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บทคัดย่อ

ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จดั ตัง้ กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (กองทุน P&P) โดย
มีเป้าหมายเพื่อบริหารงบประมาณส�ำหรับการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ทั้งนี้ การด�ำเนินงานด้าน P&P ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น มีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการงบประมาณเรื่อยมา การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วกับรูปแบบการจ่ายค่าบริการ P&P ทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ ให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสีย รวมทัง้ ผลกระทบ
ของการจ่ายค่าบริการด้าน P&P ในรูปแบบต่างๆ โดยใช้วิธีทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การทบทวน
วรรณกรรมแบบพรรณนา (narrative review) และการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) จากการ
สืบค้นฐานข้อมูลด้วยวิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ มีการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเข้าทั้งสิ้น 12 เรื่อง และยังมี
การศึกษาอืน่ ๆ ทีไ่ ด้จากการทบทวนวรรณกรรมแบบพรรณนาอีกจ�ำนวนหนึง่ ผลการศึกษาพบว่า มีรปู แบบการจ่ายค่าบริการ
P&P 5 รูปแบบ ได้แก่ (1) การจ่ายค่าตอบแทนตามรายบริการ (2) การจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายรายหัว (3) การจ่าย
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั งิ าน (4) การจ่ายค่าตอบแทนเป็นวงเงินแบบมีเพดานและการจ่ายค่าตอบแทนผูใ้ ห้บริการตาม
เงินเดือน และ (5) การจ่ายแบบผสมผสาน นอกจากนี้ยังสามารถจ�ำแนกผลกระทบของการจ่ายค่าบริการด้าน P&P ได้เป็น
3 ส่วน ประกอบด้วย ปริมาณและคุณภาพของบริการ ผูใ้ ห้บริการเหนีย่ วน�ำความต้องการในการรับบริการ และการเลือกผูร้ บั
บริการ โดยรูปแบบการจ่ายค่าบริการด้าน P&P แต่ละรูปแบบนั้นมีความเหมาะสมกับบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรค อีกทัง้ ยังมีขอ้ ดีและข้อเสียทีแ่ ตกต่างกันออกไป ทัง้ นีส้ ำ� หรับประเทศไทยการใช้รปู แบบการจ่ายค่าบริการด้าน
P&P แบบผสมผสานอาจมีความเหมาะสมมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากสามารถน�ำข้อดีของการจ่ายค่าบริการรูปแบบอืน่ ๆ มาปรับใช้ได้
รวมทั้งเหมาะส�ำหรับการให้บริการด้าน P&P ทุกรูปแบบ อย่างไรก็ตาม จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของบริการด้าน P&P ที่มีอยู่ด้วย
ค�ำส�ำคัญ: การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค, รูปแบบการจ่ายค่าบริการ, ระบบบริการสุขภาพ
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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
* โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
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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 payment 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 weaknesses 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

ก

ภูมิหลังและเหตุผล

บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่จัดในหน่วยบริการ
(facility-based services) (3) บริการสร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคทีจ่ ดั ในชุมชน (community-based services)
และ (4) บริการอื่นๆ ตามชุดสิทธิประโยชน์ ซึ่งแม้ว่าการ
ออกแบบระบบการบริหารจัดการจะมีความยืดหยุ่นและ
เปิดโอกาสให้พนื้ ทีส่ ร้างสรรค์กจิ กรรมทีเ่ หมาะสมกับบริบท
ของพืน้ ทีใ่ นการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคทีจ่ ดั
ในชุมชน แต่ปญ
ั หาทีพ่ บก็คอื จำ�นวนโครงการทีโ่ รงพยาบาล
หรือสถานีอนามัยส่งเข้ามาของบประมาณมีน้อยมาก อาจ
เป็นเพราะขาดแรงจูงใจในการเขียนโครงการเนื่องจาก
เป็นการเพิ่มงานประจำ�ของตน(3,4)
ปี พ.ศ. 2549 สปสช. ได้เข้ามาบริหารจัดการงบ
ประมาณด้าน P&P ทั้งหมด ในขณะที่บทบาทของการ
บริหารจัดการงบประมาณสำ�หรับหน่วยบริการส่วนใหญ่
ยังคงเป็นของกระทรวงสาธารณสุข ระยะนีพ้ บว่าเกิดความ
ไม่ชัดเจนในบทบาทที่เกี่ยวกับงาน P&P ระหว่างกระทรวง
สาธารณสุขและ สปสช. ในด้านการวางแผนและการบริหาร
จัดการงาน P&P รวมทั้งระดับชุมชนก็มีความหลากหลาย
ในการดำ�เนินงาน(5) นอกจากนี้ แม้ว่าการบริหารจัดการ
กองทุนแบบโครงการแนวดิ่ง (vertical program) จะ
สามารถกระตุ้นการทำ�งานในระดั บจัง หวั ดได้ ดี แต่ ก็มี

ารสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (health
promotion and disease prevention: P&P) เป็น
งานทีส่ ำ�คัญในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขภายใต้หลักการ
ของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งในประเทศไทยนั้น ได้
มีการกำ�หนดชุดสิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคระดับบุคคลภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ครอบคลุมมาตรการ
และกิจกรรมสำ�หรับประชาชนไทยทุกคน รวมถึงประชากร
กลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น กลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึง 5 ปี กลุ่มหญิง
มีครรภ์ และมารดาที่ติดเชื้อ HIV(1)
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จดั
ตัง้ กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (กองทุน P&P)
โดยมีเป้าหมายในการบริหารงบประมาณเพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพและการป้องกันโรคภายใต้ระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าในปี พ.ศ. 2545(2) การดำ�เนินงานด้าน P&P
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีการปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการงบประมาณเรื่อยมา โดยในระยะแรก ช่วงปี พ.ศ.
2547 กองทุน P&P จำ�แนกงบประมาณออกเป็น 4 หมวด
ได้แก่ (1) กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน
โรคทีบ่ ริหารจัดการโดยส่วนกลาง (vertical programs) (2)
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ข้อจำ�กัดในการบริหารจัดการบางพื้นที่ ที่อาจเกิดความ
ขัดแย้งในระดับบุคคลกับองค์กร(5) เช่น คนทำ�งานเลือก
ทำ�งานที่ได้รับค่าตอบแทนจากการจ่ายตรงจากส่วนกลาง
มากกว่าการทำ�งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดซึ่งไม่
ได้รับค่าตอบแทน ในปี พ.ศ. 2551 สปสช. และกระทรวง
สาธารณสุ ข ร่ ว มมื อ กั น บริ ห ารจั ด การงบประมาณด้ า น
P&P มีการปรับการบริหารจัดการใหม่เพื่อกระตุ้นให้พื้นที่
วางแผน ดำ�เนินงานและติดตามประเมินผลด้วยตนเอง
แต่ก็ยังพบว่าการบริหารงบประมาณระดับพื้นที่เป็นเพียง
การทำ�ตามนโยบายที่กำ�หนดเท่านั้น(6) ขณะที่ผู้บริหาร
ระดับจังหวัดบางแห่งได้ปรับการบริหารจัดการงบประมาณ
สำ�หรับบริการการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
ที่จัดในชุมชน โดยกำ�หนดสัดส่วนสำ�หรับใช้จ่ายเพื่อจัด
กิจกรรม P&P ตามตัวชี้วัดที่ส่วนกลางกำ�หนด และสัดส่วน
สำ�หรับนำ�ไปใช้จ่ายเพื่อการรักษา (เช่น ซื้อยา)(7)
ปีงบประมาณ 2560 สปสช. ได้จดั สรรงบเหมาจ่ายราย
หัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่ให้โดยตรงแก่ประชาชนไทยทุก
คน จำ�นวน 301.88 บาท ต่อหนึ่งหัวประชากร โดยจำ�แนก
การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคเป็น 5 ประเภท ได้แก่ (1) การสนับสนุนการ
จัดหายา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุต่างๆ ให้แก่สถาน
พยาบาลเพือ่ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวม
ทั้งเพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ที่สำ�คัญของประเทศ โดยสนับสนุนงบประมาณจำ�นวน
30 บาทต่อคน (2) การสนับสนุนบริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคทีด่ ำ�เนินการในชุมชน เพือ่ กระตุน้ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยสนับสนุนงบประมาณจำ�นวน 45
บาทต่อคน (3) การสนับสนุนบริการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคทีเ่ ป็นปัญหาของพืน้ ทีใ่ นระดับเขต/จังหวัด เพือ่
ให้สถานบริการจัดบริการทีต่ อ้ งการเร่งรัดการเข้าถึงบริการ
ตามนโยบายหรือแก้ไขปัญหาของพืน้ ทีใ่ นระดับเขต/จังหวัด
ตามความจำ�เป็นด้านสุขภาพ โดยสนับสนุนงบประมาณ

จำ�นวน 4 บาทต่ อ คน (4) การสนั บ สนุ น บริ ก ารสร้ า ง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำ�หรับบริการพื้นฐาน เพื่อ
ให้ประชาชนทุกสิทธิเข้าถึงบริการอย่างครอบคลุมมากขึ้น
โดยสนับสนุนงบประมาณจำ�นวน 212.88 บาทต่อคน และ
(5) การสนับสนุนบริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงาน
บริการ โดยสนับสนุนงบประมาณจำ�นวน 10 บาทต่อคน
เพื่อบริหารจัดการร่วมกับบริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ
ผลงานบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป
การจัดสรรงบประมาณและการใช้รูปแบบการจ่าย
ค่าชดเชยบริการที่แตกต่างกันทำ�ให้หน่วยบริการในระดับ
ต่ า งๆ มี โ อกาสได้ ว างแผนและดำ�เนิ น งาน P&P ตาม
สภาพปัญหาที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาและ
อุปสรรคของการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อความสำ�เร็จของงาน P&P ในภาพรวม เนือ่ งจากรูปแบบ
ของการบริหารจัดการงบประมาณทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอด
เวลาทำ�ให้ยากแก่การบริหารจัดการ อีกทัง้ หน่วยบริการยัง
คงนำ�งบประมาณ P&P เข้าไปรวมกับงบประมาณส่วนอืน่ (8)
นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบยังมีข้อสงสัยถึง
ความเหมาะสมของการบริหารจัดการงบประมาณ P&P
ในปั จ จุ บั น การศึ ก ษานี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวกับรูปแบบการจ่ายค่าบริการ P&P ทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสีย รวมทั้ง
ผลลัพธ์ของการจ่ายค่าบริการด้าน P&P ในรูปแบบต่างๆ
และแนวทางที่เหมาะสมในการจ่ายค่าบริการ P&P ของ
ประเทศไทย
ระเบียบวิธีศึกษา
การศึ ก ษานี้ ท บทวนวรรณกรรมและเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าบริการด้าน P&P ที่ตีพิมพ์ระหว่าง
พ.ศ. 2543-2560 โดยใช้การทบทวนวรรณกรรม 2 รูปแบบ
ได้แก่ (1) การทบทวนวรรณกรรมแบบพรรณนา (narrative
review) เกี่ยวกับรูปแบบของการจ่ายค่าบริการด้าน P&P
จากเอกสารที่เป็นนโยบาย กฎหมาย รายงานการวิจัย
และรายงานโครงการที่เกี่ยวข้อง และ (2) การทบทวน
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วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) เกี่ยว
กับผลลัพธ์ของการจ่ายค่าบริการด้าน P&P ดำ�เนินการใน
ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคมถึง 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
โดยมีผทู้ บทวน 2 คน ทำ�การทบทวนอย่างเป็นอิสระต่อกัน
โดยสืบค้นการศึกษาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000-2016 จากฐาน
ข้อมูล Pubmed และ Embase และใช้คำ�ในการสืบค้น
(keywords) คือ “Provider” OR “Health Care Provider” 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”

แบบของการจ่ายค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรค พบว่าสามารถจำ�แนกรูปแบบการจ่ายค่า
บริการฯ ได้ 5 รูปแบบ ดังนี้
1) การจ่ายค่าตอบแทนตามบริการ (fee-for-service: FFS) คือ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ให้บริการ
ตามกิจกรรมที่ให้บริการจริง(9) เช่น การให้คำ�ปรึกษา การ
ตรวจรักษาพยาบาล การจ่ายค่ายาตามชนิดและจำ�นวนของ
ยาที่สั่งจ่าย โดยอาจกำ�หนดอัตรากลาง (fee schedule)
สำ�หรับบางรายการบริการ เช่น ค่ายา ค่าตรวจเลือด ค่า
ตรวจปัสสาวะ ค่าตอบแทนและเงินอุดหนุนจะถูกจ่ายให้
แก่ผู้ให้บริการย้อนหลังเมื่อมีการขอเบิกจ่าย ผู้ให้บริการ
จะได้รับค่าตอบแทนสำ�หรับการให้บริการแต่ละรายการ
ดังนัน้ จึงมีแรงจูงใจทีจ่ ะเพิม่ ปริมาณบริการเพือ่ สร้างรายได้
ให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม บุคลากรสาธารณสุขจะต้องเก็บ
รวบรวมรายละเอียดปริมาณและประเภทของบริการทีเ่ กิด
ขึน้ และรายงานแก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นระยะ ซึง่ จะทำ�ให้
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการค่อนข้างสูง(10)
2) การจ่ า ยค่ า ตอบแทนแบบเหมาจ่ า ยรายหั ว
(capitation payment: CAP)  คือ การจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่ผู้ให้บริการหรือสถานพยาบาลในการบริการตาม
สิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน
โรครายบุคคล โดยไม่ขึ้นอยู่กับจำ�นวนบริการด้านสุขภาพ
ที่ผู้ขึ้นทะเบียนได้รับ ผู้ให้บริการจะได้รับค่าตอบแทนใน
อัตราทีค่ งทีต่ ามจำ�นวนผูข้ นึ้ ทะเบียนกับสถานพยาบาลของ
ตน อัตราการจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายรายหัวจะถูก
กำ�หนดล่วงหน้าและการจ่ายค่าบริการมักจะเป็นการจ่าย
ล่วงหน้าเช่นกัน(11)
3) การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั งิ าน (pay
for performance: P4P) เป็นการจ่ายค่าตอบแทน
แก่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ แ ปรผั น ตามผลการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ด้ า น
ปริมาณและด้านคุณภาพโดยยึดหลักความเป็นธรรม(12)
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพของ
บริการ ลดการให้บริการที่มีราคาสูงโดยไม่จำ�เป็น และเพื่อ
เพิม่ ผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพของผูร้ บั บริการ(13) แนวคิดของ

เกณฑ์คัดเข้า (Inclusion criteria)

1) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกลไก/วิธีการ/รูปแบบ
การจ่ายค่าบริการด้าน P&P
2) ผลลัพธ์ของการศึกษาต้องวัดในรูปผลกระทบ
จากรูปแบบการจ่ายค่าบริการด้าน P&P
เกณฑ์คัดออก (Exclusion criteria)

1) ไม่ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับกลไก/วิธกี าร/รูปแบบการ
จ่ายค่าบริการด้าน P&P
2) ไม่ได้วัดผลลัพธ์ในรูปผลกระทบจากรูปแบบ
การจ่ายค่าบริการด้าน P&P
3) ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาฉบับเต็มได้
ผลการศึกษา
การทบทวนวรรณกรรมแบบพรรณนาเกี่ ย วกั บ
รู ป แบบการจ่ า ยค่ า บริ ก ารด้ า น P&P และการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกีย่ วกับผลกระทบของการจ่าย
ค่าบริการด้าน P&P มีผลการศึกษาดังนี้
1. รูปแบบของการจ่ายค่าบริการด้าน P&P

จากการทบทวนวรรณกรรมแบบพรรณนาเกีย่ วกับรูป
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การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั งิ านได้ถกู นำ�ไปใช้ใน
หลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร (United Kingdom:
UK) ทีใ่ ช้การจ่ายค่าตอบแทนรูปแบบดังกล่าวในการพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิที่เรียกว่า  Quality and Outcome
Framework (QOF)(14)
4) การจ่ายค่าตอบแทนเป็นวงเงินแบบมีเพดาน
(global budget: GB)  และจ่ายค่าตอบแทนผู้ให้บริการ
ตามเงินเดือน เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการจ่ายค่าบริการด้าน
สุขภาพให้แก่ผู้ให้บริการ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกด้าน โดย
ผู้ให้บริการเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการงบประมาณ
และได้รับค่าตอบแทนตามจำ�นวนชั่วโมงที่ทำ�งานจริงโดย
ไม่คำ�นึงถึงปริมาณบริการ คุณภาพบริการ หรือจำ�นวน
ผู้รับบริการ ส่งผลให้สถานพยาบาลที่ได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณรูปแบบนี้มีการควบคุมต้นทุนบริการ และผู้ให้
บริการมักไม่มีแรงจูงใจในการดึงดูดผู้ขึ้นทะเบียนรายใหม่
หรือให้บริการในปริมาณที่เหมาะสม(15)
5) การจ่ายแบบผสมผสาน (blended payment
methods) อาจหมายถึงการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่า
บริการสุขภาพหลายรูปแบบให้แก่ผใู้ ห้บริการปฐมภูมหิ ลาย
กลุ่ม หรือ ผู้ให้บริการปฐมภูมิรายเดียวได้รับค่าตอบแทน
หลายรูปแบบจากผู้ซื้อบริการหลายกลุ่ม(16) การจ่ายค่า
ตอบแทนแบบผสมผสานมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ หลี ก เลี่ ย ง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการที่เกิดจากการจ่าย
ค่าตอบแทนแบบดั้งเดิมเดี่ยวๆ(17) เช่น ปัญหาในการเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพ คุณภาพของบริการทีแ่ ตกต่างกันของผู้
ให้บริการในหลายพื้นที่ การจ่ายรูปแบบนี้มักถูกใช้ในพื้นที่
ที่พบช่องโหว่ของการมีอยู่ของบริการสุขภาพ (service
availability) เช่น บริการสุขภาพสำ�หรับประชากรพืน้ เมือง
(indigenous population) และบริการสุขภาพบางรายการ
สำ�หรับประชากรในพืน้ ทีช่ นบท การจ่ายค่าบริการแบบผสม
ผสานถูกนำ�มาใช้ในการให้บริการปฐมภูมใิ นหลายประเทศ
เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา(18)
จากการทบทวนวรรณกรรมแบบพรรณนายังพบว่า 

การจ่ายค่าบริการด้าน P&P แต่ละรูปแบบมีข้อดีและข้อ
เสีย โดยสามารถจำ�แนกได้ดังตารางที่ 1
2. ผลกระทบของการจ่ายค่าบริการด้าน P&P

การทบทวนวรรณกรรมอย่ า งเป็ น ระบบด้ ว ยการ
สืบค้นฐานข้อมูลในแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ พบ
การศึกษาทั้งหมด 1,428 เรื่อง เมื่อพิจารณาจากบทคัดย่อ
และบทความฉบับเต็มแล้ว พบว่ามีการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
การคัดเข้าทั้งสิ้น 12 เรื่อง โดยเป็นการศึกษาของต่าง
ประเทศทั้งหมด ประกอบด้วย อังกฤษ นอร์เวย์ ฝรั่งเศส
โปรตุเกส สหรัฐอเมริกา และแคนาดา (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข 23–31 และ 33–35) การศึกษาที่ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์การคัดเข้า เนือ่ งจาก (1) การซ้ำ�กันระหว่างฐานข้อมูล
จำ�นวน 48 เรื่อง (2) ไม่ได้เป็นนิพนธ์ต้นฉบับ จำ�นวน 62
เรือ่ ง (3) ไม่ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับรูปแบบการจ่ายค่าบริการด้าน
P&P จำ�นวน 1,070 เรื่อง (4) ไม่ได้วัดผลลัพธ์ที่เกิดจากรูป
แบบการจ่ายค่าบริการด้าน P&P จำ�นวน 38 เรื่อง (5) ไม่
สามารถเข้าถึงการศึกษาฉบับเต็มได้ จำ�นวน 15 เรื่อง และ
(6) ไม่ได้ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ จำ�นวน 182 เรื่อง (ภาพ
ที่ 1)
จากการทบทวนการศึกษาทีผ่ า่ นการคัดเลือกสามารถ
จำ�แนกผลกระทบของการจ่ายค่าบริการด้าน P&P ได้เป็น
3 ส่วน ประกอบด้วย ปริมาณและคุณภาพของบริการ ผู้ให้
บริการเหนี่ยวนำ�ความต้องการในการรับบริการ และการ
เลือกผู้รับบริการ
1) ปริมาณและคุณภาพของบริการ (volume and
quality of service)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการจ่ายค่า
บริการที่หลากหลายกับปริมาณบริการและการส่งต่อของ
การจ่ายค่าบริการแบบ FFS เกี่ยวข้องกับการเพิ่มปริมาณ
การบริการ โดย Sorensen และ Grytten (2003) พบ
ว่า  การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ให้บริการแบบ FFS ร่วม
กับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป (block grant) ส่งผลให้
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ตารางที่ 1 ข้อดีและข้อเสียของการจ่ายค่าบริการด้าน P&P
รูปแบบการจ่าย
แบบตามบริการ
(FFS)

ข้อดี
l
l
l
l
l

ข้อเสีย

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้ดี
ผู้ให้บริการได้รับผลตอบแทนตามผลงานที่ตนทำ�
ผู้มีสิทธิ์มักจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ
ผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงสูงไม่ถูกกีดกันจากการบริการ
ผูท้ มี่ สี ทิ ธิส์ ามารถเปลีย่ นผูใ้ ห้บริการได้งา่ ยกว่าผูใ้ ห้บริการใน
ระบบการเหมาจ่ายรายหัว(15)

l
l

l

l

แบบเหมาจ่าย
รายหัว
(CAP)

l

l

l

แบบตามผล
การปฏิบัติงาน
(P4P)

l
l
l

l

ผูร้ บั บริการมักจะได้รบั การดูแลจากผูใ้ ห้บริการคนเดียวเสมอ
ทำ�ให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการค่อน
ข้างดี
ผู้รับบริการจะได้รับบริการที่จำ�เป็นเท่านั้นทำ�ให้ไม่เกิดการ
บริการที่ไม่สมเหตุสมผล
ง่ายต่อการบริหารจัดการ(19)
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มผลิตภาพการทำ�งานของกำ�ลังคน/ผู้ให้บริการ(16)
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรตั้งใจและเต็มใจปฏิบัติงานให้บรรลุ
ผลสำ�เร็จตามที่องค์กรได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้(20)
ตอบสนองต่อความต้องการของทั้งผู้จ่ายเงินและผู้ให้บริการ
ที่ต้องการให้บริการที่มีคุณภาพสูง

l

l

l
l

l

l

l

l
l

จ่ายเป็นวงเงิน
แบบมีเพดาน
(GB)

l
l
l
l

แบบผสมผสาน
(Blended
payment
methods)

l
l

l
l

มีการควบคุมต้นทุนบริการ
สามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้
ต้นทุนสำ�หรับการบริหารจัดการต่ำ�
งบประมาณที่เป็นก้อนเดียวทำ�ให้สามารถบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ(19)
หลีกเลี่ยงแรงจูงใจที่ไม่พึงประสงค์ (adverse incentives)
เพิ่มการให้บริการในสาขาที่มีการให้บริการต่ำ�กว่าปริมาณที่
เหมาะสม
ลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
ลดการเลือกเฉพาะผู้รับบริการที่มีสุขภาพดี (cream skimming)(17)
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l

l

l

l

ผู้ให้บริการอาจให้บริการที่ไม่สมเหตุสมผล
อาจเกิ ด การเหนี่ ย วนำ�ให้ เ กิ ด การใช้ บ ริ ก าร
สุขภาพโดยผู้ให้บริการ (supplier-induced
demand)
มีแนวโน้มที่จะทำ�ให้เกิดภาวะเงินเฟ้อทางการ
แพทย์(15)
ทำ�ให้เกิดภาระทางด้านการบริหาร(19)
ผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงสูงมักจะถูกกีดกัน
จากการขึ้นทะเบียน
ผู้รับบริการอาจได้รับบริการในปริมาณที่ต่ำ�
กว่าที่ควรจะเป็น
คุณภาพของการบริการอาจจะต่ำ�(15)
ยากที่จะเปลี่ยนผู้ให้บริการ
ผู้ให้บริการอาจเพิกเฉยต่อการให้บริการใน
สาขาที่ไม่ได้มีการสนับสนุนค่าตอบแทนพิเศษ
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารอาจหลี ก เลี่ ย งการให้ บ ริ ก ารแก่
ประชากรที่มีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพสูง
ยากต่อการออกแบบโปรแกรมที่สามารถส่ง
เสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการ
อาจมองข้ามแรงจูงใจภายในของผู้ให้บริการ(21)
อาจไม่สามารถจูงใจการเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การบริการทั้งระบบ(21)
ผู้ให้บริการก็ไม่มีแรงจูงใจในการดึงดูดผู้ขึ้น
ทะเบียนรายใหม่
ไม่มีแรงจูงใจโดยตรงในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำ�งาน
ผู้ให้บริการอาจให้บริการในปริมาณที่ต่ำ�กว่าที่
ควร(19)
ยากแก่ ก ารผสมผสานรู ป แบบการจ่ า ยค่ า
บริการแบบต่างๆ ให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสม
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1,310 บทคัดย่อที่ถูกคัดลอก
62 ไม่เป็นนิพนธ์ต้นฉบับ
1058 ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการ
จ่ายค่าบริการด้าน P&P
7 ไม่ได้วัดผลลัพธ์ที่เกิดจากรูปแบบการจ่าย
ค่าบริการด้าน P&P
183 เหตุผลอื่นๆ เช่น ไม่ได้ตีพิมพ์
เป็นภาษาอังกฤษ

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงผลการคัดเลือกวรรณกรรม

มีจำ�นวนการนัดผู้รับบริการเข้าพบสูงกว่าผู้ให้บริการที่ได้
รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน(22) การศึกษาของ
Devlin และ Sarma (2008) พบว่า การจ่ายค่าบริการแบบ
FFS จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้แพทย์ตรวจคนไข้มากขึ้นเมื่อ
เทียบกับระบบอื่นๆ(23,24)
ส่ ว นการจ่ า ยค่ า บริ ก ารแบบ P4P ทำ�ให้ ป ริ ม าณ
บริการเพิ่มมากขึ้น โดยจากการศึกษาของ Hung และ
Green (2010) การจ่ายค่าบริการแบบ P4P ทำ�ให้บคุ ลากร
สาธารณสุขให้คำ�แนะนำ�ในการเลิกบุหรี่แก่ประชาชนได้
ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการจ่ายค่าบริการแบบ P4P อย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ(25) เช่นเดียวกันกับ Hamilton และ
คณะ (2011) ที่พบว่าการใช้วิธีการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ

(Quality Outcome Framework: QOF) ในประเทศ
อังกฤษส่งผลให้อัตราการคัดกรองการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น(26) และการศึกษาของ Christianson
และ Leatherman (2008) ที่พบว่า การจ่ายค่าตอบแทน
ตามผลการปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ให้
บริการ (physician behavior) โดยทำ�ให้จำ�นวนของบริการ
ปฐมภูมิเพิ่มขึ้น(27,28)
ในขณะที่การจ่ายค่าบริการแบบ CAP สัมพันธ์กับ
การลดลงของจำ�นวนบริการ โดยการศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่ทำ�การเปรียบเทียบบริการป้องกันปัญหา
ทางสุขภาพจิตในกลุ่มที่จ่ายค่าบริการแบบ CAP แบบ
for-profit capitated และ not for-profit capitated
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ตารางที่ 2 ผลลัพธ์และรูปแบบของการจ่ายค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของแต่ละประเทศทีไ่ ด้จากทบทวนการศึกษาทีผ่ า่ น
การคัดเลือก
ผู้แต่ง/ปีที่ตีพิมพ์ ประเทศ

รูปแบบการ
จ่ายค่าบริการ
ของประเทศ

รูปแบบการจ่าย/
intervention
ที่ใช้ในการศึกษา

ปริมาณและคุณภาพการให้บริการ (volume and quality of service)
การจ่ายแบบ FFS
1. Sorensen and นอร์เวย์ FFS และ CAP
FFS, Block grant
		Grytten (2003)				
2. Devlin and
แคนาดา
		Sarma (2008)		

FFS, CAP
และ P4P

FFS, non FFS,
Mixed, Salary

3. Sarma et al.
แคนาดา
		(2010a)		

FFS, CAP
และ P4P

FFS, non FFS,
Mixed, Salary

FFS, CAP,
P4P และ
Other
FFS, CAP,
P4P และ
Other
FFS, CAP,
P4P และ
Other

FFS, CAP (not-for
profit and
for-profit)
FFS,
Blended
(CAP, FFS)
FFS, Salary, CAP

FFS, CAP,
P4P และ
Other

P4P

การจ่ายแบบ CAP
4. Catalano
สหรัฐอเมริกา
		et al. (2000)
5. Kantarevic สหรัฐอเมริกา
		and Kralj 		
		(2013)
6. Tu et al.
สหรัฐอเมริกา
		(2009)
การจ่ายแบบ P4P
7. Hung และ
สหรัฐอเมริกา
		Green 		
		(2010)

ผลลัพธ์

กลุ่มที่ได้รับการจ่ายแบบ FFS มีจำ�นวนการนัดผู้รับ
บริการเข้าพบสูงกว่าผู้ให้บริการที่ได้รับค่าตอบแทน
ในรูปแบบของเงินเดือน
การจ่ายค่าบริการแบบ FFS จะช่วยสร้างแรงจูงใจ
ผู้ให้บริการในการให้บริการมากขึ้นเมื่อเทียบกับ
ระบบอื่นๆ
บุคลากรที่ได้รับค่าบริการแบบ FFS มีแนวโน้มที่
จะมีเวลาในการให้บริการแก่ผู้ป่วย เช่น การเยี่ยม
บ้าน การให้ความรู้ น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับค่า
บริการแบบ FFS

22

กลุ่มที่ได้รับการจ่ายแบบ for-profit capitated
area มีการเพิ่มกิจกรรมการป้องกันโรคแบบ
ทุติยภูมิและตติยภูมิมากกว่า
ผู้ให้บริการที่ได้รับการจ่ายค่าบริการแบบ mixed
capitation จะให้บริการด้านการป้องกันโรคได้ดี
กว่ากลุ่มที่ได้รับการจ่ายค่าตอบแทนแบบ FFS
อัตราการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงของแต่ละ
กลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน แต่กลุ่มที่จ่ายแบบ CAP
จะมีอัตราการรักษาและควบคุมโรคที่ดีกว่า

29

การจ่ายค่าบริการแบบ P4P ทำ�ให้เจ้าหน้าที่ให้คำ�
แนะนำ�ในการเลิกบุหรี่แก่ผู้รับบริการได้ดีกว่า
กลุ่มที่ไม่ได้รับการจ่ายค่าบริการแบบ P4P อย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (odds ratio 27.6, p < 0.01)
8. Hamilton
อังกฤษ
FFS, CAP,
P4P (QOF)
การใช้วิธีการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ (QOF) ส่งผล
		และคณะ 		
P4P และ
ให้อัตราการคัดกรองการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
		(2011)
Other
เพิ่มขึ้น
9. Christianson หลายประเทศ
P4P
การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานมีผล
		และ				
กระทบต่อพฤติกรรมของผู้ให้บริการ โดยทำ�ให้
		Leatherman				
จำ�นวนของบริการปฐมภูมิเพิ่มขึ้น
		(2008)				
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เลขที่
เอกสาร
อ้างอิง

23
24

30
38

25

26
27
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลลัพธ์และรูปแบบของการจ่ายค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของแต่ละประเทศที่ได้จากทบทวนการศึกษา
ที่ผ่านการคัดเลือก
ผู้แต่ง/ปีที่ตีพิมพ์ ประเทศ

รูปแบบการ
จ่ายค่าบริการ
ของประเทศ

รูปแบบการจ่าย/
intervention
ที่ใช้ในการศึกษา

ผลลัพธ์

ผู้ให้บริการเหนี่ยวนำ�ความต้องการในการรับบริการ (supplier-induced demand)
การจ่ายแบบ FFS			
10. Delattre and
ฝรั่งเศส
FFS, P4P
FFS
แพทย์เพิ่มการดูแลผู้รับบริการมากขึ้นเพื่อเหนี่ยวนำ�
		Dormont 		
และ Other
ความต้องการของผู้รับบริการให้มาใช้บริการและ
		(2003)
ป้องกันการสูญเสียรายได้รวมทั้งเพื่อลดจำ�นวนของ
การให้คำ�ปรึกษาลง
11. Iversen
นอร์เวย์
FFS และ
Mixed
กลุ่มผู้ให้บริการที่มีผู้รับบริการน้อยจะมีการให้บริการ
		(2004)		
CAP
capitation
ที่เพิ่มขึ้นกว่ากลุ่มที่มีผู้รับบริการมากทั้งการตรวจและ
การให้คำ�ปรึกษา
การเลือกผู้รับบริการ (patient pre-selection)
การจ่ายแบบ CAP					
12. Barros
โปรตุเกส
CAP, P4P
CAP
ผู้ให้บริการภายใต้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนแบบ
		(2003)
และ GB
เหมาจ่ายรายหัวอาจมีแรงจูงใจในการคัดเลือกรับ
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ�หรือหลีกเลี่ยงผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีการปรับความเสี่ยง

เลขที่
เอกสาร
อ้างอิง

31

32

33

หมายเหตุ: FFS: Fee-for-service การจ่ายค่าตอบแทนตามบริการ
CAP: Capitation payment การจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายรายหัว
P4P: Pay for performance การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
QOF: Quality and outcome framework การจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ
GB: Global budget การจ่ายค่าตอบแทนเป็นวงเงินแบบมีเพดาน

กับการจ่ายค่าบริการแบบ FFS พบว่าในกลุ่ม for-profit
capitated area มีการเพิ่มกิจกรรมการป้องกันโรคแบบ
ทุติยภูมิและตติยภูมิมากกว่ากลุ่มอื่น(29) อีกการศึกษาหนึ่ง
พบว่า กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การจ่ายค่าบริการแบบ mixed capitation
จะทำ�ให้บริการด้านการป้องกันโรค เช่น การให้วัคซีนไข้
หวัดใหญ่ การคัดกรองโรค กระทำ�ได้ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับการ
จ่ายค่าตอบแทนแบบ FFS(30)
2) ผู้ให้บริการเหนี่ยวนำ�ความต้องการในการรับ
บริการ (supplier-induced demand)
การทบทวนการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกด้านผู้ให้

บริ ก ารเหนี่ ย วนำ�ความต้ อ งการในการรั บ บริ ก ารพบว่ า 
บุคลากรสาธารณสุขสามารถเพิม่ ปริมาณการใช้บริการของ
ผู้รับบริการได้โดยการให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ เพื่อเหนี่ยว
นำ�ความต้องการให้มาเข้ารับบริการ ซึ่งจากการศึกษาของ
Delattre และ Dormont (2003) ที่วิเคราะห์การเหนี่ยว
นำ�ผูร้ บั บริการในผูใ้ ห้บริการทีไ่ ด้รบั ค่าบริการแบบ FFS และ
แบบอัตราคงที่ (fixed fee) พบว่า แพทย์เพิม่ การเอาใจใส่ผู้
ป่วยมากขึน้ เพือ่ ต้องการเหนีย่ วนำ�ความต้องการของผูป้ ว่ ย
ให้มาใช้บริการ และเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียรายได้
ของตน(31) รวมทั้งการศึกษาของ Iversen (2004) ซึ่งศึกษา
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ผลกระทบของผูใ้ ห้บริการทีม่ จี ำ�นวนผูร้ บั บริการน้อย พบว่า
ในกลุ่มผู้ให้บริการที่รับค่าบริการแบบ FFS และมีจำ�นวน
ผูร้ บั บริการน้อยจะมีอตั ราการตรวจเพิม่ ขึน้ และมีการให้คำ�
ปรึกษามากกว่ากลุม่ ทีม่ ผี รู้ บั บริการจำ�นวนมาก เพือ่ เหนีย่ ว
นำ�ผู้รับบริการให้มารับบริการกับตน(32)
3) การเลือกผูร้ บั บริการ (patient pre-selection)
การศึกษาของ Barros (2003) ในประเทศโปรตุเกส
พบว่า ผู้ให้บริการภายใต้รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแบบ
CAP อาจมีแรงจูงใจในการเลือกรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ�หรือ
หลีกเลี่ยงผู้ที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีการ
ปรับความเสี่ยง (risk-adjustment) อย่างไรก็ตาม ผู้ให้
บริการยังมีแรงจูงใจในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคแก่ผู้รับบริการอยู่ เนื่องจากต้องการหลีกเลี่ยง
การให้บริการด้านการรักษาทีม่ รี าคาสูงในอนาคต(33) ดังนัน้
การจ่ายค่าตอบแทนแบบ CAP จึงสามารถสร้างแรงจูงใจให้
เกิดการควบคุมต้นทุนบริการ (cost containment) และ
เกิดการลดลงของปริมาณบริการสุขภาพทีใ่ ห้แก่ผรู้ บั บริการ
(under-provision of services) ได้(15)
ผลลัพธ์ของการจ่ายค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมทั้งรูปแบบการจ่ายค่าบริการของ
แต่ละประเทศทีไ่ ด้จากทบทวนการศึกษาทีผ่ า่ นการคัดเลือก
สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2

บริการด้าน P&P ในปริมาณที่ไม่เหมาะสม โดยผู้ให้บริการ
ที่ได้รับค่าตอบแทนแบบ FFS มีแนวโน้มที่จะให้บริการ
สุ ข ภาพด้ า น P&P ในปริ ม าณที่ ค่ อ นข้ า งมากและอาจ
มากกว่าความจำ�เป็น ส่งผลให้ไม่เกิดความพยายามในการ
ควบคุมต้นทุน อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
ผลลัพธ์ของการจ่ายแบบ FFS ต่อปริมาณบริการด้าน P&P
ยังมีอยู่อย่างจำ�กัด ทำ�ให้สรุปได้เพียงว่า การจ่ายค่าบริการ
แบบ FFS มีผลกระทบที่ไม่ชัดเจนต่อปริมาณบริการด้าน
P&P ทัง้ นี้ ผลการทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับแรงจูงใจของ
ผู้ให้บริการที่ได้รับค่าตอบแทนแบบ FFS พบว่า  ผู้มีสิทธิ
มักจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ(15) ผู้ให้บริการมีแรงจูงใจใน
การให้บริการด้าน P&P มากกว่าผู้ให้บริการในระบบการ
จ่ายค่าตอบแทนแบบอื่น(23) และผู้มีสิทธิที่มีความเสี่ยงทาง
สุขภาพสูงไม่ถูกกีดกันจากการเข้ารับบริการ(15) ดังนั้น จึง
สรุปได้ว่าการจ่ายค่าบริการแบบ FFS มีผลกระทบทาง
บวกกับคุณภาพบริการด้าน P&P ในการสร้างแรงจูงใจผูใ้ ห้
บริการ และการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ การจ่ายค่าบริการ
แบบ FFS ก่อให้เกิดการเหนี่ยวนำ�ความต้องการในการรับ
บริการสุขภาพ โดยผูใ้ ห้บริการซึง่ เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์และ
มีข้อมูลในการตัดสินใจจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ารับ
บริการของผูร้ บั บริการ การจ่ายค่าตอบแทนแบบ FFS โดย
มีการกำ�หนดราคามาตรฐาน (fee-schedule) เหมาะสม
กับการบริการด้าน P&P ที่มีต้นทุนค่าบริการที่ชัดเจนหรือ
มีรายบริการกำ�หนดชัดเจน เช่น การตรวจคัดกรองโรคใน
ประชากร ค่าบริการสำ�หรับการให้ภมู คิ มุ้ กันโรค และค่ายา
วิตามินและแร่ธาตุต่างๆ
2) การจ่ายค่าตอบแทนแบบ CAP จากการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบไม่สามารถสรุปได้ว่าการจ่าย
ค่าตอบแทนแบบ CAP มีผลกระทบในทางบวกหรือทาง
ลบต่อปริมาณบริการ คุณภาพบริการ และการเลือกผู้รับ
บริการ เนื่องจากการศึกษาที่มีคุณภาพสูงเกี่ยวกับผลกระ
ทบของการจ่ายแบบ CAP ต่อคุณภาพและการเลือกผู้รับ
บริการมีอยูอ่ ย่างจำ�กัด ทัง้ นีผ้ ลการทบทวนวรรณกรรมแบบ
พรรณนาบ่งชีว้ า 
่ การจ่ายแบบ CAP มีผลกระทบทัง้ ทางบวก

วิจารณ์
การวิ เ คราะห์ ผ ลการทบทวนวรรณกรรมแบบ
พรรณนาเกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารต่ อ การจ่ า ย
ค่ า บริ ก ารรู ป แบบต่ า งๆ การวิ เ คราะห์ ผ ลการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกีย่ วกับผลกระทบของการจ่าย
ค่าบริการต่อประเด็นต่างๆ (ปริมาณและคุณภาพบริการ
การสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ให้บริการ การเลือกปฏิบัติ การ
เหนี่ยวนำ�ผู้รับบริการ และการบริหารจัดการ) และการ
เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการจ่ายค่าบริการแบบ
ต่างๆ ให้แก่ผู้ให้บริการสามารถสรุปและวิจารณ์ได้ดังนี้
1) การจ่ายค่าตอบแทนแบบ FFS อาจทำ�ให้เกิด
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และทางลบต่อปริมาณบริการ กล่าวคือ ผูร้ บั บริการจะได้รบั
บริการที่จำ�เป็นเท่านั้น ทำ�ให้ไม่เกิดการบริการที่ไม่สมเหตุ
สมผล แต่มีความเป็นไปได้ว่า ผู้รับบริการอาจได้รับบริการ
ในปริมาณต่ำ�กว่าระดับที่ควรจะเป็น เพราะผู้ให้บริการ
พยายามป้องกันการสูญเสียรายได้ของตน อย่างไรก็ตาม มี
การศึกษาทีแ่ สดงให้เห็นว่า ผูใ้ ห้บริการทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทน
แบบ CAP จะให้บริการ P&P ได้ครอบคลุมกลุ่มประชากร
จำ�นวนมากกว่าการจ่ายค่าตอบแทนแบบ FFS(30) นอกจาก
นี้ การจ่ายค่าตอบแทนแบบ CAP ยังไม่กอ่ ให้เกิดการเหนีย่ ว
นำ�ผูร้ บั บริการให้มารับบริการมากขึน้ เนือ่ งจากผูใ้ ห้บริการ
พยายามลดค่าใช้จา่ ยและควบคุมต้นทุนการบริการ และยัง
ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ให้บริการได้ เนื่องจากค่า
ตอบแทนไม่ได้แปรผันตรงกับผลการปฏิบัติงาน แต่จะขึ้น
อยูก่ บั จำ�นวนผูข้ นึ้ ทะเบียนในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ การจ่าย
ค่าตอบแทนรูปแบบนีเ้ หมาะสำ�หรับบริการทีย่ ากต่อการคิด
ต้นทุนค่าบริการ เช่น การให้ความรู้ คำ�แนะนำ�ด้านการส่ง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค การให้คำ�ปรึกษาและสร้าง
เสริมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งการจ่ายค่าบริการ
แบบ CAP ยังเหมาะสมกับกิจกรรมที่เป็นรายโครงการ
3) การจ่ายค่าตอบแทนแบบ P4P ผลกระทบของ
การจ่ายค่าบริการแบบ P4P ในการเพิ่มปริมาณบริการ
ยังมีความไม่สอดคล้องกันอยู่มาก การศึกษาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาและแคนาดาพบว่า การจ่ายค่าตอบแทนแบบ
P4P ส่งผลให้มีการตรวจคัดกรองโรคและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพิ่มขึ้น เช่น การตรวจคัดกรองอาการซึมเศร้า
และมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่(13) การให้คำ�แนะนำ�ในการเลิกบุหรี่
และการคัดกรองการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(25) แม้ว่าใน
บางกรณีอาจทำ�ให้ผู้ให้บริการเพิกเฉยต่อการให้บริการใน
รายการที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ(14) นอกจากนี้ การ
จ่ายแบบ P4P มีผลกระทบทางบวกต่อการเพิ่มคุณภาพ
บริการ โดยเฉพาะการใช้ตัวชี้วัดคุณภาพบริการ (QOF) ซึ่ง
ช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำ�งานให้แก่ผใู้ ห้บริการด้วยการให้
คะแนนในแต่ละตัวชีว้ ดั ทีก่ ำ�หนดไว้ และนำ�คะแนนไปคำ�นวณ
เป็นผลตอบแทนในรูปของตัวเงิน(14) อย่างไรก็ตาม การจ่ายค่า

ตอบแทนแบบ P4P อาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบตั ใิ นการให้
บริการแก่ผู้มีสิทธิโดยปราศจากเหตุผลอันควร(34) และมีผล
กระทบทางลบต่อการบริหารจัดการงบประมาณ โดยปัญหา
ทีพ่ บบ่อยคือ การเลือกไม่รายงานข้อมูลของผูร้ บั บริการบาง
ราย เนือ่ งจากเหตุผลหลายประการ รวมถึงการพิจารณาลง
ความเห็น (clinical judgement) ของผู้ให้บริการเอง(35)
และยังพบว่าหลายพืน้ ทีข่ าดเครือ่ งมือทีใ่ ช้วดั ความสามารถ
ของการปฏิบัติงานที่เพียงพอ ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดคำ�
นิยามของ “คุณภาพบริการ” ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ(36) การจ่ายค่า
บริการแบบ P4P เหมาะสำ�หรับกิจกรรมทีต่ อ้ งการเพิม่ การ
เข้าถึงและต้องการเน้นให้เป็นนโยบายสำ�คัญในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง เช่น การให้คำ�ปรึกษาในการเลิกบุหรี่ การตรวจ
คัดกรองปัญหาภาวะซึมเศร้าในประชากรวัยทำ�งาน และ
การควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิง
ตั้งครรภ์
4) การจ่ายค่าตอบแทนแบบ global budget จาก
ผลการทบทวนวรรณกรรมไม่สามารถสรุปได้ว่าการจ่าย
ค่าบริการแบบ GB มีผลกระทบในทางบวกหรือทางลบต่อ
คุณภาพและปริมาณบริการด้าน P&P และการเลือกปฏิบตั ิ
เนื่ อ งจากการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ผลกระทบของการจ่ ายค่ า
ตอบแทนแบบ GB ต่อคุณภาพบริการและผลลัพธ์สุขภาพ
ของผูร้ บั บริการมีอยูอ่ ย่างจำ�กัดมาก ซึง่ มีการศึกษาทีแ่ สดง
ให้เห็นว่าการจ่ายค่าบริการแบบ GB ก่อให้เกิดการเลือกให้
บริการแก่ผู้มีสิทธิโดยปราศจากเหตุผลอันควร(9) นอกจาก
นี้ การจ่ายค่าบริการแบบ GB ไม่ช่วยสร้างแรงจูงใจผู้ให้
บริการ เนื่องจากผู้ให้บริการได้รับค่าตอบแทนจำ�นวนคงที่
ซึ่งแปรผันตรงกับจำ�นวนผู้มีสิทธิและจำ�นวนหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ รวมทั้งไม่ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานหรือจำ�นวน
บริการที่ให้(19) การจ่ายค่าบริการแบบ GB มีจุดแข็งคือ มี
การควบคุมต้นทุนการบริการ (cost containment) ทำ�ให้
สามารถคาดการณ์คา่ ใช้จา่ ยล่วงหน้าและบริหารจัดการงบ
ประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจ่ายค่าบริการ
แบบ GB จึงเหมาะสำ�หรับระบบการจัดสรรงบประมาณ
โดยรวม เช่น การจัดสรรงบประมาณเป็นวงเงินระดับเขต
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และระดับจังหวัด
5) การจ่ายค่าตอบแทนแบบผสมผสาน เป็นการ
ดึงเอาข้อดีของแต่ละรูปแบบมาผสมกัน โดยพบว่ามีการ
ใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนแบบผสมผสานในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ซึ่งผู้ให้บริการได้รับค่าตอบแทนแบบ FFS
สำ�หรับการให้บริการตามชุดสิทธิประโยชน์แก่ผขู้ นึ้ ทะเบียน
และได้รับจัดสรรวัคซีนสำ�หรับการให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้ขึ้น
ทะเบียนในเขตรับผิดชอบของตน นอกจากนี้ยังได้รับค่า
ตอบแทนแบบเหมาจ่ายรายหัว (CAP) ตามจำ�นวนผู้ขึ้น
ทะเบียนเป็นราย 3 เดือนด้วย(37) อย่างไรก็ตาม ไม่พบข้อมูล
เกีย่ วกับผลกระทบของการจ่ายแบบผสมผสานทีเ่ กิดขึน้ กับ
คุณภาพบริการและการเหนีย่ วนำ�ผูร้ บั บริการ ทัง้ นี้ การจ่าย
ค่าบริการแบบผสมผสานเหมาะสำ�หรับการให้บริการด้าน
P&P ทุกรูปแบบ ขึ้นอยู่กับว่าต้องการเพิ่มแรงจูงใจของผู้

ให้บริการในด้านใด
การเปรียบเทียบผลกระทบของการจ่ายค่าบริการ
ด้าน P&P รวมทั้งข้อดีและข้อเสียของการจ่ายค่าบริการใน
รูปแบบต่างๆ แสดงในตารางที่ 3 อย่างไรก็ตาม ข้อจำ�กัด
ของการศึกษานี้คือ การศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คัดเข้าจากการ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบมีการวัดผลกระทบของ
การจ่ายค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่แตก
ต่างกัน อีกทั้งในแต่ละการศึกษาไม่ได้ระบุสัดส่วนของการ
จ่ายค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไว้ ทำ�ให้
ผู้วิจัยไม่สามารถสรุปผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมของผู้ให้
บริการได้
ข้อยุติ

การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและการป้ อ งกั น โรคเป็ น

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลกระทบของการจ่ายค่าบริการด้าน P&P รวมทั้งข้อดีและข้อเสียของการจ่ายค่าบริการรูปแบบต่างๆ
รูปแบบ
การจ่าย
ค่าบริการ

ปริมาณ
บริการ

FFS

+/-

คุณภาพ การสร้าง
บริการ แรงจูงใจผู้
ให้บริการ
+

+

การ
เลือก
ปฏิบัติ

การเหนี่ยว
นำ�ผู้รับ
บริการ

การ
บริหาร
จัดการ

รูปแบบกิจกรรม/บริการที่เหมาะสม

ไม่มี

เกิดการ
l การตรวจคัดกรองโรค
เหนี่ยวนำ�		l ค่าบริการฉีดวัคซีน
								
l ค่ายาวิตามิน/แร่ธาตุ
CAP
+/+/+/ไม่เกิดการ
+
l การให้ความรู้ แนะนำ� และสร้างเสริมเพื่อ
เหนี่ยวนำ�
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
P4P
+
+
+
มี
N/A
l กิจกรรมที่ต้องการเน้นให้เป็นนโยบายสำ�คัญ
กิจกรรมที่ต้องการเพิ่มการเข้าถึง เช่น การให้
คำ�ปรึกษาในการเลิกบุหรี่
GB
+/+/+/N/A
+
l การจัดสรร/กระจายค่าบริการโดยรวม
ผสมผสาน
+
N/A
+
+
N/A
l เหมาะสมกับกิจกรรม P&P ทุกรูปแบบขึ้นอยู่
								
กับการผสมผสานระหว่างรูปแบบการจ่าย
ค่าบริการ
หมายเหตุ: + หมายถึง ประเด็นดังกล่าวให้ผลกระทบทางบวกแก่รูปแบบการจ่ายค่าบริการนั้นๆ
- หมายถึง ประเด็นดังกล่าวให้ผลกระทบทางลบแก่รูปแบบการจ่ายค่าบริการนั้นๆ
+/- หมายถึง ประเด็นดังกล่าวอาจให้ผลกระทบทางลบหรือบวกแก่รูปแบบการจ่ายค่าบริการนั้นๆ
N/A หมายถึง ไม่พบหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับผลกระทบต่อรูปแบบการจ่ายค่าบริการของประเด็นนั้นๆ
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งานสำ�คั ญ ในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข สำ�หรั บ
ประเทศไทยนัน้ การใช้รปู แบบการจ่ายค่าบริการด้าน P&P
แบบผสมผสานอาจมีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจาก
การจ่ายค่าบริการรูปแบบดังกล่าวสามารถนำ�ข้อดีของ
การจ่ายค่าบริการรูปแบบอื่นๆ มาปรับใช้ได้ รวมทั้งเหมาะ
สำ�หรับการให้บริการด้าน P&P ทุกรูปแบบ อย่างไรก็ตาม
เงือ่ นไขทีส่ ำ�คัญของการจ่ายค่าบริการ P&P แบบผสมผสาน
คือการเลือกผสมผสานรูปแบบการจ่ายค่าบริการรูปแบบ
ต่างๆ ให้ได้ในสัดส่วนที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ที่มี
ความแตกต่างกันของประเทศไทย และการบูรณาการระบบ
รายงานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและมีความถูกต้อง ดังนั้น
จึงจำ�เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องวิเคราะห์ถงึ ความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของบริการด้าน P&P ทีม่ อี ยู่ ผูเ้ กีย่ วข้องควร
พัฒนารูปแบบการจ่ายค่าบริการไปพร้อมกับการให้บริการ
ด้าน P&P โดยทดลองใช้ในพืน้ ทีน่ ำ�ร่อง เพือ่ ศึกษาถึงผลลัพธ์
และผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่นำ�ร่องนั้น นอกจากนี้ อาจ
จัดสรรงบประมาณออกเป็น 2 ระดับ คือ (1) ระดับประเทศ
โดยจัดสรรงบประมาณแบบเหมาจ่ายรายหัวสำ�หรับการ
จัดซื้อจัดจ้างในส่วนกลาง และการดำ�เนินโครงการที่เป็น
ปัญหาสำ�คัญระดับประเทศ จากนัน้ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
จึงจ่ายค่าดำ�เนินโครงการในรูปแบบการเหมาจ่ายรายหัว
ร่วมกับการจ่ายตามเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภาพ และ (2) ระดับ
พื้นที่ โดยจัดสรรงบประมาณแบบเหมาจ่ายรายหัวผ่าน
เขตสุขภาพ จากนั้นให้เขตสุขภาพจัดสรรงบประมาณรูป
แบบวงเงินแบบมีเพดาน (GB) ให้แก่จังหวัด จากนั้นระดับ
จังหวัดเป็นผู้จัดสรรงบประมาณในรูปแบบเดียวกันให้แก่
อำ�เภอ และให้ระดับอำ�เภอจัดสรรงบประมาณลงหน่วย
บริการ โดยใช้รูปแบบการจ่ายตามประเภทกิจกรรมในชุด
สิทธิประโยชน์ ส่วนงบประมาณระดับท้องถิ่นให้จัดสรรให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยตรง โดยใช้รปู แบบเหมา
จ่ายรายหัว ทัง้ นี้ จะต้องมีคณะกรรมการควบคุมกำ�กับและ
ประเมินผลการดำ�เนินงาน เพื่อติดตามประเมินผลและใช้
พิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป

การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการพัฒนาข้อ
เสนอรูปแบบการจ่ายค่าบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและ
ป้ อ งกั น โรค” ภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น โดยสำ�นั ก งานหลั ก
ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ โดยคณะผู้ วิ จั ย จากโครงการ
ประเมิ น เทคโนโลยี แ ละนโยบายด้ า นสุ ข ภาพได้ รั บ การ
สนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้
ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. เพื่อพัฒนาศักยภาพการประเมิน
เทคโนโลยีด้านสุขภาพ (RTA598000111) อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานทีเ่ ป็นแหล่งทุนมิได้ให้การรับรองเนือ้ หา และอาจ
มีนโยบายหรือความคิดเห็นทีไ่ ม่สอดคล้องกับความเห็นและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามทีป่ รากฏในบทความ ทัง้ นี้ ขอ
ขอบคุณผู้ให้ข้อมูลและผู้เก็บรวบรวมข้อมูลทุกท่าน
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