณคาหลัก เนื่องจากสิทธิที่เสริมขึ้นตองเสียเบ้ียประกันภัยเพิ่ม ซึ่งผูมีสิทธิบางสวน
อาจไมสามารถเขาถึงความคุมครองได อีกท้ังสิทธิท่ีเสริมใหก็มีแนวโนมในการเพิ่มความสะดวก 
หรือชวยใหเขาถึงเทคโนโลยีท่ีใหมเปนการเฉพาะ จึงมีความออนไหวในประเด็นความเทาเทียม 
แมการเสริมสิทธิเองจะมิใชสาเหตุหลักของความไมเทาเทียมนี้ ในทางกลับกัน ระบบประกนัเสรมิ
สิทธิ์ชวยการระดมทรัพยากรเพิ่มใหแกระบบ โดยเฉพาะในฝายผู ใหบริการ เพิ่มความ              
พึงพอใจแกผูมีสิทธิ (บางกลุม) และแกผูใหบริการ พรอมทั้งเอื้อตอความกาวหนาทางการแพทย  

2. ผลกระทบตอการอภิบาล กองทุนรัฐตองพัฒนาสมรรถนะในการกํากับระบบ เกณฑการกําหนด
สิทธิประโยชนเสริม การใชกลไกการแขงขันเพื่อประโยชนผูบริโภค และการทํางานรวมกับ
เอกชนอยางมาก นอกจากนี้ เม่ือกองทุนรัฐใดเริ่มใหเอกชนเขามามีบทบาทในการรับประกัน
สุขภาพเสริมสิทธิ ก็อาจสงแรงกดดันตอกองทุนรัฐอื่น ดวยเหตุผลเชิงเทียบเคียงโดยเฉพาะดาน
สิทธิประโยชนและบริการ 

 

 
 


