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คำ�นำ�
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มจัดแสดงปาฐกถา
พิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตั้งแต่ปี 2530 โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ
1. เผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของศาสตราจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
2. เพือ่ สดุดแี ละประกาศเกียรติคณ
ุ นักวิชาการทีม่ ผี ลงานทางวิชาการ
อันดีเด่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การศึกษาและการค้นคว้าที่มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
เพื่อให้การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าว คณะเศรษฐศาสตร์ได้คัดเลือกปาฐกจากนักวิชาการที่มีผลงาน
ดี เ ด่ น หรื อ บุ ค คลที่ ส นใจศึ ก ษาความรู้ ด้ า นสั ง คมศาสตร์ กอปรทั้ ง มี
เกียรติประวัติอันแสดงถึงคุณธรรมและจิตสำ�นึกรับใช้และแก้ไขปัญหา
สังคม
สำ�หรับการแสดงปาฐกถา ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ คราวนี้ อันเป็นวาระพิเศษ
โอกาสครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณะ
กรรมการคัดเลือกปาฐกได้มีมติให้เชิญ นายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
มาแสดง ปาฐกถา ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 15
นายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร เป็นแพทย์ นักบริหารด้านการ
สาธารณสุข และนักเศรษฐศาสตร์ที่มีเกียรติประวัติรับใช้และแก้ปัญหา
สังคมอย่างแท้จริง
ในฐานะแพทย์ ภายหลังสำ�เร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จาก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อปี พ.ศ. 2521 นายแพทย์วิโรจน์
ได้รบั ราชการเป็นแพทย์ทโี่ รงพยาบาลโขงเจียม โรงพยาบาลตระการพืชผล
และโรงพยาบาลอำ � นาจเจริ ญ ตามลำ � ดั บ ความมุ่ ง มั่ น ในการทำ � งาน
เพื่ อ รั บ ใช้ สั ง คม ทำ � ให้ น ายแพทย์ วิ โรจน์ ได้ รั บ รางวั ล แพทย์ ช นบท
ดีเด่น จากแพทยสมาคมในพระบรมราชูปถัมป์ ในปี พ.ศ. 2529 และได้รับ
ทุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
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ในฐานะนักบริหารด้านการสาธารณสุข นายแพทย์วโิ รจน์ มีสว่ นสำ�คัญ
ในการออกแบบระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก
ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และยังได้ปรับปรุงให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้ อ งกั น โรค การแยกงบประมาณคนไข้ ใ นออกจากคนไข้ น อก การใช้
ระบบการวินิจฉัยโรคร่วมกับคนไข้ใน รวมถึงการขยายสิทธิประโยชน์
ให้ แ ก่ ป ระชาชนในระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า จนระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยเป็นทีย่ อมรับและชืน่ ชมจากองค์การ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การสหประชาชาติ องค์การอนามัย
โลก และธนาคารโลก ความสำ�เร็จดังกล่าวนี้ ทำ�ให้นายแพทย์วิโรจน์
ได้ รั บ รางวั ล เอดวิ น แชดวิ ค (Edwin Chadwick Medal) จากคณะ
สาธารณสุขและเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยลอนดอน เมือ่ พ.ศ. 2554
อย่างไรก็ตาม สิง่ ทีส่ �ำ คัญกว่ารางวัลก็คอื ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ได้แก้ปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนไทย ทำ�ให้คนไทยได้รับ
การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องจ่ายแพง
ในฐานะนั ก เศรษฐศาสตร์ ภายหลั ง สำ � เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ดุ ษ ฎี
บัณฑิตด้าน Health Planning and Financing จากมหาวิทยาลัยลอนดอน
ด้วยรางวัล Woodruff Medal วิทยานิพนธ์ดีเด่น ในปี พ.ศ. 2533 แล้ว
นายแพทย์วิโรจน์ ได้นำ�ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขมาใช้
ออกแบบการจัดทำ�ข้อเสนอให้กองทุนประกันสังคมใช้ระบบเหมาจ่าย
รายหัว ข้อเสนอนี้ได้กลายเป็นพื้นฐานของระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในกาลต่อมา
ในฐานะนักวิชาการ นายแพทย์วิโรจน์ มีผลงานวิชาการชั้นเยี่ยม
จำ�นวนมากและต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับจากชุมชนนักวิชาการทั้งระดับ
ภายในประเทศและระดับนานาชาติ นายแพทย์วิโรจน์ได้ดำ�รงตำ�แหน่ง
คณะบรรณาธิการวารสารนโยบายและแผนสุขภาพ (Health Policy and
Planning) ของมหาวิทยาลัยลอนดอน ในช่วงปี พ.ศ. 2534 ถึงปี พ.ศ. 2551
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เป็นผู้พิจารณาบทความวารสารวิชาการชั้นนำ�ระดับนานาชาติหลายฉบับ
เช่น วารสารสังคมศาสตร์และการแพทย์ (Social Science and Medicine)
จดหมายข่าวองค์การอนานัยโลก (WHO Bulletin) วารสารแลนเซต (Lancet)
และวารสารนโยบายสุขภาพ (Heal Policy) ด้วยผลงานอันเป็นที่ประจักษ์
เช่นนี้ นายแพทย์วิโรจน์ จึงได้รับคัดเลือกจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัยให้เป็น เมธีวิจัยอาวุโส ถึง 2 ครั้งคือ ปี พ.ศ. 2541 ถึงปี พ.ศ. 2544
และปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2547
ตอนหนึ่งในบทความเรื่อง คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง:
จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ทีว่ า่
“ผมต้องการสุขภาพอนามัยอันดี และรัฐบาลจะต้องให้บริการป้องกันโรคแก่
ผมฟรี กับบริการการแพทย์ รักษาพยาบาลอย่างถูกอย่างดี เจ็บปวดเมือ่ ใด
หาหมอพยาบาลได้สะดวก” เนื่องจากนายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
เป็นผู้ที่มีส่วนอย่างมากในการผลักดันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าใน
ประเทศไทย ทำ�ให้ ความหวัง ใน ปฏิทิน ของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย
อึ๊ ง ภากรณ์ และคนไทยจำ � นวนมากเป็ น จริ ง ดั ง นั้ น นายแพทย์ วิ โรจน์
ตั้งเจริญเสถียร จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นปาฐกในโอกาสครบ
รอบ 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
การจัดงานปาฐกถา ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ครัง้ ที่ 15 มิอาจสำ�เร็จลุลว่ งไปได้
หากปราศจากการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน
คณะเศรษฐศาสตร์ขอขอบคุณ บุคคลต่างๆ ดังรายนามต่อไปนี้
นายแพทย์วชิ ยั โชควิวฒ
ั น ผูเ้ ขียนบทแนะนำ�ปาฐก นายแพทย์วโิ รจน์
ตั้งเจริญเสถียร นายช่างผู้สานฝัน ‘จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน’
คณะผู้เขียนบทความ จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน: หลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ผลสัมฤทธิ์และความท้าทายในอนาคต ทุกท่าน อัน
ประกอบด้วย ดร.วลัยพร (ตัณฑวรรธนะ) พัชรนฤมล ดร.สุพล ลิม้ วัฒนานนท์
น.ส.เยาวลั ก ษณ์ แหวนวงษ์ น.ส.ศศิ รั ต น์ ลั พ ธิ กุ ล ธรรม ดร.วริ ศ า
พานิชเกรียงไกร น.ส.อังคณา สมนัสทวีชัย น.ส.วราภรณ์ ปวงกันทา
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และ
นายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ปาฐกของการแสดงปาฐกถา ป๋วย
อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 15 นี้ ในหัวข้อ จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน: หลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผลสัมฤทธิ์และความท้าทายในอนาคต
คณะกรรมการจัดการแสดง
ปาฐกถา ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 15
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เมือ่ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554 ในพิธปี ระสาทปริญญาแก่บณ
ั ฑิตของคณะ
สาธารณสุขและเวชศาสตร์เขตร้อนแห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน มีการมอบ
เหรียญรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่ผู้ทำ�คุณประโยชน์ให้แก่การสาธารณสุข
รางวัลหนึ่งด้วย ผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นคนไทย คือ นายแพทย์วิโรจน์
ตั้งเจริญเสถียร
รางวัลนี้ชื่อเหรียญรางวัลเอดวิน แชดวิค (Edwin Chadwick Medal)
ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ เซอร์เอดวิน แชดวิค บุคคลสำ�คัญผู้วางรากฐาน
ให้แก่การสารธารณสุขสมัยใหม่ (modern public health) ของโลก
เซอร์เอดวิน แชดวิค เป็นชาวอังกฤษ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2343 ท่าน
ได้ชื่อว่าเป็นผู้วางรากฐานการสาธารณสุขสมัยใหม่ จากผลงานสำ�คัญ
4 ประการ ได้แ ก่ 1) ในฐานะนักสถิติแ ละนักวิ จัยสั งคม ท่ า นเป็ น ผู้ ชี้
ให้เห็นว่า โรคที่ป้องกันได้เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ยากของมนุษย์ 2) ใน
ฐานะนักทฤษฎีสาธารณสุข ท่านได้ชี้ว่าการวางแผนอย่างดีด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานการสุขาภิบาล คือการจัดหาและการกระจายน้�ำ สะอาด และบริการ
การกำ�จัดขยะ รวมทั้งอุจจาระ ปัสสาวะ ให้มีอย่างกว้างขวาง และต่อเนื่อง
สามารถป้องกันโรคเหล่านี้ได้ 3) ในฐานะนักบุกเบิกด้านสาธารณสุข ท่าน
กัดติดเรือ่ งนีด้ ว้ ยการผลักดันรัฐบาลให้เห็นความจำ�เป็น และความเร่งด่วน
ของการปฏิรูปการสุขาภิบาล จนทำ�ให้เกิดพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
ของอังกฤษในปี พ.ศ. 2391 กฎหมายฉบับนี้ทำ�ให้เมืองต่างๆ ลงทุนเพื่อ
สุขภาพของประชาชนพลเมืองอังกฤษ และทำ�ให้ประเทศต่างๆ ใช้เป็นแบบ
อย่างในการตรากฎหมายสาธารณสุขขึ้นทั่วโลก บนพื้นฐานหลักการว่า
สุขภาพของสาธารณชน เป็นบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของรัฐบาล และ 4)
ในฐานะนักบริหารสาธารณสุขผู้เข้มแข็งและพิถีพิถัน ท่านได้ศึกษาและคิด
ลงไปถึงรายละเอียดทางการปฏิบตั ิ เพือ่ ผลักดันให้บรรลุเป้าหมายทางการ
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สาธารณสุขที่ดีอย่างแท้จริง ทั้งลงแรงผลักดันและต่อสู้กับผู้ที่ไม่เห็นด้วย
อย่างไม่ลดละ จนสามารถวางรากฐานการสาธารณสุขของอังกฤษได้อย่าง
แน่นหนา เป็นแบบอย่างให้แก่ประเทศต่างๆ สืบต่อมา
ปัจจุบนั สิง่ จำ�เป็นเพือ่ การสาธารณสุข การสร้างและรักษาสิง่ แวดล้อม
ที่ดี และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆ กลายเป็นแรงบันดาลใจ ความ
คาดหวัง และสิทธิของประชาชน สิ่งเหล่านี้เป็นผลสำ�คัญจากวิสัยทัศน์
อันคมชัด และการทำ�งานอย่างมุ่งมั่นของ เซอร์เอดวิน แชดวิค
เพื่ อ เป็ น เกี ย รติ แ ก่ เซอร์ เ อดวิ น แชดวิ ค คณะสาธารณสุ ข และ
เวชศาสตร์เขตร้อนแห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน จึงได้จัดให้มีเหรียญรางวัล
เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 โดยมอบให้ทุกสามปี ผู้ที่จะได้
รับรางวัลนี้ คือ ผู้ที่มีผลงานอันโดดเด่นในการสร้างความเจริญก้าวหน้า
ด้านการสาธารณสุข ผู้เสนอชื่อเข้าสู่การพิจารณาคือ อธิการบดีของ
มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการพิจารณาประกอบด้วย 1) คณบดี
2) กรรมการจากบุคคลภายนอกหนึ่งคน 3) นักวิชาการที่คณบดีแต่งตั้ง
หนึ่งคน 4) กรรมการจากสภาอาจารย์หนึ่งคน และกรรมการสองคนจาก
สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการจะเป็นผู้กลั่นกรองพิจารณาเสนอต่อ
อธิการบดี เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติ และจะทำ�พิธีมอบรางวัลในพิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัย
ประจำ�ปีนั้น
มีผู้ได้รับรางวัลแล้ว 4 คน
คนแรกคือ ชีลา แม็คเคคนี (Sheila McKechnie) แอ็คติวสิ ต์ นักรณรงค์
และผู้นำ�สหภาพแรงงานผู้ต่อสู้เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ สิทธิสตรี และ
งานคุ้มครองผู้บริโภคมากมาย ได้รับเมื่อปี พ.ศ. 2542
คนที่สองคือ เจเรมี มอร์ริส (Jeremy Morris) นายแพทย์นักระบาด
วิทยาชาวอังกฤษ ผู้ศึกษาวิจัยและผลักดันจนเป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่า การ
ออกกำ�ลังกายคือวิธที ดี่ ที สี่ ดุ ในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้รบั
เมื่อปี พ.ศ. 2545
คนที่สามคือ โรเบิร์ต บีเกิลโฮล (Robert Beaglehole) นายแพทย์ชาว
นิวซีแลนด์ ผู้มีบทบาทสำ�คัญในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และการ
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สร้างเสริมสุขภาพระดับโลก ได้รับเมื่อปี พ.ศ. 2548
คนที่สี่คือ เซอร์จอห์น ครอฟตัน (Sir John Crofton) นายแพทย์ชาว
สก็อต ผู้ศึกษาวิจัยการรักษาวัณโรคอย่างยาวนาน ตั้งแต่ยาตัวแรกคือ
สเตร็ปโตมัยซิน พีเอเอส และไอโซไนอะซิด จนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ช่วย
ผู้ป่วยโรคนี้ได้มากมายมหาศาล ได้รับเมื่อปี พ.ศ. 2551
ผู้ที่จะได้รับรางวัลนี้ จึงต้องเป็นผู้มีผลงานโดดเด่นระดับโลกอย่าง
แท้จริง
นายแพทย์ วิ โรจน์ ตั้ ง เจริ ญ เสถี ย ร นายแพทย์ นั ก วิ ช าการด้ า น
สาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งแม้จะเป็นที่รู้จักในเมืองไทยไม่กว้างขวาง
นัก แต่สถาบันระดับโลกยอมรับ คือผู้ได้รับรางวัลคนที่ 5

นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ประธานการเจรจาเพื่อจัดทำ�ยุทธศาสตร์โลกว่าด้วยการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ในประเทศกำ�ลังพัฒนา สมัชชาอนามัยโลก
นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ พฤษภาคม 2551
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ผลงานสำ�คัญชิ้นแรก
งานสำ � คั ญ ชิ้ น แรกในประเทศไทยของนายแพทย์ วิ โ รจน์
ตั้ ง เจริ ญ เสถี ย ร คื อ การมี ส่ ว นสำ � คั ญ ในการเสนอแนะเลขาธิ ก ารคณะ
กรรมการประกันสังคมคนแรก คือ คุณอำ�พล สิงหโกวินท์ ให้ใช้ระบบ
เหมาจ่ายรายหัวในการจัดบริการทางการแพทย์ให้แก่ผปู้ ระกันตน เมือ่ เริม่
ระบบประกันสังคมในปี พ.ศ. 2534
ก่อนหน้านั้น ผู้เชี่ยวชาญองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO) ได้เสนอแนะให้กรมแรงงานขณะ
นัน้ ใช้ระบบคิดค่าใช้จา่ ยตามรายการการให้บริการ (Fee-For-Service) เช่น
เดียวกับที่ใช้ในระบบของกองทุนทดแทนแรงงานซึ่งมีอยู่แล้ว โดยเสนอให้
คุ้มครองเฉพาะกรณีคนไข้ใน (in patient) เท่านั้น เพราะเงินกองทุนที่คาด
ว่าจะเก็บได้จากผู้ประกันตนในอัตราร้อยละ 1.5 บวกกับการสมทบจาก
นายจ้างและรัฐบาลอีกฝ่ายละ 1.5% จะพอเพียงสำ�หรับการให้บริการ
เฉพาะคนไข้ในเท่านัน้ ไม่สามารถครอบคลุมสิทธิประโยชน์กรณีคนไข้นอก
(out patient) ด้วยได้
ขณะนั้ น นายแพทย์ วิ โรจน์ เพิ่ ง จบการศึ ก ษาวิ ช าเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุขในระดับปริญญาเอกจากคณะสาธารณสุขและเวชศาสตร์
เขตร้อนแห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน โดยงานวิทยานิพนธ์ ได้รับเหรียญ
รางวัลวูดดรัฟฟ์ ปี พ.ศ. 2534 (Woodruff Medal 1991) ในฐานะเป็น
วิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมจากคณะ และกลับมารับราชการต่อที่กระทรวง
สาธารณสุข เมื่อต้นปี พ.ศ. 2534 นายแพทย์วิโรจน์ได้เสนอรูปแบบใหม่
ต่อเลขาธิการประกันสังคม ให้โรงพยาบาลรับค่าบริการเป็นเงินเหมาจ่าย
รายหัว คนละ 750 บาทต่อปี แทนระบบคิดค่าใช้จ่ายตามรายการการให้
บริการ โดยมีขอ้ เสนอสำ�คัญทีช่ วนดึงดูดใจมากคือ ด้วยเงินเหมาจ่ายรายหัว
ปีละ 750 บาท สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งคนไข้นอกและคนไข้ในอัตรา
750 บาทต่อปี คิดคำ�นวณง่ายๆ จาก ค่าใช้จา่ ยคนไข้นอกปีละ 3 ครัง้ ครัง้ ละ
150 บาท เป็นเงิน 450 บาท คนไข้ใน 0.1 ครั้งต่อคน เฉลี่ยครั้งละ
3,000 บาท เป็นเงิน 300 บาท รวม 750 บาท โดยคาดว่าปีแรกๆ จะมีคนไข้
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มาใช้บริการน้อยกว่าที่คาดไว้ ทำ�ให้โรงพยาบาลสามารถทำ�กำ�ไรได้ โดย
โรงพยาบาลจะได้รบั เงินเหมาจ่ายล่วงหน้าเดือนต่อเดือน และผูป้ ระกันตน
จะไม่ต้องจ่ายเงินเมื่อไปรับบริการ ซึ่งเป็นข้อดีกว่าสวัสดิการข้าราชการ
ที่ในขณะนั้นข้าราชการจะต้องจ่ายเงินไปก่อนสำ�หรับกรณีเป็นคนไข้นอก
แล้วมาเบิกคืนภายหลัง
ข้อเสนอดังกล่าวนี้นับว่าน่าดึงดูดใจมาก โดยเฉพาะข้อที่สามารถให้
บริการครอบคลุมกรณีคนไข้นอกได้ดว้ ย ซึง่ ย่อมเป็นประโยชน์ตอ่ ผูป้ ระกัน
ตนอย่างมาก
ยังมีข้อจำ�กัดสำ�คัญ 2 ประการ ที่ทำ�ให้ระบบประกันสังคมต้องเลือก
ระบบเหมาจ่ายรายหัว
ประการแรก พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กำ�หนดให้
กฎหมายมีผลบังคับใช้เมื่อครบ 180 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ทำ�ให้สำ�นักงานประกันสังคมมีเวลาจำ�กัดมากในการสร้างระบบบริการ
ทางการแพทย์ จึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเลือกใช้ระบบคิดค่าใช้จ่าย
ตามการให้บริการ ซึง่ จะต้องมีการวางระบบตรวจสอบทีย่ งุ่ ยากซับซ้อนและ
ใหญ่โตมโหฬาร เพราะจำ�นวนผู้ประกันตนระยะแรกซึ่งครอบคลุมสถาน
ประกอบการที่มีพนักงาน 20 คนขึ้นไป ราว 1.8 ล้านคน ถ้าไปรับบริการ
คนละ 3 ครั้งต่อปี จะต้องมีเอกสารค่ารักษาพยาบาลให้ต้องตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายถึง 5.4 ล้านฉบับ
ประการที่สอง หากใช้ระบบคิดค่าใช้จ่ายตามรายการการให้บริการ
จะมีความเสีย่ งสูงต่อปัญหาการควบคุมค่าใช้จา่ ยไม่ได้ เพราะจะมีการเบิก
ค่าใช้จา่ ยในอัตราสูงเกินสมควร จากกรณีตา่ งๆ ได้แก่ 1) การให้บริการเกิน
ความจำ�เป็นทั้งในการตรวจวินิจฉัย และการรักษา ดังปรากฏเป็นปัญหา
กับหลายประเทศที่ใช้ระบบนี้ และที่เกิดขึ้นแล้วในระบบกองทุนทดแทน
แรงงานที่กรมแรงงานดูแลอยู่ 2) เมื่อจำ�กัดการให้บริการเฉพาะคนไข้ใน ก็
จะเกิดกรณีการรับคนไข้ไว้เป็น ‘คนไข้ใน’ ทั้งๆ ที่ไม่มีความจำ�เป็น เพื่อให้
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ และ 3) กรณีการเบิกเท็จ
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หากใช้ระบบคิดค่าใช้จ่ายตามรายการการให้บริการ ประกันสังคม
จำ�เป็นต้องหาทางควบคุมค่าใช้จ่ายโดยวิธีการต่างๆ ได้แก่ 1) การกำ�หนด
เพดานค่าใช้จ่ายสำ�หรับการรักษาแต่ละครั้ง ซึ่งจะทำ�ให้เกิดปรากฏการณ์
ให้ ก ารตรวจรั ก ษาจนชนเพดานเพื่อ ให้เ บิกค่าใช้จ่า ยได้ ม ากที่ สุด เมื่ อ
ชนเพดานแล้วโรงพยาบาลก็อาจจะจำ�กัดการรักษา และคนไข้ก็อาจถูก
‘ลอยแพ’ 2) กำ�หนดให้ผู้ประกันตนต้อง ‘ร่วมจ่าย’ (copay) ซึ่งย่อมสร้าง
ภาระแก่ผู้ประกันตนโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย 3) เมื่อกองทุนใกล้ ‘หมด
หน้าตัก’ ก็อาจจำ�เป็นต้องเพิ่มอัตราการหักเงินเดือนให้สูงขึ้น ซึ่งจะสร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่ทั้งผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐบาล
ข้อจำ�กัดสำ�คัญของระบบเหมาจ่ายคือ จำ�เป็นต้องจำ�กัด ‘การเลือก’
ไปใช้ บ ริ ก ารของผู้ ป ระกั น ตน จะเลื อ กใช้ บ ริ ก ารตามใจชอบไม่ ไ ด้ ซึ่ ง
สามารถลดข้อจำ�กัดนี้ลงได้โดย 2 กลไก คือ 1) ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์เลือก
โรงพยาบาลปีละครัง้ และ 2) กรณีอบุ ตั เิ หตุและฉุกเฉินสามารถไปรับบริการ
ที่ใดก็ได้
เมื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแล้ว จะเห็นว่าระบบเหมาจ่ายรายหัวมี
ข้อดีมากกว่าระบบคิดค่าใช้จ่ายตามรายการการให้บริการมากมาย โดย
เฉพาะสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมกรณีคนไข้นอก และมีหลักประกันความ
มั่นคงของกองทุนระยะยาว ป้องกันปัญหาที่จะเกิดกับทั้งผู้ประกันตน
นายจ้าง และรัฐบาล ในที่สุดประกันสังคมก็ตัดสินใจเลือกระบบเหมาจ่าย
รายหัวแทนระบบคิดค่าใช้จ่ายตามรายการการให้บริการ
ข้อสำ�คัญได้ตดั สินใจจ่ายค่าเหมาจ่ายรายหัวเพียงปีละ 700 บาท มิใช่
750 บาท ตามการคาดคำ�นวณ ด้วยเหตุผลสำ�คัญคือ เชื่อว่าผู้ประกันตน
จะไปใช้บริการในปีแรกๆ ต่ำ�กว่าที่คาดมาก
นั บ เป็ น การตั ด สิ น ใจที่ ถู ก ต้ อ งอย่ า งยิ่ ง ไม่ เ พี ย งแต่ ทำ � ให้ ร ะบบ
ประกันสังคมมีความมั่นคงเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นฐานสำ�คัญทำ�ให้ระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ ‘หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ’ สามารถ
ปรากฏเป็นจริงขึ้นได้ในประเทศไทยในเวลาต่อมา
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การสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
การตัดสินใจใช้ระบบเหมาจ่ายในการให้บริการทางการแพทย์ของ
ประกันสังคม โดยกำ�หนดอัตราเหมาจ่ายรายหัวปีละ 700 บาท เป็นการ
ตัดสินใจทีถ่ กู ต้องบนพืน้ ฐานทัง้ ทางทฤษฎีและข้อมูลจากการคำ�นวณอย่าง
ชาญฉลาด
เป็ น ไปตามคาด ในปี แรก ผู้ ป ระกั น ตนยั ง ไปใช้ บ ริ ก ารต่ำ � กว่ า ที่
คาดไว้มาก จากที่คำ�นวณไว้ปีละ 3 ครั้ง ไปใช้บริการจริงเพียง 1 ครั้งเศษๆ
เท่านัน้ สำ�หรับคนไข้ในก็มอี ตั ราต่�ำ กว่าทีค่ าดไว้มากมาย จนถึงปี พ.ศ. 2553
อัตราการใช้บริการคนไข้ในยังต่ำ�มาก เพียง 0.049 ครั้งต่อคนต่อปีเท่านั้น
ยังไม่ถึงครึ่งของ 0.1 ครั้ง ต่อคนต่อปี หลังจากเริ่มระบบประกันสังคม
ไปเกือบ 20 ปีแล้ว
ความจริงที่ปรากฏเหล่านี้ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ได้แก่ 1) ผูป้ ระกันตนพึงพอใจทีไ่ ด้รบั บริการครอบคลุมกรณีคนไข้นอก
ด้วย 2) โรงพยาบาลทีใ่ ห้บริการ พึงพอใจทีส่ ามารถทำ�กำ�ไรได้โดยเฉพาะใน
ช่วง 4-5 ปีแรก โรงพยาบาลส่วนมากทำ�กำ�ไรได้เป็นกอบเป็นกำ� บางแห่ง
หรือบางเครือข่ายถึงขั้นร่ำ�รวย จนสามารถลงทุนขยายเตียง ขยายสาขา
ได้มาก 3) ประกันสังคมพอใจที่สามารถให้บริการได้เกินกว่าที่คิดไว้ และ
นอกจากสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้แล้ว กองทุนยังมีความมั่นคงอย่างดี
นอกจากไม่ตอ้ งเพิม่ อัตราเงินสมทบให้สงู กว่าร้อยละ 1.5 ของเงินเดือนแล้ว
ยังสามารถลดอัตราเงินสมทบทัง้ จากผูป้ ระกันตน และนายจ้าง ในบางช่วง
บางปี และรัฐบาลเองก็ลดการจ่ายสมทบในช่วงที่มีปัญหาทางการเงินการ
คลังด้วย แม้กระนั้นในปัจจุบันยังมีเงินกองทุนส่วนนี้เหลืออยู่กว่าแสน
ล้านบาท
แม้ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ แต่นายแพทย์วิโรจน์ ยังมิได้พอใจกับ
ระบบทีป่ ระสบความสำ�เร็จ เพราะสิง่ ทีเ่ ป็นความฝันสูงกว่านัน้ คือการขยาย
ระบบประกันสุขภาพให้ครอบคลุมประชาชนคนไทยทุกคน จึงได้ทำ�การ
ศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนารูปแบบ ‘บัตร
สุขภาพ’ ต่อจากที่นายแพทย์อมร นนทสุต ได้ริเริ่มไว้ โดยงานดังกล่าวเป็น
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วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ซึ่งได้รับรางวัลทรงเกียรติจากสถาบันการศึกษา
ของตนในอังกฤษดังกล่าวแล้ว
เพื่อสร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชนคนไทยทุก
คน นายแพทย์วิโรจน์ ได้สร้าง ‘ภาพประติมา’ ของระบบดังกล่าวไว้พร้อม
พอสมควร มีตัวเลขเสร็จสรรพว่าภาพฝันดังกล่าวสามารถสร้างได้โดย
จะต้องใช้เงินเพิ่มจากที่รัฐบาลใช้อยู่แล้วเป็นจำ�นวนเท่าใด เพื่อให้ ‘ผู้นำ�’
ที่ต้องการกำ�หนดนโยบายนี้ สามารถตัดสินใจได้ด้วยความมั่นใจ บน
พื้นฐานข้อมูล มิใช่การคาดเดา
เมื่ อ นายแพทย์ ส งวน นิ ต ยารั ม ภ์ พ งศ์ นำ � ข้ อ เสนอนี้ เ สนอต่ อ
พ.ต.ท.ทั ก ษิ ณ ชิ นวัต ร ระหว่างที่กำ�ลัง ก่อ ตั้ง พรรคไทยรั ก ไทยให้ เ ป็ น
พรรคการเมืองแนวใหม่ ที่มุ่งหาเสียงด้วยการประกาศนโยบายที่เป็น
รูปธรรม แทนการกล่าวปราศรัยโจมตีคู่แข่ง นายแพทย์สงวนซึ่งมีตัวเลข
จากนายแพทย์วิโรจน์อยู่ในมือแล้ว ทั้งจำ�นวนประชากรที่ยังไม่มีหลัก
ประกั น และจำ � นวนเงิ น ที่ ต้ อ งใช้ เ พื่ อ ให้ ห ลั ก ประกั น ครอบคลุ ม คนทั้ ง
ประเทศ ทำ�ให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ตัดสินใจ ‘รับ’ เรื่องนี้เป็นนโยบาย และได้
ลงมือทำ�จริงต่อมาเมื่อพรรคไทยรักไทยชนะเลือกตั้ง และ พ.ต.ท.ทักษิณ
ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรก
เมื่ อ ถึ ง เวลาต้ อ งเริ่ ม ลงมื อ จริ ง พ.ต.ท.ทั ก ษิ ณ ได้ เรี ย กประชุ ม
‘เวิร์คช็อป’ ที่ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล นายแพทย์วิโรจน์เป็นผู้เสนอ
ข้อมูลทีเ่ ป็นตารางแสดงรายการค่าใช้จา่ ยทุกรายการอย่างชัดเจน ละเอียด
หมดว่าแต่ละรายการต้องใช้เงินปีละกี่บาท กี่สตางค์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ได้
จากการศึกษามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีประสบการณ์จริงทั้งจากระบบ
ประกันสังคม และผลการศึกษาวิจัยอีกหลายชิ้น สามารถตอบคำ�ซักถาม
ทุกข้อด้วยความมั่นใจ และชัดเจน
อัตราเหมาจ่ายรายหัวสำ�หรับปี พ.ศ. 2544-2545 ซึ่งเป็นปีแรก
ของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นายแพทย์วิโรจน์เสนอ เพียง
1,202 บาทต่อคนต่อปี สามารถครอบคลุมทั้งคนไข้นอกคนไข้ใน และ
อื่นๆ ข้อสำ�คัญสามารถให้บริการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคได้ด้วย
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ซึ่งเป็นความก้าวหน้ากว่าระบบประกันสังคมที่ครอบคลุมเฉพาะการรักษา
พยาบาลเท่านั้น
ตัวเลข 1,202 บาท ถูกวิจารณ์จากนักเศรษฐศาสตร์ตา่ งสำ�นักว่าต่�ำ ไป
มาก แต่ความเป็นจริงได้พสิ จู น์แล้วว่า เป็นตัวเลขจากการคำ�นวณทีแ่ ม่นยำ�
เพราะสามารถยืนอัตรานีไ้ ด้ถงึ 3 ปี โดยระบบสามารถพัฒนาไปได้ และเงิน
จำ�นวนนี้ยังสามารถแบ่งไปสร้างระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบ
การคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการและอื่นๆ อีกมากมายได้ด้วย
ทีส่ �ำ คัญ เมือ่ เริม่ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้วยค่าเหมาจ่าย
รายหัวเพียง 1,202 บาท นายแพทย์วิโรจน์และผู้ร่วมอุดมการณ์ยังได้
ตัดสินใจอย่างกล้าหาญ สร้างความยั่งยืนของระบบด้วยการใช้เงิน 1,202
บาทนีอ้ ย่างประหยัดยิง่ ขณะนัน้ ประกันสังคมใช้ตวั เลขค่าเหมาจ่ายรายหัว
รวมคนละ 1,250 บาทต่อปี โดยครอบคลุมบริการอย่างจำ�กัด ได้แก่
1) ครอบคลุมเฉพาะกรณีเจ็บป่วย ‘นอกงาน’ เท่านั้น หากเจ็บป่วยจาก
การทำ�งาน สามารถเบิกจ่ายจากกองทุนทดแทนแรงงาน 2) ไม่ครอบคลุม
เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 3) กรณีคลอดเบิกจ่ายต่างหาก
4) ไม่ครอบคลุมบริการทันตกรรม 5) ไม่มีระบบการจ่ายชดเชยค่าเสียหาย
เบื้องต้นจากการให้บริการ และ 6) ให้บริการแก่คนวัยแรงงาน ซึ่งเจ็บป่วย
น้อยกว่าคนสูงอายุ และเด็กมาก ทำ�ให้อัตราเหมาจ่าย 1,250 บาท ของ
ประกันสังคม สร้างกำ�ไรให้แก่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ได้อย่างเป็นกอบ
เป็นกำ�
สร้ า งผลกำ � ไร เหตุ ห นึ่ ง เพราะแท้ จ ริ ง แล้ ว อั ต ราดั ง กล่ า วคิ ด รวม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไว้ด้วย ขณะที่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โรงพยาบาลที่ให้บริการกว่าร้อยละ 90 เป็นโรงพยาบาลของรัฐ เมื่อเริ่ม
ระบบดังกล่าวจึงมีการตัดสินใจครั้งสำ�คัญ คือ สำ�หรับโรงพยาบาลของรัฐ
จะมีการ ‘หักเงินเดือน’ เจ้าหน้าทีอ่ อกจากค่าเหมาจ่ายรายหัว 1,202 บาท
นั้นด้วย ทำ�ให้เมื่อเริ่มระบบหลักประกันสุขภาพ โรงพยาบาลของรัฐได้ค่า
เหมาจ่ายรายหัวเฉลี่ยคนละ 613 บาท เท่านั้น
เงิน 613 บาท ต่อหัว เป็นตัวเลขที่ดูต่ำ�มาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ
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ประกันสังคม 1,250 บาท ซึ่งให้บริการจำ�กัดกว่ามาก และหากเทียบกับ
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการก็ยิ่งต่ำ�กว่ามาก แต่ด้วยหลักการ
ตามพระบรมราโชวาทแห่งพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ แห่ง
ราชวงศ์จักรีวงศ์ 3 พระองค์ คือ
• พระบรมราโชวาทแห่งพระปิยมหาราชเจ้า ที่พระราชทานแก่
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต กรมขุนพิทยลาภ
พฤฒิธาดา ที่ว่า
ความรู้คู่เปรียบด้วย
สุจริตคือเกราะบัง		
ปัญญาประดุจดัง		
กุมสติต่างโล่ป้อง		

กำ�ลัง กายเฮย
ศาสตร์พร้อง
อาวุธ
อาจแกล้วกลางสนาม

• สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นกิจที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์
• พระปฐมบรมราชโองการแห่ง พระบาทสมเด็ จพระเจ้ า อยู่ หัว
ภูมิพลอดุลยเดช
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
		 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
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ในที่ สุ ด ระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า ของไทยก็ ส ามารถ
สถาปนาขึน้ ได้เป็นผลสำ�เร็จด้วยการประหยัดอย่างยิง่ และสามารถพัฒนา
อย่างต่อเนื่องได้อย่างน่าชื่นชม ตามหลักการสำ�คัญที่ปรากฏในพระราช
บัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 คือ ‘ความเป็นธรรม
คุณภาพ และประสิทธิภาพ’
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ จึงมิใช่เป็นแค่ความฝัน แต่ปรากฏเป็นจริงแล้ว นอกจากก่อ
ประโยชน์มากมายแก่ประชาชนชาวไทยแล้ว ยังเป็นที่ยอมรับและชื่นชม
ของชาวโลกด้วย
เป็นระบบที่เป็นไปตามหลักการ ‘ความเป็นธรรม คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ’ อย่างแท้จริง น่าเสียดายที่ยังมี ‘สัตว์เศรษฐกิจ’ บางคน
พยายาม ‘หาประโยชน์’ ส่วนตนจากระบบนี้ และผู้ปกครองที่ ‘โฉดเขลา’
นอกจากไม่ปกป้องแล้วบางคนบางช่วงเวลายังมุ่งทำ�ลายด้วย
แน่นอน ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย สำ�เร็จเพราะ
หลายคนหลายฝ่ายมีสว่ นร่วม แต่นายแพทย์วโิ รจน์ คือ ‘นายช่าง’ คนสำ�คัญ
ถ้าระบบนี้คือ ‘ประติมาสาธารณสุขไทย’ นายแพทย์วิโรจน์คือนายช่าง
ผู้รังสรรค์คนสำ�คัญโดยแท้
ในฐานะนักสาธารณสุขคนหนึ่ง ผลงานเพียงสองชิ้นนี้ ก็ควรค่าแก่
การที่นายแพทย์วิโรจน์จะได้รับเหรียญรางวัลเอดวิน แชดวิค อันทรง
เกียรติแล้ว
นายช่างผู้มี ไฟอย่างต่อเนื่อง
แม้ ‘ประติมาสาธารณสุข’ คือระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะ
ได้ขึ้นรูปอย่างชัดเจนแล้ว แต่ยังคงต้องการการตกแต่งและสร้างเสริมให้
เสร็จสมบูรณ์อกี เป็นอันมาก เช่น ซุม้ เรือนแก้ว หรือฐานชุกชี ตลอดจนการ
ลงรัก ปิดทอง รวมทัง้ ยังจำ�เป็นต้องมีองค์ปฏิมาของบรรดาสาวก อัครสาวก
อีกด้วย ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยที่เริ่มต้นในปี 2544
ยังต้องการการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ‘นายช่าง’ อย่างนายแพทย์
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วิโรจน์ ย่อมได้รับการเรียกใช้หรือปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดเป็นระยะๆ
นอกจากระบบบริ ก ารด้ า นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรค ซึ่ ง
ครอบคลุมเพิ่มจากระบบประกันสังคม และมีการกำ�หนดมาตั้งแต่ต้นแล้ว
ระบบการบริหารจัดการเรือ่ งสำ�คัญทีพ่ ฒ
ั นาต่อจากประกันสังคมอีกระบบ
หนึ่ง ซึ่งสามารถแก้ปัญหาที่เป็นจุดอ่อนสำ�คัญของระบบประกันสังคม คือ
การแยกระบบการเงินการคลังของ ‘คนไข้ใน’ ออกจากระบบการเงินการ
คลังของ ‘คนไข้นอก’ นั่นคือ ไม่ ‘เหมารวม’ อยู่ในระบบเหมาจ่ายทั้งหมด
โดยในส่วนของคนไข้ใน ให้ใช้ระบบการจ่ายตามระบบการวินิจฉัยโรคร่วม
(Diagnosis Related Group หรือ DRG) โดยการกำ�หนดเพดานรวมไว้
(with global budget) เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายมิให้บานปลายโดยไม่สมควร
นับว่าเป็นความพร้อมของประเทศไทย ต้องชื่นชม นายแพทย์ศุภสิทธิ์
พรรณารุโนทัย ซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม วางรากฐานและพัฒนาระบบ DRG ในระบบ
สาธารณสุขมาก่อนล่วงหน้าหลายปี ทำ�ให้สามารถใช้ระบบ DRG ได้ทัน
ท่วงที

นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
ณ ห้องทำ�งานสำ�นักงาน
พัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ
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วิธีการดังกล่าว สามารถแก้ปัญหาโรงพยาบาล ‘กักตัว’ หรือ ‘ไม่
ยอมส่งต่อ’ คนไข้ไปรับบริการในระดับสูงขึ้น เพราะได้รับเงินเหมาจ่ายไว้
ทั้งหมดแล้ว จึงไม่อยากไป ‘ตามจ่าย’ เมื่อต้องส่งคนไข้ไปโรงพยาบาลอื่น
ซึ่งเป็นปัญหาของระบบประกันสังคมที่ขาดการพัฒนาอย่างน่าเสียดาย
นอกจากการแก้ปัญหาสำ�คัญดังกล่าวแล้ว นายแพทย์วิโรจน์ ยังมี
บทบาทสำ�คัญในการขยายสิทธิประโยชน์ให้แก่ประชาชนในระบบหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าอีกหลายรายการ เช่น
• เป็นผูค้ ดิ คำ�นวณ ค่าใช้จา่ ยเรือ่ งยาต้านไวรัสเอดส์ โดยคิดจำ�นวน
เงินที่รัฐต้องแบกรับและทำ�การประมาณการไปข้างหน้าหลายปี
ทำ�ให้รัฐบาลสามารถตัดสินใจได้ว่าจะให้สิทธิประโยชน์ในเรื่องนี้
หรือไม่ อย่างไร และเมื่อใด ปัจจัยสำ�คัญคือความสามารถของ
องค์การเภสัชกรรมที่สามารถผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ได้ในราคาที่
ถูกลงกว่ายาต้นแบบจากต่างประเทศมากมายกว่า 20 เท่า รวม
ทั้งการผลักดันเรื่องยาต้านไวรัสจากกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน
หรือ เอ็นจีโอ (NGO) ทั้งในระดับสากลและในประเทศไทยและ
กลุ่มเครือข่ายผู้ติดเชื้อ ทำ�ให้ประเทศไทยประกาศนโยบาย ‘การ
เข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวี / เอดส์อย่างถ้วนหน้า (Universal
ART)’ และเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นผลให้ผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย เข้าถึงยาต้านไวรัสได้อย่าง
กว้างขวางมากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ข้อสำ�คัญคือการ
เน้นความสำ�คัญของการมีระบบข้อมูลเพือ่ กำ�กับติดตามให้ผปู้ ว่ ย
ใช้ยาอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อป้องกันปัญหาเชื้อดื้อยา ซึ่งนอกจาก
จะทำ�ให้ต้องไปใช้ยาราคาแพงก่อนเวลาอันสมควร ทำ�ให้รัฐต้อง
แบกภาระค่ายาราคาแพงโดยใช่เหตุแล้ว ผู้ป่วยยังต้องรับผล
ข้างเคียงของยาเพิ่มขึ้นด้วย
• การศึกษาความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ และการยอมรับของผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียของการให้บริการทดแทนไตแก่ผปู้ ว่ ยไตวายเรือ้ รัง
ระยะสุดท้าย จากผลการศึกษาที่เกาะติดเรื่องนี้มานานหลายปี
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โดยครอบคลุมเนื้อหาในหลายแง่มุม ทำ�ให้ได้ข้อเสนอทางเลือก
นโยบาย ให้ชุดสิทธิประโยชน์ครอบคลุมการทดแทนไตทั้งสาม
วิธี ได้แก่ การล้างไตทางช่องท้อง การฟอกเลือด และการปลูก
ถ่ายไต ตามลำ�ดับ การสนับสนุนให้มีการล้างไตทางช่องท้องเป็น
วิธีการแรกจากเดิมที่ต้องพึ่งพาการฟอกเลือดอย่างเดียว การ
ล้างไตทางช่องท้อง มีข้อดีคือคนไข้พึ่งพาแพทย์ พยาบาลและ
สถานพยาบาลน้อยลง เพราะสามารถทำ�เป็นประจำ�ได้เองทีบ่ า้ น
และยังช่วยให้ของเสียและน้ำ�ส่วนเกินในร่างกายถูกขับออกจาก
ร่างกายสม่ำ�เสมอทุกวัน วันละ 4 ครั้ง ทำ�ให้สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น ต่างจากการล้างไตโดยการฟอกเลือด ซึ่ง
กระทำ�เพียงสัปดาห์ละ 2-3 ครัง้ ปัจจุบนั ผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังระยะ
สุดท้ายเข้าสู่ระบบการล้างไตทางช่องท้องเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
จนบริษัทผลิตน้ำ�ยาล้างไตส่งขายให้แทบไม่ทัน และในที่สุด ก็
มีผู้ผลิตน้ำ�ยาล้างไตทางช่องท้องตัดสินใจมาลงทุนสร้างโรงงาน
ผลิตน้�ำ ยาล้างไตขึน้ ในประเทศแล้ว แทนการต้องสัง่ ซือ้ และขนส่ง
มาจากต่างประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าต้องเสียค่าขนส่งมากมาย และ
อาจมีปัญหา ‘ขลุกขลัก’ จากการขนส่งในบางครั้งด้วย
• ช่วงมหาอุทกภัยในปี 2554 โรงพยาบาลบางแห่งต้องปิดบริการ
คนไข้ที่ล้างไตในโรงพยาบาล หลายรายติดน้ำ�ท่วม เดินทางไป
รับบริการที่โรงพยาบาลไม่ได้ ที่ยังเดินทางได้แต่โรงพยาบาล
ปิ ด บริ ก าร ต้ อ งตระเวนไปขอรั บ บริ ก ารจากโรงพยาบาลอื่ น
ก็ ป ระสบปั ญ หา ‘คิ ว เต็ ม ’ ทำ � ให้ ถึ ง ขั้ น เสี ย ชี วิ ต ไปหลายราย
แต่ ผู้ ป่ ว ยที่ ล้ า งไตเองทางช่ อ งท้ อ งสามารถช่ ว ยตั ว เองได้
แม้น้ำ�จะท่วมรอบบ้าน เพราะสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ (สปสช.) ให้บริการโดยส่งน้�ำ ยาล้างไตให้ถงึ บ้าน บางรายต้อง
หนีน้ำ�ไป ‘พักพิง’ ตามศาลาวัด ก็สามารถขนน้ำ�ยาติดตัวไปล้าง
ไตเองได้ในศาลาวัด
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• การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องความคุ้มค่าของการใช้วัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยการศึกษาในพืน้ ทีส่ องจังหวัดในประชากร
กลุ่มอายุต่างๆ และสถานะสุขภาพต่างๆ ทำ�ให้รัฐบาลสามารถ
ตั ด สิ น ใจเริ่ ม และขยายโครงการฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น ไข้ ห วั ด ใหญ่
ให้แก่ประชากรกลุ่มต่างๆ อย่างเหมาะสมตามระดับความคุ้มค่า
ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถป้องกันการเกิดโรคได้อย่างชัดเจน
เกิดผลดีทั้งในแง่ที่ประชาชนไม่ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้
ญาติพี่น้องของผู้ป่วยไม่ต้องเดือดร้อนในการดูแล โรงพยาบาล
และเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลสามารถลดภาระลงได้ และรัฐสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายสำ�หรับการดูแล และรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยโรคนี้
ลงได้ด้วย
ผลงานเหล่ า นี้ ล้ ว นมี ส่ ว นในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ และเพิ่ ม สิ ท ธิ
ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชนในระบบอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เป็ น การเพิ่ ม ความ
สมบูรณ์ให้แก่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งด้านความเป็นธรรม
ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ
แบบอย่างของนักวิชาการ
มี ‘นักวิชาการ’ จำ�นวนไม่นอ้ ย ทีค่ วรจะทำ�งานวิชาการแต่ไม่ได้ท�ำ เช่น
มีดอกเตอร์จำ�นวนหนึ่งที่ฝรั่งเรียกว่า ‘ดอกเตอร์กล้วย’ (banana doctor)
เพราะตลอดชีวิตทำ�งานศึกษาวิจัยเพียงชิ้นเดียว คือ งานวิทยานิพนธ์
ปริญญาเอกของตน หลังจากนัน้ แล้วก็ไม่ท�ำ งานวิจยั ทีส่ มควรเรียกว่า ‘งาน
วิจัย’ อีกเลย เหมือนต้นกล้วย ซึ่งมีธรรมชาติคือออกเครือเพียงหนเดียว
ในชีวิต หลังจากนั้นก็จะยืนต้นตายหรือไม่ก็ถูกโค่นเอาไปเป็นอาหารหมู
แต่ น ายแพทย์ วิ โรจน์ เป็ น ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ มี ผ ลงานการศึ ก ษาวิ จั ย
คุณภาพดีออกมาอย่างต่อเนือ่ ง สามารถตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการคุณภาพ
ระดับนานาชาติ ทีม่ คี ณะนักวิชาการตรวจสอบก่อนรับตีพมิ พ์ (International
Peer Review Journal) ตีพมิ พ์ครัง้ แรกโดยเป็นผูน้ พิ นธ์ชอื่ แรก ตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2532 ก่อนจะศึกษาจบปริญญาเอก (ในปี พ.ศ. 2533) เสียอีก หลังจากนั้น
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ก็มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับดังกล่าวต่อเนื่องเกือบทุกปี นับถึง พ.ศ.
2558 มีผลงานระดับนานาชาติตีพิมพ์แล้วถึง 154 เรื่อง โดยเป็นผลงานที่
เป็นชื่อแรกถึง 53 เรื่อง ในช่วงระยะเวลา 26 ปี
เมธีวิจัยอาวุโส
นายแพทย์วโิ รจน์ได้รบั เลือกจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
ให้เป็น ‘เมธีวิจัยอาวุโส’ ถึงสองช่วง ช่วงแรกระหว่างปี พ.ศ. 2541-2544
และช่วงที่สองระหว่างปี พ.ศ. 2544-2547 ในด้านการคลังสุขภาพและ
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
โครงการ ‘เมธี วิ จั ย อาวุ โ ส’ ดั ง กล่ า วเป็ น โครงการร่ ว มระหว่ า ง
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะและสร้างนักวิจัยรุ่นหนุ่มสาวที่ ‘มีแวว’ และ
มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำ�งานเป็นนักวิจัยด้าน ‘ระบบและนโยบายด้าน
สุขภาพ’ (Health System and Policy Research) โครงการดังกล่าวมี
ตั ว ชี้ วั ด สำ � คั ญ คื อ นอกเหนื อ จากการสร้ า งนั ก วิ จั ย รุ่ น หนุ่ ม สาวขึ้ น แล้ ว
จะต้องมีผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องในสาขาที่กล่าวแล้วตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการคุณภาพนานาชาติอย่างน้อย 12 ชิ้น ในช่วงสามปี โครงการของ
นายแพทย์วิโรจน์เป็นโครงการที่เชื่อมกับสถาบันวิชาการชั้นนำ�ในอังกฤษ
คื อ โครงการการคลั ง และเศรษฐศาสตร์ ส าธารณสุ ข ของโรงเรี ย นเก่ า
ของนายแพทย์วิโรจน์ คือ คณะสาธารณสุขและเวชศาสตร์เขตร้อนแห่ง
มหาวิทยาลัยลอนดอน ที่มีผู้นำ�คนสำ�คัญคือศาสตราจารย์แอนน์ มิลส์
(Anne Mills) ผู้ซึ่งต่อมาได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2552
ภายในประเทศ โครงการเมธี วิ จั ย อาวุ โ สของนายแพทย์ วิ โรจน์
ทำ�งานร่วมกับสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนักวิชาการคนสำ�คัญที่ทำ�งานร่วมคือ นายแพทย์
ธาดา ยิบอินซอย แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการดังกล่าว
มีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการอย่างพิถีพิถัน นำ�มาฟูมฟักและบ่มเพาะ
ด้วยการศึกษาและทำ�งานวิชาการ เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดของนายแพทย์
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วิโรจน์ จน ‘ได้ที่’ แล้วจึงส่งไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยที่ส่งไปมากคือมหาวิทยาลัยลอนดอน ตลอด
ทั้ ง สองช่ ว ง นายแพทย์ วิ โรจน์ ส ามารถสร้ า งนั ก วิ จั ย คุ ณ ภาพหน้ า ใหม่
และสามารถสร้างผลงานวิจัยคุณภาพตีพิมพ์ได้เกินกว่าเป้าหมาย ทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ทำ�ให้ประเทศไทยมีนักวิชาการและระบบงานด้าน
ระบบและนโยบายสุขภาพทีท่ รงคุณภาพเป็นทีย่ อมรับอย่างสูงทัง้ ในระดับ
ชาติและระดับสากล
เพื่อให้การสร้างงานวิจัยและการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่ที่
มีคุณภาพระดับสากล ได้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีความมั่นคงและ
ยืนยาว นายแพทย์วิโรจน์ ได้ก่อตั้ง ‘สำ�นักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ’ (International Health Policy Program หรือ IHPP) ขึน้ เมือ่
ปี พ.ศ. 2544 ปีเดียวกับทีน่ �ำ เสนอตัวเลขอัตราเหมาจ่ายรายหัวในโครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ทำ�เนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.
2544 และก่อตัง้ ไฮแทป (HiTAP) หรือสำ�นักงานโครงการประเมินเทคโนโลยี
และนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program) ซึง่ ทำ�หน้าทีป่ ระเมินงานด้านสุขภาพอย่างมืออาชีพ ทำ�ให้
สามารถตัดสินใจลงทุนด้านสุขภาพได้อย่างมีเหตุผลโดยแท้จริง ก็ก่อตั้ง
และดำ�เนินการโดยศิษย์เอกคนหนึ่งของนายแพทย์วิโรจน์ ที่ตัดสินใจมา
เป็นลูกศิษย์นายแพทย์วิโรจน์เพื่อศึกษาและทำ�งานด้านนี้ แทนการไปเป็น
อาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จาก ‘หมอบ้านนอก’ ผงาดสู่เวทีสากล
นายแพทย์วิโรจน์ เป็นคนกรุงเทพฯ โดยกำ�เนิด เกิดที่โรงพยาบาล
หัวเฉียว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2497 เรียนจบประถม 4 ที่โรงเรียน
วัฒนวุฒิวิทยา (เหลี่ยงฮั้วหักเหา) ประถม 5-7 ที่โรงเรียนสยามวิทยา
มัธยมศึกษา 1-5 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก เรียนเตรียมแพทย์ 2 ปี ที่
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จบแพทยศาสตรบัณฑิตที่คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อ ปี พ.ศ. 2522 เป็ น แพทย์ ฝึ ก หั ด ที่
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โรงพยาบาลราชวิถี รับราชการเป็นแพทย์ใช้ทุนที่โรงพยาบาลโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กที่สุดคือ 10 เตียง
อยู่หนึ่งปี จึงย้ายไปอยู่โรงพยาบาลตระการพืชผล ซึ่งเป็นโรงพยาบาล
ชุมชนขนาด 30 เตียง ในจังหวัดเดียวกัน

นักเรียนชั้น มศ. 3 c รร. อัสสัมชัญ บางรัก ปี พ.ศ. 2513
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นายแพทย์วโิ รจน์ เริม่ สนใจงานวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
โดยได้ทำ�การ ‘พัฒนาระบบบัญชีต้นทุน (Cost Accounting System)’ ของ
โรงพยาบาลตระการพืชผล เมื่อปี พ.ศ. 2527 ซึ่งเป็นผลงานที่ ‘เข้าตา’
แพทย์รุ่นพี่คือ นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ซึ่งเคยทำ�กิจกรรม
ร่วมกันช่วงหลัง 14 ตุลา 2516 และเข้าไปมีบทบาทสำ�คัญในกระทรวง
สาธารณสุขแล้ว
ท่านอาจารย์ประเวศ วะสี และแพทย์รุ่นเก๋าหลายท่านได้มีการ
ประชุมปรึกษาหารือกันเป็นประจำ�ทุกเดือนที่สวนสามพราน จึงเรียก
ชื่อเล่นว่า ‘กลุ่มสามพราน’ อาจารย์ประเวศ ได้แจ้งว่ามีทุนจากมูลนิธิ
ร็อคกี้เฟลเลอร์มาหนึ่งทุนสำ�หรับการเรียนปริญญาเอก กลุ่มสามพราน
เห็นตรงกันว่า ต้องเป็น ‘วิโรจน์’ และได้มอบหมายให้นายแพทย์สุวิทย์
เป็นผู้ไปชักชวน ช่วงนั้นนายแพทย์วิโรจน์ ย้ายไปทำ�งานที่โรงพยาบาล
อำ�นาจเจริญ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ขณะนั้นยังอยู่กับ
จังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์วิโรจน์ได้รับโทรศัพท์แจ้ง ‘ข่าวดี’ เรื่อง
ทุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์จากนายแพทย์สุวิทย์ ขณะเดินทางไปที่
จังหวัดเลย เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2530 วันนั้นฝนตกฟ้าฉ่ำ�
นายแพทย์วิโรจน์ทำ�วิทยานิพนธ์เรื่องบัตรสุขภาพโดยมาเก็บข้อมูล
ในประเทศไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
นายแพทย์ วิ โรจน์ ไ ปเช่ า บ้ า นอยู่ ใ นชุ ม ชนแออั ด ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จึ ง
ไม่เพียง ‘โฉบ’ ไปสัมภาษณ์หาข้อมูลเท่านั้น แต่ไปใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่กับ
ชาวบ้ า นยากจน ทำ � ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ ลึ ก ซึ้ ง ถึ ง แก่ น และไม่ แ ปลกที่ ง าน
วิทยานิพนธ์ชิ้นนั้นจะได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกดีเด่น (Woodruff Medal 1991) จากคณะสาธารณสุขและเวชศาสตร์เขตร้อน แห่ง
มหาวิทยาลัยลอนดอน จดหมายแจ้งข่าวจากมหาวิทยาลัยลอนดอนลงวันที่
28 เมษายน พ.ศ. 2536 พร้อมทั้งเหรียญรางวัลได้จัดส่งทางไปรษณีย์ไปที่
บ้านทีห่ มูบ่ า้ นปัญญา เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ นายแพทย์วโิ รจน์เป็นคนไทย
เพียงคนเดียวทีไ่ ด้รบั รางวัลนีแ้ ละเป็นลำ�ดับที่ 9 จากจำ�นวนผูไ้ ด้รบั รางวัลนี้
ทั้งหมด 23 คน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ถึง 2546 (ค.ศ.1984-2003)
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นายแพทย์วิโรจน์ กลับมาทำ�งานที่กระทรวงสาธารณสุขวันแรก เมื่อ
วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2534 และได้ใช้วชิ าความรู้ เสนอให้ประกันสังคม
ใช้ระบบเหมาจ่ายรายหัว ซึ่งเริ่มให้บริการครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน
พ.ศ. 2534
งานสำ�คัญต่อมา คือการจัดทำ� ‘บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ’ (Thai
National Health Account) สำ�เร็จเมื่อปี พ.ศ. 2537 และงานอื่นๆ อีก
มากมาย
นอกจากผลงานโดดเด่นจำ�นวนมากในประเทศแล้ว นายแพทย์
วิโรจน์ เริม่ เป็นทีร่ จู้ กั ในเวทีสขุ ภาพระหว่างประเทศ จนมีชอื่ เสียงขจรขยาย
ไปทั่ว เช่น
• เป็นที่ปรึกษาระยะสั้นให้แก่โครงการกองทุนช่วยเหลือเด็ก (Save
the Children Fund) ของอังกฤษ ซึ่งไปทำ�งานด้านการคลังเพื่อ
สุขภาพและกองทุนหมุนเวียนยาในเวียดนาม ช่วงปี 2535-2537
• เป็นที่ปรึกษาระยะสั้นขององค์การยูนิเซฟ ซึ่งไปทำ�งานเรื่อง
การทำ � งบประมาณให้ แ ก่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อปี พ.ศ. 2536 และ 2537
• เป็นที่ปรึกษาระยะสั้นให้แก่โครงการขององค์การพัฒนาระหว่าง
ประเทศ ของสวีเดน (Swedish International Development
Agency หรือ SIDA) ในการพัฒนาศักยภาพการวางแผนและ
การบริหารของกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เมื่อปี พ.ศ. 2536, 2537 และ 2538
• เป็นที่ปรึกษาระยะสั้นของธนาคารโลก ในช่วงเตรียมการของ
โครงการพัฒนาบริการพื้นฐานด้านสุขภาพ ในจังหวัดสะหวันนะเขตและเซกองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมื่อปี พ.ศ. 2537-2538
• เป็ น ที่ ป รึ ก ษาระยะสั้ น ขององค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ
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เพื่อพัฒนาระบบประกันสุขภาพ แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เมื่อปี พ.ศ. 2545-2548
• เป็นที่ปรึกษาระยะสั้นของธนาคารโลก โครงการป้องกันและ
ควบคุมเอดส์และกามโรคที่ภูฏาน เมื่อปี พ.ศ. 2547-2549
• เป็นกรรมการในคณะทำ�งานเรื่องการเงินการคลังสำ�หรับโรคเขต
ร้อน ของโครงการพิเศษด้านวิจยั และฝึกอบรมเวชศาสตร์เขตร้อน
ขององค์การอนามัยโลก (WHO/TDR)
• เป็นกรรมการในคณะกรรมการกำ�กับทิศทางของโครงการปฏิรูป
ระบบสุขภาพ ซึ่งสนับสนุนโดยธนาคารโลก โครงการพิเศษด้าน
วิจัยและฝึกอบรมเวชศาสตร์เขตร้อน ขององค์การอนามัยโลก
มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ และอีกหลายองค์กร
• เป็นกรรมการในคณะกรรมการบำ�นาญ ขององค์การอนามัยโลก
ช่วงปี 2539-2541 และช่วงปี 2556-2558 แต่งตั้งโดยสมัชชา
อนามัยโลก
• เป็ น ผู้ แ ทนของปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข (นายแพทย์ วิ ทุ ร
แสงสิงแก้ว) ในคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลกช่วง
พฤษภาคม 2537-มกราคม 2540
• เป็ น คณะบรรณาธิ ก าร วารสารนโยบายและการวางแผน
สุขภาพ (Health Policy and Planning) ของคณะสาธารณสุข
และเวชศาสตร์เขตร้อน แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอนตั้งแต่ปี พ.ศ.
2534-2551
• เป็นผูพ้ จิ ารณาบทความในวารสารวิชาการชัน้ นำ�ระดับนานาชาติ
หลายฉบับ เช่น
• วารสารสังคมศาสตร์และการแพทย์ (Social Science and
Medicine)
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• จดหมายข่าวองค์การอนามัยโลก (WHO Bulletin)
• วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources
Development Journal)
• วารสารแลนเซต (Lancet)
• วารสารนโยบายสุขภาพ (Health Policy)
• เป็นประธาน คณะกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาโครงการขอทุน
ดำ�เนินการให้วัคซีนในประเทศยากจนของพันธมิตรโลก เรื่อง
‘วัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค’ (Independent Review
Committee of the Global Alliance on Vaccine and Immunization หรือ GAVI) ปี พ.ศ. 2543-2546
• เป็นผู้แทนสำ�รอง (ของนายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ) ใน
คณะทำ�งานเพื่อการก่อตั้งกองทุนโลก เรื่องเอดส์ วัณโรค และ
มาลาเรีย (Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria)
ช่วงปี พ.ศ. 2544-2545
• เป็นผู้แทนสำ�รอง (ของนายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ) ใน
คณะกรรมการกองทุนโลก เรือ่ งเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย ช่วงปี
พ.ศ. 2545-2547
• เป็ น หั ว หน้ า คณะผู้ แ ทนอิ ส ระเพื่ อ ทำ � การประเมิ น โครงการ
กวาดล้างโปลิโอในประเทศปากีสถาน พ.ศ. 2552 (Independent
Assessment Team for Polio Eradication of Pakistan 2009) ซึ่ง
การประเมินโครงการกวาดล้างโปลิโอนี้ จัดทำ�เพียง 4 ประเทศทัว่
โลกที่ประสบปัญหาการระบาดประจำ�ถิ่น (endemic countries)
ได้แก่ ประเทศปากีสถาน อินเดีย อัฟกานิสถาน และไนจีเรีย
• Member of the Pandemic Influenza Preparedness (PIP)
Framework Review Group ปี 2558
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• Member of London School of Hygiene & Tropical Medicine
Visiting Committee ตั้งแต่ปี 2558
• International Organizing Committee Member of Prince Mahidol
Award Conference เป็นเวลาต่อเนื่องกันหลายปี ตั้งแต่ปี 2551
จนถึงปัจจุบัน
• Vice-Chair of The Global Fund Technical Evaluation Reference
Group ปี 2558
• Member of Scientific and Technical Advisory Group (STAG)
of Asia Pacific Observatory ปี 2557-2558
• Leader of IHPP Research Hub* for the Asia Pacific Observatory on Health Systems and Policies ปี 2012-2014 [*The
IHPP Research Hub comprised of nineteen leading institutes
in health systems and policy research in Bangladesh, China,
Japan, South Korea and Thailand]
• ได้รับเชิญจาก WHO และรัฐบาลประเทศต่างๆ ไปเป็นวิทยากร
บรรยาย และ/หรือ ผูป้ ระเมินระบบสุขภาพและระบบหลักประกัน
สุขภาพในประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศจีน (2556) ประเทศ
ฟิลิปปินส์ (2558) ประเทศอิหร่าน (2558) ประเทศเวียดนาม
(2557) ประเทศเมียนมาร์ (2557-2558)
• ได้รับเชิญจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประเทศ
เมี ย นมาร์ ไปให้ คำ � ปรึ ก ษาทางวิ ช าการเพื่ อ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ค วาม
เป็นเลิศด้านนโยบายสุขภาพ (Center of Excellence on Health
Policy) ประเทศเมียนมาร์ ทั้งนี้ เนื่องจาก รมช. ได้เห็นตัวอย่าง
การทำ�งานของ นายแพทย์วิโรจน์ ในการสร้างสถาบัน IHPP ใน
ประเทศไทย (2558)
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นอกจากการอุทิศตนทำ�งานระหว่างประเทศ นายแพทย์วิโรจน์ ยัง
ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการสำ�คัญชุดต่างๆ ในประเทศไทยมากมาย เช่น
• กรรมการสรรหาผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ปี
2558
• กรรมการดำ � เนิ น งานการจั ด ทำ � รายงานการสาธารณสุ ข ไทย
2554-2558
• ประธานคณะทำ�งานวิชาการศึกษาและพัฒนาทางเลือก รูปแบบ
การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อเร่งรัดการดำ�เนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย สูเ่ ป้าหมายยุตปิ ญ
ั หา
เอดส์ วัณโรคและการกำ�จัดโรคมาลาเรีย 2557
• กรรมการสรรหาและคั ด เลื อ ก กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใน
คณะกรรมการสถาบั น วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข สั่ ง ณ วั น ที่ 7
พฤศจิกายน 2557
• กรรมการพัฒนาระบบวิจยั สุขภาพ สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
• ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการจัดการประชุมนานาชาติ ในการจัด
ประชุมวิชาการ 9 ปี สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สั่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
• กรรมการส่งเสริมการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก สั่ง ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
• ประธานคณะทำ � งานเศรษฐศาสตร์ ส าธารณสุ ข ในคณะ
อนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
• กรรมการมูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้าน
สุขภาพ
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• อนุกรรมการด้านการเตรียมสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
• ที่ปรึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านนโยบายและระบบการควบคุมโรค
• กรรมการกำ�กับทิศทางการพัฒนาดัชนีประเมินภาระโรคและ
สุขภาพของประชากรไทย
ทุกเวทีทนี่ ายแพทย์วโิ รจน์เข้าร่วม นายแพทย์วโิ รจน์จะแสดงบทบาท
ที่สำ�คัญและสร้างสรรค์เสมอ ในเวทีการประชุมครั้งหนึ่งที่สิงคโปร์ซึ่ง
ผู้เขียนมีโอกาสไปร่วมประชุมด้วย หัวหน้าคณะผู้แทนไทยครั้งนั้นคือ
นายแพทย์อดุ มศิลป์ ศรีแสงนาม รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ผู้จัดคือธนาคารโลก นายแพทย์วิโรจน์ได้รับมอบหมายให้เป็นเลขานุการ
ของที่ประชุมกลุ่ม ระหว่างประชุมนายแพทย์วิโรจน์จดรายงานโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว (Laptop) และร่วมอภิปรายเป็นครั้งคราว พอ
จบการประชุม นายแพทย์วิโรจน์แจ้งที่ประชุมว่า “รายงานเสร็จแล้ว ขอ
เวลาไปใช้เครื่องพิมพ์ที่ศูนย์บริการธุรกิจ (Business Center) ของโรงแรม”
สักพักหนึง่ นายแพทย์วโิ รจน์กลับมาพร้อมรายงานทีส่ รุปเป็นตารางชัดเจน
เก็บสาระสำ�คัญของการประชุมได้หมดด้วยภาษาที่กระชับและประณีต
ที่ประชุมอ่านแล้วไม่ต้องแก้ไขเลย เจ้าหน้าที่ธนาคารโลกที่ร่วมประชุม
อยู่ด้วยทึ่งมาก บอกว่าวิโรจน์เป็น ‘พ่อมดคอมพิวเตอร์’ (Computer
Wizard) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำ�งานได้อย่างพ่อมด
ในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก เมื่อมีปัญหายากๆ เพราะผู้แทนของ
ประเทศต่างๆ มีความเห็นขัดแย้งกันมาก และมีทีท่าว่าจะหาข้อสรุปออก
มาเป็นมติไม่ได้ นายแพทย์วโิ รจน์ได้สร้างชือ่ เสียงเป็นทีเ่ ลือ่ งลือว่าสามารถ
หาข้อยุติให้ได้เสมอเมื่อได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้
เพราะความรู้ความสามารถที่สามารถเข้าใจประเด็นได้อย่างทะลุปรุโปร่ง
ด้วยภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม และด้วยทักษะการนำ�การประชุมอย่างมือ
อาชีพ ข้อสำ�คัญคือความอดทนและความอึดอย่างหาตัวจับยาก ถ้ายังหา
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ข้อยุติไม่ได้ก็จะไม่เลิก บางครั้งประชุมถึงตีสาม จนได้ข้อยุติ เป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่าย

ประธานที่ประชุมเจรจาต่อรอง เรื่อง WHO Global Code of Practice on International Recruitment of Health Personnel, สมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 63
ณ นครเจนีวา พฤษภาคม 2553

การทุม่ เททำ�งานอย่างหามรุง่ หามค่�ำ ด้วยความรูค้ วามสามารถอย่าง
สูง และด้วยท่าทีที่ทั้งอ่อนน้อมถ่อมตน แต่ ‘แข็ง’ เมื่อสมควรแข็งของ
นายแพทย์วิโรจน์ เป็นที่ ‘เลื่องลือ’ ในสำ�นักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก
เป็นที่ประทับใจของคนในองค์กรแห่งนี้ จนผู้อำ�นวยการใหญ่องค์การ
อนามัยโลกท่านหนึ่งตัดสินใจเชื้อเชิญนายแพทย์วิโรจน์ ไปรับตำ�แหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การอนามัยโลกในเวลาต่อมา
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‘แพทย์ชนบท’ ขนานแท้
นายแพทย์วิโรจน์ทำ�งานอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนในชนบทเป็นเวลา
รวม 7 ปี ก่อนรับทุนไปศึกษาต่อจนจบปริญญาเอก และกลับมารับราชการ
ในส่วนกลางจนปัจจุบัน นายแพทย์วิโรจน์เป็น ‘แพทย์ชนบท’ ขนานแท้
แม้จะทำ�งานอยูใ่ นชนบทเพียง 7 ปี ขณะทีท่ �ำ งานในส่วนกลางมาเป็นเวลา
รวมกว่า 25 ปีแล้ว เพราะ
• แม้จะเป็นชาวกรุงเทพฯ โดยกำ�เนิด แต่มี ‘ชีวทัศน์’ และ ‘โลก
ทัศน์’ ที่อยู่บนพื้นฐานของมนุษยธรรมที่มองเห็นความทุกข์ยาก
ของเพื่ อ นมนุ ษ ย์ ทั้ ง โดยรวมและโดยเฉพาะผู้ ค นในชนบทที่
ลำ�บากยากจนกว่า นายแพทย์วิโรจน์จึงมีจุดยืนเพื่อประเทศชาติ
โดยรวม และเพื่อคนที่เสียเปรียบกว่า (Pro-poor) เสมอ
• นายแพทย์วิโรจน์ นับว่าโชคดีที่เติบโตมาในช่วงที่นักเรียน นิสิต
นักศึกษา ประชาชน อยู่ในช่วงตื่นตัว ห่วงใยในปัญหาสังคมและ
ประเทศชาติ มากกว่าการยอมตนเป็นทาสของทุนนิยม บริโภค
นิยม และปัจเจกชนนิยม โดยได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เมื่อ
ปี พ.ศ. 2516 ซึ่ ง ปลายปี นั้ น เองได้ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ สำ � คั ญ ใน
ประวัติศาสตร์ชาติไทย คือเหตุการณ์วันที่ 14 ตุลาคม และคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษา
ที่มีความตื่นตัวทางการเมืองสูงสุด นายแพทย์วิโรจน์ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษาอย่างแข็งขัน โดยทำ�งานที่ถูกกับจริต คือเป็น
ประธานชมรมพุทธ สามารถชักชวนนักศึกษาทั้งรุ่นน้องรุ่นพี่
ไปบวชที่สวนโมกข์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน โดยนายแพทย์
วิโรจน์ก็บวชด้วย นับเป็นประสบการณ์สำ�คัญที่ทำ�ให้ได้ ‘ดวงตา
เห็นธรรม’ ตั้งแต่ยังหนุ่มแน่น เป็นพื้นฐานที่แข็งแรงสืบต่อมาจน
ทุกวันนี้ และเชื่อว่าจะดำ�รงอยู่จนตลอดชีวิต
• นายแพทย์ วิ โรจน์ ได้ รั บ รางวั ล แพทย์ ช นบทดี เ ด่ น ของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อปี พ.ศ. 2529 ขณะมีอายุได้
32 ปี
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บทพิสูจน์อุดมการณ์ครั้งสำ�คัญของนายแพทย์วิโรจน์ คือการได้
รั บ การทาบทามให้ ไ ปเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ สู ง ขององค์ ก ารอนามั ย โลก
ในสมัยที่ ดร.โกร ฮาร์เลม บรึนต์แลนด์ ( Dr.Gro Harlem Bruntland) เป็น
ผู้ อำ � นวยการใหญ่ อ งค์ ก ารอนามั ย โลก ซึ่ ง จะได้ รั บ เงิ น เดื อ นมากกว่ า
เงินเดือนข้าราชการไทยร่วมสิบเท่า แต่นายแพทย์วิโรจน์ตัดสินใจปฏิเสธ
เพราะต้องการใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตเพื่อประชาชนคนไทย
นายช่างตัวจริง
โดยอาชีพ นายแพทย์วิโรจน์ เป็นแพทย์ที่เคร่งครัดในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และเป็นนักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถ
ระดั บ โลก มี ผ ลงานยิ่ ง ใหญ่ คื อ เป็ น นั ก วิ ช าการที่ ส ามารถใช้ ผ ลงาน
วิชาการเสนอและผลักดันจนเกิดระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขึ้น
ในประเทศไทย จนเป็นทีย่ อมรับและชืน่ ชมในระดับสากล แต่โดยใจรักแล้ว
นายแพทย์วิโรจน์เป็นช่างไม้ฝีมือดี

งานช่างไม้ เตียงวิวาห์ แจกเพื่อนร่วมงาน
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เมื่อเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิดสนิทสนมซึ่งมักเป็นรุ่นน้องจะแต่งงาน
นายแพทย์ วิ โรจน์ จ ะปลี ก เวลาหาอุ ป กรณ์ ม าต่ อ เตี ย งให้ เ ป็ น ของขวั ญ
แต่งงาน เป็นเตียงที่มั่นคง แข็งแรง สวยงาม ประณีต ที่ทำ�ขึ้นด้วยความรัก
อย่างแท้จริง ราว 14 – 15 เตียงแล้ว ผูโ้ ชคดีได้รบั ของขวัญทีเ่ ลอค่านี้ ได้แก่
นายแพทย์ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ สาธารณสุขนิเทศก์ กระทรวง
สาธารณสุข นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ โฆษกสำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และผู้อำ�นวยการสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 8 อุดรธานี เป็นต้น นอกจากเตียงแล้ว นายแพทย์วิโรจน์ยังต่อ
โต๊ะเครื่องแป้งให้พยาบาลเพื่อนร่วมงานบางคนด้วย
ความเป็นช่างไม้ จะต้องมีความประณีต พิถีพิถัน แม่นยำ� ทั้งขนาด
ความกว้างยาว เหลีย่ มมุม ต้องรูธ้ รรมชาติของเนือ้ ไม้ ลายไม้ และคุณภาพ
ของไม้ และต้องมีทั้งความตั้งใจและสมาธิอันดี ผลงานจึงจะออกมาได้
‘อย่างใจ’ ที่ถูกใจทั้งผู้สร้างและผู้รับ
เช่นเดียวกัน เมื่อจะสร้างผลงานวิชาการ นายแพทย์วิโรจน์ ก็จะ
ตั้งใจทำ�อย่างมืออาชีพ ผลงานแต่ละชิ้นจึงสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างแท้จริง เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างน่าชื่นชม
ทนทานต่อการวิพากษ์วจิ ารณ์และการพิสจู น์ ดังผลงานหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า ที่ก่ออานิสงส์แก่ประเทศชาติและประชาชนคนไทยอย่างยิ่งเป็น
‘ประติมาสาธารณสุขทีง่ ดงาม’ จากฝีมอื นายช่างตัวจริง ผูเ้ ป็นทัง้ ช่างไม้ และ
ช่างเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขมือทอง สมองทอง และหัวใจเพชร: นายแพทย์
วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร นายช่างผู้สร้างฝัน อาจารย์ป๋วย ให้เป็นจริง
นายแพทย์วโิ รจน์ เป็นลูกคนจีนทีเ่ กิดในเมืองไทย เหมือนอาจารย์ปว๋ ย
เป็นเด็กกรุงเทพฯ เหมือนอาจารย์ปว๋ ย เป็นศิษย์โรงเรียนอัสสัมชัญเหมือน
อาจารย์ปว๋ ย เรียนจบได้ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตทางเศรษฐศาสตร์เหมือนอาจารย์ปว๋ ย
มีหัวใจที่รักแผ่นดินเกิด และทุ่มเททำ�งานให้แก่แผ่นดินไทยอันเป็นที่รัก
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริงเหมือนอาจารย์ป๋วย น่ายินดีที่นายแพทย์วิโรจน์ สามารถทำ�ให้
ความฝัน ‘จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน’ ของอาจารย์ป๋วย ในด้านการ
สาธารณสุขปรากฏเป็นความจริงอันงดงาม น่าชื่นชม
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แน่นอนว่า การบากบั่นต่อสู้เพื่อทำ�ความฝันของอาจารย์ป๋วยให้
ปรากฏเป็นจริง เพื่อประโยชน์สุขอันแท้จริงของประชาชนคนไทย ยังจะ
ต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคมากมาย โดยเฉพาะจากอำ�นาจอันโฉดเขลา
และฉ้อฉล แต่หวังและเชื่อว่า แบบอย่างของอาจารย์ป๋วย จะทำ�ให้เกิดคน
อย่างนายแพทย์วิโรจน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

นายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
นายแพทย์ วิ โรจน์ ตั้ ง เจริ ญ เสถี ย ร เป็ น ลู ก ชายคนเล็ ก ของ
ครอบครั ว คนจี น โพ้ น ทะเล เกิ ด ที่ โรงพยาบาลหั ว เฉี ย ว จั ง หวั ด
พระนคร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2497 สำ�เร็จการศึกษาแพทยศาสตร
บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัย
มหิดล พ.ศ. 2521 ได้รับประกาศนียบัตรด้านการบริหารโรงพยาบาล
จากโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2526 และ สำ�เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกด้าน Health Planning and Financing จาก London
School of Hygiene and Tropical Medicine มหาวิทยาลัยลอนดอน
พ.ศ. 2533 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกได้รับรางวัล Woodruff Medal
จากมหาวิทยาลัยลอนดอน
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เป็นแพทย์ใช้ทุนรุ่น 9 โดยรับตำ�แหน่งครั้งแรกเป็นผู้อำ�นวยการ
โรงพยาบาลโขงเจียม จ.อุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2523 จากนั้นย้าย
ไปที่โรงพยาบาลตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี และ โรงพยาบาล
อำ�นาจเจริญ จ.อุบลราชธานี (ในขณะนัน้ ปัจจุบนั เป็น จ.อำ�นาจเจริญ)
ได้รับรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่นของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2529 จากนัน้ ไปเรียนต่อระดับปริญญาเอก
ที่กรุงลอนดอนด้วยทุนของ Rockefeller Foundation โดยอาจารย์
ประเวศ วสี เป็นผู้แนะนำ� กลับมารับราชการต่อด้วยการเป็นหัวหน้า
งานแผนกต่างๆ กองแผนงานสาธารณสุข ซึง่ ต่อมาเป็นสำ�นักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งได้เริ่มทำ�งานด้าน
วิชาการโดยเฉพาะด้านการเงินการคลังระบบสุขภาพ
ได้รบั ทุนเมธีวจิ ยั อาวุโส จากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) สองสมัยติดต่อกัน คือ พ.ศ. 2541-2544 และ 2544-2547 เป็น
ผู้ร่วมก่อตั้ง สำ�นักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กับ
นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ในปี พ.ศ. 2546 เป็นผู้อำ�นวย
การสำ�นักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ระหว่างปี
พ.ศ. 2546-51 เป็นทีป่ รึกษาสำ�นักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศ ตั้งแต่ 2552 เกษียณอายุราชการในปี 2558
ได้รับรางวัล Woodruff Medal Award ในปี ค.ศ. 1991 สำ�หรับ
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกดีเด่น จาก London School of Hygiene
and Tropical Medicine, และรางวัล Edwin Chadwick Medal ใน
ปี ค.ศ. 2011 สำ�หรับผลงานวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบสุขภาพ
เพื่อประโยชน์คนจน จาก London School of Hygiene and Tropical
Medicine มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศกว่า 160
รายการ
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รายนามคณะผู้จัดทำ�

ดร.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร1
ดร.วลัยพร (ตัณฑวรรธนะ) พัชรนฤมล1
ดร.สุพล ลิ้มวัฒนานนท์1, 2
น.ส.เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์1
น.ส.ศศิรัตน์ ลัพธิกุลธรรม1
ดร.วริศา พานิชเกรียงไกร1
น.ส.อังคณา สมนัสทวีชัย1
น.ส.วราภรณ์ ปวงกันทา1
International Health Policy Program (IHPP),
Ministry of Public Health, Thailand
2
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
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บทสรุปผู้บริหาร

จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน: หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ผลสัมฤทธิ์และความท้าทายในอนาคต
อาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ เจ้าของรางวัล Ramon Magsaysay ในปี
พ.ศ. 2508 ไม่เพียงมีบทบาทสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
และการศึกษาเท่านั้น ด้วยสำ�นึกด้านจริยธรรมและสติปัญญาของท่าน
ผ่ า นบทความอั น ทรงอิ ท ธิ พ ล เรื่ อ ง 'จากครรภ์ ม ารดาถึ ง เชิ ง ตะกอน'
ที่ต้นฉบับถูกเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า 'The Quality of Life of a South
East Asian: A Chronicle of Hope from Womb to Tomb' ที่ตีพิมพ์ในปี
พ.ศ. 2523 มีบทบาทอย่างยิ่งในการจุดประกายและกระตุ้นให้นักวิชาการ
และนักเคลื่อนไหวทางสังคมเกิดความตระหนักในการผลักดันให้ฝันของ
อาจารย์ป๋วยเป็นจริง
บทความอันทรงพลังนี้มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสวัสดิการทางสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงการบริการทางสุขภาพของประเทศไทย ตลอด
ชีวิตการทำ�งานของศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ได้ต่อสู้ ฟันฝ่าให้เกิด
พระราชบัญญัติประกันสังคม ในปี พ.ศ. 2533 และยังคงประคับประคอง
ให้มีความก้าวหน้าเป็น 'ระบบความคุ้มครองทางสังคม' (social protection)
แก่ผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศจนเท่าทุกวันนี้
ตลอดชีวติ การทำ�งานของนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ นอกจากได้
ทุ่มเทเพื่อการสาธารณสุขมูลฐานที่นำ�ไปสู่การพัฒนาของระบบสาธารณสุข
ในชนบทไทย ท่านยังเป็นผู้มีส่วนสำ�คัญยิ่งในการผลักดันให้เกิดหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าขึน้ ในประเทศไทย จนมีพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพ
แห่ ง ชาติ ปี พ.ศ. 2545 หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ที่ สำ � นั ก งานหลั ก
ประกันสุขภาพแห่งชาติรับผิดชอบนั้น มีแหล่งการเงินจากภาษีผ่านระบบ
งบประมาณประจำ�ปีของรัฐบาล ซึ่งทำ�ให้เกิดความเป็นธรรมด้านการเงิน
มากกว่ารายจ่ายสุขภาพที่จ่ายจากครัวเรือนโดยตรงขณะใช้บริการ ผลของ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี้ ทำ�ให้เกิดการจัดบริการสาธารณสุขอย่าง
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รอบด้านแก่ประชาชนไทย 47 ล้านคน ที่ไม่ใช่ผู้ประกันตนในระบบประกัน
สังคม หรือผู้มีสิทธิ์ในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยผู้ป่วยภายใต้
ประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่ตอ้ งเสียค่ารักษาพยาบาล ณ จุดบริการแต่อย่างใด
นับได้ว่าเป็นการสานฝันของอาจารย์ป๋วย ที่เขียนในบทความไว้ว่า “ผม
ต้องการสุขภาพอนามัยอันดี และรัฐบาลต้องให้การบริการป้องกันโรคแก่ผม
อย่างฟรี กับบริการทางการแพทย์ รักษาพยาบาล อย่างถูกอย่างดี เจ็บป่วย
เมื่อใด หาหมอ หาพยาบาลได้สะดวก” .... “เรื่องที่ผมจะเรียกร้องข้างต้นนี้
ผมไม่เรียกร้องเปล่า ผมยินดีเสียภาษีอากรให้ส่วนรวมตามอัตภาพ”
การศึกษาเชิงประจักษ์พบว่า ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำ�ให้
ประชาชนเข้าถึงบริการได้มากขึ้น เป็นธรรมมากขึ้น คนจนเป็นประชาชน
ส่วนใหญ่ทไี่ ด้รบั ประโยชน์จากรายจ่ายสุขภาพของรัฐบาล (pro-poor benefit
incidence) ครัวเรือนไม่ประสบปัญหารายจ่ายสุขภาพที่ทำ�ให้ถึงกับสิ้นเนื้อ
ประดาตัวหรือจนลงหลังจากจ่ายค่ารักษาพยาบาล ประชาชนไทยมีสุขภาพ
ดีขึ้น รวมทั้งป้องกันมิให้ผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เช่น เอดส์ มะเร็งและ
ไตวาย ซึ่งในอดีต ก่อนที่มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คนไทยที่ยากจนไม่
สามารถเข้าถึงบริการราคาสูงเหล่านี้ได้เลย หรือเข้าถึงได้ แต่ก็ต้องขายวัว
ขายควาย ที่นา หรือกู้หนี้ยืมสิน
ระบบประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ที่ บ ริ ห ารโดยสำ � นั ก งานหลั ก ประกั น
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ทำ � ให้ ร ะบบสุ ข ภาพมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณของรัฐบาลและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ด้วยหลากหลายวิธีการ เช่น
การใช้ระบบงบประมาณปลายปิด (close ended budget) การจ่ายเงินให้
สถานพยาบาลล่วงหน้าแบบปลายปิด การต่อรองราคาค่ายาและอุปกรณ์
การแพทย์ให้ได้ราคาถูก คุณภาพดี (monopsonistic purchasing power)
เป็นต้น
ข้อมูลเชิงประจักษ์เกีย่ วกับผลลัพธ์ทดี่ ขี องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ทำ�ให้ประเทศไทยได้รบั การยอมรับจากนานาประเทศ จนได้รบั การยกย่องให้
อยู่ระดับแนวหน้าในเวทีสุขภาพโลก และ ได้รับคำ�ชื่นชมจากผู้นำ�ระดับโลก
อาทิเช่น Professor Amartya Sen ผูซ้ งึ่ ได้รบั รางวัล Nobel Prize ปี ค.ศ. 1998,
เลขาธิการสหประชาชาติ Ban Ki-Moon, ประธานธนาคารโลก Jim Yong Kim
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และ เลขาธิการใหญ่องค์การอนามัยโลก Dr Margaret Chan ว่าเป็นเพียงไม่กี่
ประเทศในกลุม่ ประเทศทีม่ รี ายได้ปานกลางระดับต่�ำ (Lower Middle Income
Country ในปี พ.ศ. 2545) ทีส่ ามารถพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
จนครอบคลุมประชากรเกือบทุกคนได้ การได้รบั ความชืน่ ชมเหล่านีเ้ ป็นสิง่ ที่
สะท้อนให้เห็นถึงความสำ�เร็จของประเทศไทย ซึ่งควรถือโอกาสอันดีที่
นักการเมืองและผูบ้ ริหารในประเทศไทยจะรักษาระดับแชมป์โลกนีไ้ ว้ พร้อม
ทั้งพัฒนาให้เกิดความยอมรับและชื่นชมมากยิ่งขึ้น ด้วยการมุ่งมั่นสนับสนุน
อย่างเต็มที่และต่อเนื่องให้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามั่นคงสืบไป
ความสำ�เร็จของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
รากฐานที่เข้มแข็งของระบบสุขภาพไทย ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงสามทศวรรษทีผ่ า่ นมาด้วยนโยบายการลงทุนด้านระบบบริการสุขภาพ
ของกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2513-2543) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพระดับรากหญ้า ได้แก่ สถานีอนามัยและโรงพยาบาลชุมชนมี
ครบถ้วนทุกตำ�บลและทุกอำ�เภอตามลำ�ดับ ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติใช้
ระบบบริการสุขภาพระดับอำ�เภอเป็นยุทธภูมิ (strategic hub) ที่สำ�คัญที่สุด
ในการแปลงนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปสูผ่ ลลัพธ์ทใี่ ห้ประโยชน์
ต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ นำ�ไปสูผลลัพธ์ที่ดีต่อคนจน (pro-poor
outcomes) บริการสุขภาพระดับอำ�เภอทำ�ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ดีขึ้น
พร้อมทั้งมีระบบการส่งต่อผู้ป่วย จากอำ�เภอ/ตำ�บล ไปยังรพ.จังหวัด และ
ส่งกลับจากจังหวัดสู่อำ�เภอตำ�บลต่อไป ระบบบริการสุขภาพที่เข้มแข็งนี้เป็น
เพราะมีบุคลากรสาธารณสุขทุกวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถในการให้
บริการประชาชนอย่างรอบด้าน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การ
วินิจฉัย การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย สิ่งสำ�คัญยิ่ง
คือบุคลากรสาธารณสุขเหล่านี้มีจริยธรรมและความเสียสละในการทำ�งาน
ทำ�ให้ประชาชนเชื่อมั่นในคุณภาพบริการสุขภาพ นโยบายของกระทรวง
สาธาณสุขในการผูกพันใช้ทุน 3 ปี ในชนบทและต่างจังหวัดของบุคคลากร
สาธารณสุขหลายสาขา ทีด่ �ำ เนินการมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2513 เป็นปัจจัยสำ�คัญ
ที่สุดที่ทำ�ให้บริการสุขภาพในอำ�เภอและจังหวัดมีคุณภาพ
ถึ ง แม้ ว่ า หลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า ของประเทศไทยมี ผ ลการ
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ดำ�เนินงานที่ดี แต่ยังคงมีสิ่งท้าทายหลายประการ สิ่งท้าทายสองประการ
หลักในเอกสารชิ้นนี้ ได้แก่ หนึ่ง ความยั่งยืนเรื่องการเงินการคลังระบบ
สุ ข ภาพ จากการที่ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า ต้ อ งอาศั ย งบประมาณ
ประจำ�ปีของรัฐบาล ย่อมเกิดความแปรผันตามกระแสการเมือง และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศในแต่ละปี โดยเฉพาะในยามเศรษฐกิจถดถอย หรือ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำ� อย่างไรก็ตามได้มีความพยายาม
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการพัฒนาเป้าหมายและตัวชี้วัดใน
ระบบการคลังสุขภาพ 4 ด้าน ได้แก่ ความมัน่ คงทางการคลัง (sustainability),
ความเพียงพอ (adequacy) ความเสมอภาค (fairness) และประสิทธิภาพ
(efficiency) เพื่อการพัฒนาระบบการเงินการคลังสุขภาพในระยะยาวต่อไป
และ สอง ปัญหาความเหลื่อมล้ำ�ระหว่างหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3
กองทุน ระหว่าง ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสังคม และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่มีรายจ่ายสูงกว่า
ประกันสุขภาพแห่งชาติถึง 4 เท่า แสดงให้เห็นถึงการขาดประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการซึ่งเป็นสาเหตุสำ�คัญของความเหลื่อมล้ำ� ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักรู้ถึงปัญหาความ
เหลื่อมล้ำ�เป็นอย่างดี แต่หนทางและการดำ�เนินการที่จะนำ�ไปสู่การสร้าง
ความกลมกลื อ เพื่ อ แก้ ไขความเหลื่ อ มล้ำ � นั้ น เป็ น สิ่ ง ท้ า ทายอย่ า งมาก
ซึ่งหนทางมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยเป็นนวัตกรรมทางสังคมทีพ่ ฒ
ั นา
ขึ้นโดยคนไทย ได้เปลี่ยนนามธรรม “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ของ
อาจารย์ป๋วย ไปสู่รูปธรรมและความเป็นจริง ทำ�ให้ประชาชนคนไทยมี
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ส�ำ เร็จ ซึง่ เป็นสิง่ ทีม่ ากกว่าอดีตประธานาธิบดี
ฟิลปิ ปินส์ Ramon Magsaysay ได้กล่าวไว้วา่ “ข้าพเจ้าเชือ่ ว่า ผูท้ มี่ นี อ้ ยในชีวติ
ควรจะได้รับมากในกฎหมาย---I believe that he who has less in life should
have more in law." นวัตกรรมทางสังคมของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ของไทยนี้ทำ�ให้คนไทยทุกคนมีสิทธิเสมอภาคในการเข้าถึงบริการสุขภาพ
เกิดความมั่งคงทางสุขภาพ ให้ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
คนไทยทุกคน และส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ
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Executive Summary

From Womb to Tomb: Thailand Universal Health Coverage, achievement and future challenges
Dr Puey Ungphakorn, a Ramon Magsaysay Award winner in the
field of government service in 1965, not only played a central role
in shaping Thailand’s economic development but took a leadership
in strengthening higher education systems, guided by his moral and
intellectual spheres. The seminal article in 1980 on “The Quality of Life
of a South East Asian: A Chronicle of Hope from Womb to Tomb” had
greatly inspired numerous scholars and social activists to translate his
legitimate dreams into reality.
This influential article had significantly shaped the social security
systems in Thailand. Professor Nikom Chantaravitura untiringly shaped
the Social Security Systems which included health care benefits for
the formal sector private employees, until the enactment of Social
Security Act in 1990s and continued to support its implementation
after enactment.
Dr Sanguan Nittaramphong untiringly steered the health systems
towards Universal Health Coverage (UHC) until the enactment of National Health Security Act in 2002. The Universal Coverage Scheme
(UCS) financed by general tax for a comprehensive set of benefit
package and free at point of services is in line with Puey’s inspiration, ensures health security to 47 million citizens engaged in informal
sector who are mostly poor. Empirical evidence indicates that UCS
contributes to favourable outcomes, in term of increasing equitable
access to and use of health services, pro-poor benefit incidence, and
financial risk protection by preventing households from catastrophic
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health expenditure and medical impoverishment. A number of lives
have been saved from high cost illnesses such as HIV/AIDS, cancers
and renal failure, previously “out of reach” by the poor. Its strategic
purchasing functions, in particular close ended budget and prospective
provider payment methods and the use of monopsonistic negotiating
power by National Health Security Office contribute to systems efficiency and cost containment.
These favourable outcomes place Thailand at the global front
as a UHC success case and fully recognized by global leaders. To
name a few, UN Secretary General, Ban Ki-Moon; the 1998 Nobel
Prize Laureate, Prof. Amartya Sen; World Bank President, Jim Yong
Kim; and WHO Director General, Margaret Chan. Global recognition is
an opportunity for Thai politicians and policy makers to sustain UCS
and strengthen its social recognition by continued full commitment in
nurturing its fifteen years old UCS.
The UHC was implemented on a strong health systems footings;
the extensive geographical coverage of health delivery systems at the
grass root level, in particular the district health systems consisting of
health centres and district hospitals serve as a major hub in translating
policy intention into pro-poor outcomes. District health systems are
backed up by effective referral systems, up to provincial hospitals and
down to district hospitals and health centres. Most importantly, the
dedicated health professionals, their clinical competencies and moral
obligations build trust and confidence by the citizens on decent quality
of basic but essential services. Functioning health delivery system is the
results of four-decade investment in health infrastructure and mandatory rural health services by health related new graduates since 1970s.
Despite these progresses and achievements, two main challenges are identified. UCS reliance on general tax revenue face chal-
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lenges during financial crunch in the cyclical economic bust. Targets
and indicators on Sustainability, Adequacy, Fairness and Efficiency
(SAFE) in financing UHC are identified for another wave of reforms and
monitoring its progress in 2016 onwards. Discrepancies across three
insurance schemes notably between UCS, Social Health Insurance
and the inefficient Civil Servant Medical Benefit Scheme are well recognized by stakeholders, but solutions and actions on harmonization
across schemes are not paved with roses.
In conclusion, UCS is a home-grown social innovation which
translates Dr Puey’s hope “from Womb to Tomb” into reality and good
outcomes. Thai UCS has gone beyond the statement by the former
Philippine President Ramon Magsaysay, "I believe that he who has
less in life should have more in law". The UCS social innovation has
enriched human rights, enhanced health security, fostered human
integrity and flourished health equity.
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บทที่ 1
จากนามธรรม ‘อุดมการณ์อาจารย์ป๋วย’
สู่รูปธรรม ‘หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า’

อาจารย์ปว๋ ย อึง๊ ภากรณ์ ได้ประพันธ์บทความภาษาอังกฤษ ‘The Quality of
Life of a South East Asian: A Chronicle of Hope from Womb to Tomb’ ซึง่
บันทึกลงเป็นภาคผนวกในข้อคิดเพื่อการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สำ�หรับ ค.ศ. 1980 (Thoughts on South-East Asia’s Development
1980) โดยข้อเขียนนี้ถูกนำ�เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการ
พัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Development Advisory
Group: SEADAG) เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2516 จากนั้นบทความใน
ภาคผนวกนีไ้ ด้ถกู นำ�มาตีพมิ พ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ฉบับวันที่ 18
ตุลาคม พ.ศ. 2516 บทความภาคภาษาอังกฤษนี้ได้รับการกล่าวถึงและ
อ้างอิงอย่างมากมาย
อาจารย์ ป๋ ว ย เล็ ง เห็ น ประโยชน์ ข องบทความนี้ ต่ อ คนไทยทั้ ง
หลาย ท่านได้ลงมือแปลบทความนี้เป็นภาษาไทยด้วยตนเอง ชื่อว่า
‘คุ ณ ภาพแห่ ง ชี วิ ต ปฏิ ทิ น แห่ ง ความหวั ง จากครรภ์ ม ารดาถึ ง เชิ ง
ตะกอน’ หรือที่รู้จักกันดีในเวลาต่อมาในชื่อ ‘จากครรภ์มารดาถึงเชิง
ตะกอน’ และได้ ถู ก นำ � ไปตี พิ ม พ์ ค รั้ ง แรกในวารสารชื่ อ สั ง คมศาสตร์
ปริทัศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2516 ซึ่งเป็นวารสารในยุคสมัย
นั้ น และถู ก รวบรวมไว้ ใ นหนั ง สื อ เพื่ อ ให้ ส ะดวกแก่ ก ารค้ น คว้ า ต่ อ ไป
ใน ศาสนธรรมกับการพัฒนา, หน้า 135-138. โดย ป๋วย อึ๊งภากรณ์;
บรรณาธิการโดย พระดุษฎี เมธงกุโร และคนอื่นๆ. -- กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
โกมลคีมทอง, 2530.
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คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน
โดย ป๋วย อึ๊งภากรณ์
1. เมื่อผมอยู่ในครรภ์ของแม่ ผมต้องการให้แม่ได้รับประทาน
อาหารที่เป็นคุณประโยชน์ และได้รับความเอาใจใส่ และ
บริการอันดีในเรื่องสวัสดิภาพของแม่และเด็ก ผมไม่ต้องการ
มีพี่น้องมากอย่างที่พ่อแม่ผมมีอยู่ และแม่จะต้องไม่มีลูกถี่นัก
2. พ่อกับแม่จะแต่งงานกันถูกฎหมาย หรือธรรมเนียมประเพณี
หรือไม่ ไม่สำ�คัญ แต่สำ�คัญที่ พ่อกับแม่ต้องอยู่ด้วยกันอย่าง
สงบสุข ทำ�ความอบอุ่นให้ผมและพี่น้อง
3. ในระหว่าง 2-3 ขวบแรกของผม ซึ่งร่างกายและสมองผม
กำ�ลังเติบโตในระยะทีส่ �ำ คัญ ผมต้องการให้แม่ผมกับตัวผม ได้
รับประทานอาหารที่เป็นคุณประโยชน์
4. ผมต้องการไปโรงเรียน พี่สาวหรือน้องสาวผมก็ต้องการไป
โรงเรียน จะได้มีความรู้หากินได้ และจะได้รู้คุณธรรมแห่งชีวิต
ถ้าผมมีสติปัญญาเรียนชั้นสูงๆ ขึ้นไป ก็ให้มีโอกาสเรียนได้
ไม่ ว่ า พ่ อแม่ผ มจะรวย หรือ จน จะอยู่ใ นเมื องหรื อชนบท
แร้นแค้น
5. เมื่อออกจากโรงเรียนแล้ว ผมต้องการงานอาชีพที่มีความ
หมาย ทำ�ให้ได้รับความพอใจว่า ตนได้ทำ�งานเป็นประโยชน์
แก่สังคม
6. บ้านเมืองที่ผมอาศัยอยู่จะต้องมีขื่อ มีแป ไม่มีการข่มขู่ กดขี่
หรือประทุษร้ายกัน ประเทศของผมควรจะมีความสัมพันธ์
อันชอบธรรม และเป็นประโยชน์กับโลกภายนอก ผมจะได้
มีโอกาสเรียนรู้ถึงความคิด และวิชาของมนุษย์ทั้งโลก และ
ประเทศของผมจะได้มีโอกาสรับเงินทุนจากต่างประเทศ มา
ใช้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
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7. ผมต้องการให้ชาติของผมได้ขายผลิตผลแก่ต่างประเทศด้วย
ราคาอันเป็นธรรม ในฐานะที่ผมเป็นชาวไร่ชาวนา ผมก็อยาก
มีที่ดินของผมพอสมควรสำ�หรับทำ�มาหากิน มีช่องทางได้กู้ยืม
เงินมาขยายงาน มีโอกาสรู้วิธีการทำ�กินแบบใหม่ๆ มีตลาดดี
และขายสินค้าได้ราคายุติธรรม
8. ในฐานะที่ผมเป็นกรรมกร ผมก็ควรจะมีหุ้นมีส่วนในโรงงาน
บริษัท ห้างร้านที่ผมทำ�อยู่ ในฐานะที่ผมเป็นมนุษย์ ผมก็
ต้ อ งการอ่ า นหนั ง สื อ พิ ม พ์ และหนั ง สื อ อื่ น ๆ ที่ ไ ม่ แ พงนั ก
จะฟั ง วิ ท ยุ ดู โ ทรทั ศ น์ ก็ ไ ด้ โ ดยไม่ ต้ อ งทนรบกวนจากการ
โฆษณามากนัก
9. ผมต้องการสุขภาพอนามัยอันดี และรัฐบาลจะต้องให้บริการ
ป้องกันโรคแก่ผมฟรี กับบริการการแพทย์ รักษาพยาบาล
อย่างถูกอย่างดี เจ็บป่วยเมื่อใดหาหมอพยาบาลได้สะดวก
10. ผมจำ�เป็นต้องมีเวลาว่างสำ�หรับเพลิดเพลินกับครอบครัว มี
สวนสาธารณะที่เขียวชอุ่ม สามารถมีบทบาท และชมศิลปะ
วรรณคดี นาฏศิลป์ ดนตรี วัฒนธรรมต่างๆ เที่ยวงานวัด งาน
ลอยกระทง งานนักขัตฤกษ์ งานกุศลอะไรก็ได้พอสมควร
11. ผมต้องการอากาศบริสุทธิ์สำ�หรับหายใจ น้ำ�ดื่มบริสุทธิ์สำ�หรับ
ดื่ม
12. เรื่องอะไรที่ผมทำ�เองไม่ได้ หรือได้แต่ไม่ดี ผมก็จะขอความ
ร่วมมือกับเพื่อนฝูงในรูปสหกรณ์ หรือสโมสร หรือสหภาพ
จะได้ช่วยซึ่งกันและกัน
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13. เรื่องที่ผมจะเรียกร้องข้างต้นนี้ ผมไม่เรียกร้องเปล่า ผมยินดี
เสียภาษีอากรให้ส่วนรวมตามอัตภาพ ผมต้องการโอกาสที่มี
ส่วนในสังคมรอบตัวผม ต้องการมีสว่ นในการวินจิ ฉัยโชคชะตา
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชาติ
14. เมียผมก็ต้องการโอกาสต่างๆ เช่นเดียวกับผม และเราสองคน
ควรจะได้รับความรู้และวิธีการวางแผนครอบครัว
15. เมือ่ แก่ ผมและเมียก็ควรได้ประโยชน์ตอบแทนจากการประกัน
สังคม ซึ่งผมได้จ่ายบำ�รุงตลอดมา เมื่อจะตาย ก็ขออย่าให้ตาย
อย่างโง่ๆ อย่างบ้าๆ คือตายในสงครามที่คนอื่นก่อให้เกิดขึ้น
ตายในสงครามกลางเมือง ตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ ตาย
เพราะน้ำ�หรืออากาศเป็นพิษ หรือตายเพราะการเมืองเป็นพิษ
16. เมื่ อ ตายแล้ ว ยั ง มี ท รั พ ย์ ส มบั ติ เ หลื อ อยู่ เก็ บ ไว้ ใ ห้ เ มี ย ผม
พอใจในชีวิตของเธอ ถ้าลูกยังเล็กอยู่ก็เก็บไว้ เลี้ยงให้โต แต่
ลูกที่โตแล้วไม่ให้ นอกนั้นรัฐบาลควรเก็บไปหมด จะได้ใช้เป็น
ประโยชน์ในการบำ�รุงชีวิตของคนอื่นๆ บ้าง
17. ตายแล้ว เผาผมเถิด อย่างฝัง คนอื่นจะได้มีที่ดินอาศัยและ
ทํากิน และอย่าทําพิธีรีตอง ในงานศพให้วุ่นวายไป นี่แหละ
คือความหมายของชีวิต นี่แหละคือการพัฒนาที่จะควรให้
เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของทุกคน
18. สุ ด ท้ า ยนี้ ข อขอบพระคุ ณ ท่ า นทั้ ง หลายที่ อุ ต ส่ า ห์ อ่ า นมา
จนจบ ขอความสุขสวัสดีและสันติสุข จงเป็น ของท่านทั้งหลาย
และพระท่านกล่าวไว้ดังนี้เกี่ยวกับความสวัสดี "เราตถาคต
ไม่เห็นความสวัสดีอื่นใดของสัตว์ทั้งหลาย นอกจากปัญญา
เรื่องตรัสรู้ ความเพียร ความสําเร็จอินทรีย์และความเสียสละ"
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‘คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิง
ตะกอน’ เป็นบทความทีไ่ ด้กล่าวถึงด้านสาธารณสุขไว้หลายวรรคตอน ดังนี้
ย่อหน้าที่ 1 ได้กล่าวถึงเรื่อง ‘สวัสดิภาพของแม่และเด็ก’ ซึ่งต่อมาได้
รับการรับรองจากสมัชชาสหประชาชาติให้เป็นสองเป้าหมายจากทั้งหมด
แปดเป้าหมายของการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development
Goals: MDGs) ในระหว่าง ค.ศ. 2000-2015
ย่อหน้าที่ 9 ได้กล่าวว่า “ผมต้องการสุขภาพอนามัยอันดี และรัฐบาล
จะต้องให้บริการป้องกันโรคแก่ผมฟรี กับบริการการแพทย์ รักษาพยาบาล
อย่างถูกอย่างดี เจ็บป่วยเมือ่ ใดหาหมอพยาบาลได้สะดวก’ ซึง่ เป็นหลักการ
ของ ‘หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage: UHC)’ และ
ต่อมาได้รับการลงมติจากสมัชชาสหประชาชาติรับรองให้เป็นเป้าหมายที่
3.81 ของเป้าประสงค์ด้านสุขภาพเป็นเป้าประสงค์ที่ 3 ของการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDG) ภายใน ค.ศ. 2030
ซึ่งทดแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development
Goals: MDGs) บทความของอาจารย์ป๋วยมีความลึกซึ้งชี้ให้เห็นความ
จำ�เป็นที่ครอบคลุมทั้งการป้องกันโรคและการบริการรักษาพยาบาล
นอกจากนั้นแล้ว ย่อหน้าที่ 13 ได้กล่าวถึง “ผมยินดีเสียภาษีอากร
ให้ส่วนรวมตามอัตภาพ ผมต้องการโอกาสที่มีส่วนในสังคมรอบตัวผม”
ซึ่งเน้นให้เห็นความสำ�คัญของภาษี ซึ่งมีลักษณะก้าวหน้า (progressive)
โดยผูม้ รี ายได้มากย่อมเสียภาษีทางตรงมากกว่าผูม้ รี ายได้นอ้ ย การใช้ภาษี
เป็นแหล่งการคลัง เป็นมาตรการการกระจายความเสมอภาคอย่างหนึ่ง
ทำ�ให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลและความเป็นปึกแผ่นทางสังคม (Social
Solidarity)
1 SDG Target 3.8 achieve universal health coverage (UHC), including financial
risk protection, access to quality essential health care services, and access to
safe, effective, quality, and affordable essential medicines and vaccines for all
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ย่อหน้าที่ 14 กล่าวถึง ‘ความรู้และวิธีการวางแผนครอบครัว’ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน
จากครรภ์ ม ารดาสู่ เชิ ง ตะกอน มี อิ ท ธิ พ ลสร้ า งแรงบั น ดาลใจให้
นักปฏิวัติทางสังคมหลายท่าน แปลงนามธรรมไปสู่รูปธรรม
อาจารย์ นิ ค ม จั น ทรวิ ทุ ร เป็ น ผู้ ผ ลั ก ดั น กฎหมายประกั น สั ง คม
จนสำ�เร็จในปี 2533 สกุล สือ่ ทรงธรรม ประธานมูลนิธอิ ารมณ์ พงศ์พงัน ได้
บันทึกในงานเขียนเรือ่ ง ‘นิคม จันทรวิทรุ : ปูชนียบุคคลของแรงงานไทย’ ว่า
"ผลงานที่เป็นกฎหมายท่านภาคภูมิใจและพูดถึงเสมอคือ การผลักดันให้
มีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งแปลงมาจากประกาศ คณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 103 การผลักดันให้สตรีลาคลอดได้ 90 วัน พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
2533 ซึ่งยกเลิกพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 นับเป็นผลงานการผลักดันของท่านที่น่าจะเป็น
ผลงานที่ท่านภูมิใจมากที่สุดเพราะเป็น ผลงานที่ท่านทุ่มเทให้ทั้งชีวิต
จิตใจ ต่อสู้เพื่อให้มีการยกเลิกกฎหมายเดิมที่ล้าสมัยและใช้กฎหมายใหม่
ที่ทันโลกทันสมัยเป็นหลักประกันสำ�คัญระยะยาวสำ�หรับลูกจ้างได้ดีที่สุด
(ที่มา: http://www.nikomfoundation.org/autopagev4/show_page.
php?topic_id=21&auto_id=11&TopicPk=)"
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ประกันสังคมไทย ได้ให้ความ
คุ้ ม ครองแรงงานไทยอย่ า งรอบ
ด้าน ไม่เพียงเฉพาะการเจ็บป่วย
แต่ ยั ง ครอบคลุ ม ถึ ง ทุ พ พลภาพ
การคลอดบุตร การว่างงาน และ
นิคม จันทรวิทุร: ปูชนียบุคคลของแรงงานไทย
ชราภาพ
‘จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน’ ยังเป็นแรงบันดาลใจให้บคุ คลสำ�คัญ
ของวงการสาธารณสุขอีกหลายท่าน บุคคลหนึ่ง คือ นายแพทย์สงวน
นิตยารัมภ์พงษ์ ผูบ้ กุ เบิกและผลักดันการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(Universal Health Coverage: UHC) ให้แก่ประเทศไทยจนสำ�เร็จ บทสัมภาษณ์
หนึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2544 นายแพทย์สงวน กล่าวว่า “ที่ผมตั้งใจจะทำ�ก็คือ
ทำ�อย่างไรให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพอย่างครบถ้วนตั้งแต่เกิดจน
ตาย” นายแพทย์สงวนได้ผลักดันผ่านกลไกของราชการจนเป็นผลมาสู่
นโยบายทางการเมืองคือ โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือรู้จักกัน
ในชื่อ ‘30 บาทรักษาทุกโรค’ ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
บทความของ อาจารย์ป๋วย ทั้งนี้ จากการรับทราบต่อๆ กันมา สมัยที่นาย
แพทย์สงวนเป็นนักศึกษาแพทย์ปีที่ 2 ได้ส่งจดหมายจากเมืองไทยไปหา
อาจารย์ป๋วยที่อังกฤษ เพื่อขอบทความของอาจารย์ป๋วย และพวกเรา
ได้รับทราบกันดีว่า นายแพทย์สงวนมีความซาบซึ้งใจในความกรุณาของ
อาจารย์ป๋วยที่ตอบจดหมายกลับมาว่ายินดีส่งบทความมาให้
กล่าวได้วา่ นายแพทย์สงวน มุง่ มัน่ ผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าให้สัมฤทธิ์ผลให้จงได้นั้น ส่วนหนึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
ข้อเขียน ‘จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน’ ของอาจารย์ปว๋ ย และ แน่นอนว่า
นายแพทย์สงวนยังได้รับเอาจริยวัตรปฏิบัติของอาจารย์ป๋วย มาเป็น
แบบอย่างในการทำ�งานด้วย
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คัดลอกมาบางส่วนจากหนังสือ ก่อนจะถึงเชิงตะกอน

คัดลอกมาบางส่วนจากหนังสือ ก่อนจะถึงเชิงตะกอน
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เรื่องราวที่นายแพทย์สงวนต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ จนกระทั่ง
สามารถผลักดันให้ประเทศไทยสามารถบรรลุระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าได้สำ�เร็จ จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ได้ถูกบันทึกและ
ถ่ายทอดเป็นหนังสือ ชื่อ ‘ตำ�นานบัตรทอง: ประวัติศาสตร์การสร้างระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย’ โดย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
จัดพิมพ์ดว้ ยเงินทุนของมูลนิธมิ ติ รภาพบำ�บัด (กองทุนนายแพทย์สงวน นิต
ยารัมภ์พงศ์) เป็นการเล่าเรือ่ งการกำ�เนิดของ ‘บัตรทอง 30 บาท รักษาทุกโรค’
ที่นับว่าเป็นความสำ�เร็จของประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ยังไม่ร่ำ�รวยแต่
สามารถทำ�ได้อย่างสำ�เร็จ
นายแพทย์วชิ ยั ได้เล่าถึงระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในสายตา
ของ Professor Amartya Sen นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบิล ปี ค.ศ. 1998
ว่า หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นฝันที่เป็นจริงได้ ดังตัวอย่างของ
ประเทศไทย รวมทั้ ง ได้ มี ก ารกล่ า วโยงถึ ง ระบบประกั น สุ ข ภาพของ
อังกฤษและญี่ปุ่นเห็นความรู้เพิ่มเติมให้ผู้อ่านด้วย นอกจากการเล่าถึง
อุ ป สรรคต่ า งๆ ในการดำ � เนิ น
งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แล้ว ยังได้เล่าถึงการพัฒนาชุด
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
การพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น
ต่ า งๆ รวมทั้ ง การรั บ ฟั ง ความ
เห็ น จากผู้ ใ ห้ แ ละผู้ รั บ บริ ก าร
บทบาทองค์ ก รปกครองท้ อ ง
ถิ่น และชุมชนในการดำ�เนินการ
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า
โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค มีการสะท้อน
มุ ม มอง และเสี ย งชื่ น ชมจาก
บุคคลและองค์กรระดับโลกต่อ
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ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย สุดท้ายนายแพทย์วชิ ยั
ได้ทิ้งท้ายมองไปในอนาคตของระบบบัตรทองว่าจะเป็นอย่างไร จะมีการ
พัฒนาระบบบริการและสร้างความยั่งยืนของระบบต่อไปอย่างไร
เพี่อหลีกเลี่ยงความซ้�ำ ซ้อนกับหนังสือ ‘ตำ�นานบัตรทอง’ บทความ
ฉบับนี้จึงเน้นให้ผู้อ่านเห็นผลสัมฤทธิ์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าใน
หลากหลายแง่มุม โดยเฉพาะความเสมอภาค (equity) และการอธิบาย
ปัจจัยนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยส่วนหนึ่ง
เป็นการถอดความจากเอกสารวิชาการสองชุด ชุดที่หนึ่ง คือ Tangcharoensathien V., Limwattananon S., Patcharanarumol W., and Thammatacharee J. “Monitoring and evaluating progress towards universal
health coverage in Thailand”. PLOS Medicine 2014;11:e1001726.
ซึ่งเป็นเอกสารฉบับย่อถูกตีพิมพ์ใน PLOS Medicine Collection on
Universal Health Coverage และ ชุดที่สอง คือ “Full Case Study: Monitoring and evaluating progress towards Universal Health Coverage
in Thailand” โดยผู้เขียนคณะเดียวกัน ซึ่งเป็นเอกสารประกอบ ถูกจัดเก็บ
เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ PLOS Medicine
Collection on Universal Health Coverage สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ได้ที่ http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.
pmed.1001726#pmed.1001726.s001
เป็นที่น่ายินดีว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 13 ประเทศที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ใน PLOS Medicine Collection on Universal Health Coverage ปี
ค.ศ. 2014 ร่วมกับองค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก และ ประเทศอื่นๆ
อีก 12 ประเทศ ทั่วโลก นอกจากเอกสารวิชาการสองชุดนี้แล้ว ผู้เขียนยัง
ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งจะนำ�เสนอในบทถัดไป
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บทที่ 2
ประสิทธิภาพระบบสุขภาพประเทศไทยเทียบกับนานาประเทศ

สาระสำ�คัญของบทนี้ เป็นการทบทวนสถานการณ์ประสิทธิภาพของระบบ
สุขภาพไทยเทียบกับนานาประเทศ โดยเปรียบเทียบสถานะสุขภาพกับ
สถานะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และรายจ่ายสุขภาพ
ข้อมูลประเทศไทยโดยสังเขป (ข้อมูลปี 2557)
• จำ�นวนประชากร		
67.7 ล้านคน
• รายได้ประชาชาติ
5,780 เหรียญสหรัฐต่อประชากรหนึ่งคน
• จัดอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง (Upper Middle Income
Country, UMIC)
• สถานะสุขภาพ
• อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 77 ปีสำ�หรับผู้หญิง / 71 ปีสำ�หรับผู้ชาย
• อัตราตายเด็กต่ำ�กว่าห้าปี 12.6 รายต่อการเกิดมีชีพ 1,000 ราย
• อัตราตายมารดา
26 รายต่อการเกิดมีชีพ 100,000 ราย
• การคลอดโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (Skilled Birth Attendance) 99.6%
(ปี 2555)
• รายจ่ายสุขภาพ (ปี 2556)
• รายจ่ายสุขภาพทั้งหมด คิดเป็น 4.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ หรือ เท่ากับ 264 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี
• รายจ่ายของรัฐบาลด้านสุขภาพ
»»เพิ่มจาก 56% ของรายจ่ายสุขภาพทั้งหมดในปี 2554 เป็น 80%
ในปี 2557 หรือ
»»เพิ่มจาก 3.3% GDP ในปี 2554 เป็น 4.6% GDP ในปี 2557
»»เท่ากับ 17% ของรายจ่ายทั้งหมดของรัฐบาล
• รายจ่ายของครัวเรือนด้านสุขภาพเท่ากับ 11.3% ของรายจ่ายสุขภาพ
ทั้งหมด ข้อมูลประเทศไทยโดยสังเขป (ข้อมูลปี 2557)
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2.1 ‘สุขภาพดี ไม่ต้องจ่ายแพง’ (‘Good Health at Low Cost’) ของประเทศไทย
2.1.1 สุขภาพดี (Good Health)

ในภาพรวมทั่วโลก ในรูปที่ 2.1 ทุกประเทศมีสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กดีขนึ้ อัตราตายเด็กต่�ำ กว่าห้าปี ต่อการเกิดมีชพี 1,000 ราย ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ประเทศกลุ่มรายได้สูงมีอัตราตายเด็กต่ำ�กว่าห้าปี ในระดับที่ต่ำ�
มาก (ประมาณ 10 หรือน้อยกว่า 10 ราย) ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990)
ในขณะทีป่ ระเทศกลุม่ รายได้ต�่ำ และกลุม่ รายได้ปานกลางมีอตั ราตายเด็กต่�ำ
กว่าห้าปีที่สูงมาก (สูงถึง 190 ในประเทศกลุ่มรายได้ต่ำ�)

รูปที่ 2.1 อัตราตายเด็กต่ำ�กว่าห้าปีของประเทศไทย เปรียบเทียบกลุ่มประเทศ
ต่างๆ ตามระดับรายได้

ที่มา: ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์ วิเคราะห์ข้อมูลจาก World Bank World Development Indicators (updated Oct 2015)
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ระบบสาธารณสุขไทยมีความโดดเด่นมาก ก่อนที่ไทยบรรลุหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประเทศไทยมีอัตราตายเด็กต่ำ�กว่าห้าปีในระดับ
ที่ต่ำ�มาก มากกว่าประเทศอื่นในกลุ่มเดียวกัน อัตราตายเด็กต่ำ�กว่าห้าปี
ของประเทศไทยเทียบเคียงได้กับประเทศที่มีรายได้สูง ที่ไม่ใช่กลุ่ม OECD
(High Income Non-OECD Countries) โดยมีอัตราลดลงเรื่อยๆ อย่าง
ต่อเนื่องจนเริ่มเท่ากับประเทศในกลุ่มนี้ ใน พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)
และใน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีอัตราตายเด็กต่ำ�กว่าห้าปีเท่ากับ 12.6
รายต่อการเกิดมีชีพ 1,000 ราย ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเท่ากับประเทศใน
กลุ่มนี้
2.1.2 ไม่ต้องจ่ายแพง (Low Cost)

เมือ่ นำ�ข้อมูล พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ของทุกประเทศทัว่ โลกมาสร้าง
เป็นรูปที่ 2.2 รูปด้านล่าง แกนตั้งเป็นรายจ่ายสุขภาพเป็นเปอร์เซ็นต์ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Total Health Expenditure as % Gross
Domestic Product, THE as % GDP) ส่วนแกนนอนเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศต่อหัวประชากร (GDP per capita) และทำ�การวิเคราะห์
multiple regression จะได้เส้นที่คาดว่าจะเป็น (predicted line) เห็นได้
ชัดเจนว่า ประเทศไทยมีรายจ่ายสุขภาพไม่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่
มีรายได้ใกล้เคียงกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่ำ�กว่าเส้น predicted line
รายจ่ายสุขภาพในระดับนี้เมื่อเทียบกับสถานะสุขภาพ ทั้งอัตราตาย
เด็กต่�ำ กว่าห้าปี และอายุคาดเฉลีย่ เมือ่ แรกเกิด ประเทศไทยจัดเป็นประเทศ
แถวหน้าที่มีประสิทธิภาพของระบบสุขภาพสูงที่สุดในโลกประเทศหนื่ง
(highest performing countries)

จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน:
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รูปที่ 2.2 รายจ่ายสุขภาพคิดเป็นร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ของประเทศไทย เปรียบเทียบกลุ่มประเทศต่างๆ ตามระดับรายได้ (พ.ศ. 2556 หรือ
ค.ศ. 2013)

Thailand

LIC

LMIC

UMIC

OECD

other HIC

ที่มา: ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์ วิเคราะห์ข้อมูลจาก
World Bank-World Development Indicators (updated Oct 2015)

2.1.3 สุขภาพดี - ไม่ต้องจ่ายแพง (Good Health at Low Cost)

ตัวชี้วัด ‘สุขภาพดี’ ในที่นี้ หมายถึงอัตราตายเด็กต่ำ�กว่าห้าปี (Under
5 Mortality Rate per 1,000 Live Births) มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับ
ตัวชี้วัด ‘ไม่ต้องจ่ายแพง’ ในที่นี้ คือ รายจ่ายสุขภาพต่อหัวประชากร ใน
รูปที่ 2.3 หลักฐานเชิงประจักษ์บ่งชี้อย่างชัดเจนว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศที่มีอัตราตายเด็กต่ำ�กว่าห้าปีในระดับเท่าๆ กัน ประเทศไทยใช้
รายจ่ายสุขภาพทีน่ อ้ ยกว่า หรืออีกนัยหนึง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศทีม่ ี
รายจ่ายสุขภาพต่อหัวประชากรในระดับเท่าๆ กัน ประเทศไทยมีอตั ราตาย
เด็กต่ำ�กว่าห้าปีที่ต่ำ�กว่า
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รูปที่ 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราตายเด็กต่ำ�กว่าห้าปี (Under 5 Mortality
Rate per 1,000 Live Births) และ รายจ่ายสุขภาพต่อหัวประชากร พ.ศ. 2548
(ค.ศ. 2005)

ที่มา: เอกสารอ้างอิง Good Health at Low Cost, 2011 [2]

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติขั้นสูงเพื่อยืนยันประสิทธิภาพ
ของระบบสุขภาพไทย โดยนำ�ข้อมูล (ก) รายได้ประชาชาติต่อหัวประชากร
และ (ข) รายจ่ายสุขภาพต่อหัวประชากรของประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ตามลำ�ดับ
มาทำ�นายอัตราตายเด็กต่�ำ กว่าห้าปีทคี่ วรจะเป็น (predicted value เรียกว่า
ค่าทำ�นาย) ของประเทศนั้นๆ ด้วยสมการถดถอยเชิงเส้นตรง (linear
regression) หากอัตราตายจริง (observed value) ต่ำ�กว่าค่าทำ�นาย คือ
ประเทศในกลุ่มล่างซ้าย (lower left quadrant) แสดงว่าระบบสุขภาพของ
ประเทศนั้นมีสมรรถนะสูงกว่าค่าโดยเฉลี่ยของโลก (above average performance) แต่ถ้าอัตราตายจริงสูงกว่าค่าทำ�นาย (ด้านบนขวา) แสดงว่า
ประเทศนั้นๆ มีสมรรถนะต่ำ�กว่าโดยเฉลี่ย (below average performance)

จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน:
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ในรูปที่ 2.4 ประเทศไทยซึง่ อยูด่ า้ นล่างซ้าย แสดงถึงประสิทธิภาพสูง
กว่า ไม่วา่ จะวัดจากรายจ่ายสุขภาพต่อหัวประชากรในแกนตัง้ หรือวัดจาก
รายได้ต่อหัวประชากรของประเทศในแกนนอน
รูปที่ 2.4 อัตราตายเด็กต่ำ�กว่าห้าปีเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยซึ่งทำ�นายด้วย
รายจ่ายสุขภาพและสถานะเศรษฐกิจของประเทศ (U5MR in relation to THE
and GNI per capita)

Thailand

LIC

LMIC

UMIC

OECD

other HIC

ที่มา: ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์
วิเคราะห์ข้อมูลจาก World Bank - World Development Indicators

นอกจากนี้ เมื่ อ วิ เ คราะห์ ก ารตายของมารดาเที ย บกั บ รายได้
ประชาชาติตอ่ หัวประชากร และรายจ่ายสุขภาพต่อหัวประชากรในลักษณะ
เดียวกัน ประเทศไทยมีอัตราตายมารดาจริง (observed value) ต่ำ�กว่า
ค่าทำ�นาย (predicted value) ด้วยรายจ่ายสุขภาพและรายได้ประชากร
ดังกล่าว ทำ�การวิเคราะห์สมการถดถอยในลักษณะเดียวกัน สำ�หรับความ
หนาแน่นของบุคลากรสุขภาพ ซึ่งคิดเป็นจำ�นวนแพทย์และพยาบาลผดุงครรภ์ต่อพันประชากร ซึ่งเป็นปัจจัยนำ�เข้าที่สำ�คัญของระบบสุขภาพ
พบว่า ในรูปที่ 2.5 ประเทศไทยมีค่าจริงของความหนาแน่นของบุคลากร
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สุขภาพต่ำ�กว่าค่าโดยเฉลี่ยที่ควรจะเป็นเมื่อทำ�นายด้วยรายจ่ายสุขภาพ
และรายได้ประชากรของประเทศ
รูปที่ 2.5 บุคลากรสุขภาพเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยซึ่งทำ�นายด้วยรายจ่ายสุขภาพ
และสถานะเศรษฐกิจของประเทศ (Health workforce density in relation to
THE and GNI per capita)

Thailand

LIC

LMIC

UMIC

OECD

other HIC

ที่มา: ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์
วิเคราะห์ข้อมูลจาก World Bank - World Development Indicators

ในทำ�นองเดียวกัน พบว่า ประเทศไทยมีทรัพยากรสุขภาพในรูปของ
จำ�นวนเตียงโรงพยาบาลต่อพันประชากร ต่ำ�กว่าค่าโดยเฉลี่ยของโลกที่
เทียบกับรายจ่ายสุขภาพและสถานะเศรษฐกิจของประเทศ
ข้อค้นพบจากการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีสถานะ
สุขภาพของประชากรเมื่อวัดด้วยอัตราตายของเด็กและมารดา ดีกว่า
ประเทศอื่นๆ ที่มีรายได้ประชาชาติและรายจ่ายสุขภาพต่อหัวประชากร
ใกล้เคียงกัน แม้ว่าจะมีทรัพยากรสุขภาพเมื่อวัดด้วยจำ�นวนแพทย์และ
พยาบาล-ผดุงครรภ์ และจำ�นวนเตียงโรงพยาบาลต่อพันประชากรต่ำ�
กว่าค่าโดยเฉลี่ยของประเทศอื่นๆ ระบบสุขภาพไทยจึงเป็นระบบที่มี

จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน:
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ประสิทธิภาพสูง โดยทุกภาคส่วนไม่ว่ารัฐบาล และคนไทยทุกคนต้อง
ภาคภูมิใจ หวงแหน และธำ�รงค์ระบบสุขภาพของไทยไว้ พร้อมกันนี้ขอ
เรียกร้องให้รัฐบาลลงทุนด้านสุขภาพต่อไปอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ
และอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบในระยะยาว
2.2 คำ�ชื่นชมจากผู้นำ�ระดับโลก

ด้วยงานวิจัยเชิงประจักษ์ ของระบบสุขภาพไทย และงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ผู้นำ�ระดับโลกด้านสุขภาพ ได้เล็งเห็น ตระหนัก และชื่นชมว่า
ระบบสุขภาพไทยอยู่ในแถวหน้าของโลก สมควรเป็นตัวอย่างแก่นานา
ประเทศ

Quotation from Sen A, Universal health care, Health
for all, now. World Nutrition, 2015; 6(3): 157-169
“Thailand UHC results in significant fall in IMR and
U5MR, (IMR 11 per 1,000), remarkable rise in life expectancy at birth (>74 years), Astonishing removal of
rich-poor IMR disparities; so much so that Thailand’s
low IMR is now shared by the poorer and richer parts
of the country.”

The 1998 Nobel Prize Laureate, Prof. Amartya Sen
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“…In Thailand I saw the benefits and effects of UHC. Countries
do not need to wait to become rich before they provide all these
sanitation and health services to people. Thailand, for example,
started moving towards UHC when per capita national income
was only at $400. Thailand is a middle-income country but they
started a long time ago. So, you don’t have to wait to be rich to
provide these health services to people…”

UN Secretary General; Ban Ki-Moon
Remarks to Private Sector Forum at Fourth High-level forum on Aid
Effectiveness,
Busan, Republic of Korea
30 Nov 2011

“Thailand’s universal coverage reform dates from 2001. The program has substantially increased health care utilization, especially
among the previously uninsured. And, as of 2009, the program
had already reduced by more than 300,000 the number of Thai
people suffering catastrophic health care costs.
And let me acknowledge that Thailand launched its universal coverage program against concerns over fiscal sustainability initially
raised by my own institution, the World Bank Group. Thailand’s
health leaders were determined to act boldly to provide access
for their whole population. Today the world learns from Thailand’s
example.”
World Bank President
Jim Yong Kim
Speech at 66th World Health Assembly: Poverty, Health and the
Human Future
21 May 2013

จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน:
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Quotation from the official letter of WHO headquarter,
issued on 6 July 2015, to H.E. General Prayut Chan-ocha, Prime Minister, Royal Thai Government
“…Thailand’s Universal Health Coverage Systems is one
of the best case examples on ‘Good Health at Low Cost’.
Although there are now more than 70 countries which
have achieved Universal Health Coverage, but Thailand
is so outstanding to be able to achieve it as such a low
level of GDP per capita.
Let me once again congratulate Thailand, under your
leadership and support, for its success on Universal Health
Coverage and Disease Surveillance and Control…”
WHO Director General
Margaret Chan

คำ�ชื่นชมของผู้อำ�นวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกที่ว่า ระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของ
‘สุขภาพดีไม่ต้องจ่ายแพง’ [“Thailand’s Universal Health Coverage
Systems is one of the best case examples on ‘Good Health at Low
Cost’…”] เป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งจากผู้นำ�ระดับโลกว่าระบบสุขภาพ
ไทยเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูง
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บทที่ 3
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย

3.1 เกริ่นนำ�

ประเทศไทยก้าวสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage, UHC) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถือได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆ ใน
กลุม่ ประเทศกำ�ลังพัฒนาทีบ่ รรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าทำ�ให้ประชาชนทุกคนโดยเฉพาะในชนบทและคนจน
เข้าถึงบริการได้มากขึ้น และป้องกันมิให้ครัวเรือนล้มละลายเนื่องจาก
รายจ่ายสุขภาพ ผลเชิงประจักษ์เหล่านี้เป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับ
จากนานาชาติ รวมทั้งถูกจัดให้เป็นประเทศกรณีศึกษาขององค์กรระหว่าง
ประเทศในการพั ฒนาระบบสุข ภาพให้กับประชาชนในประเทศต่ า งๆ
ประเทศไทยมีการประกันสุขภาพหลายระบบ ระบบประกันสุขภาพภาครัฐ
3 กองทุนหลัก ได้แก่ ประกันสุขภาพแห่งชาติ (Universal Coverage
Scheme, UCS) ประกันสังคม (Social Health Insurance Scheme, SHI)
และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (Civil Servant Medical Benefit
Scheme, CSMBS) ซึ่งครอบคลุมประชากร ร้อยละ 75 ร้อยละ 17 และ
ร้อยละ 8 ของประชากรทัง้ หมด 65 ล้านคนทัว่ ประเทศ ตามลำ�ดับ อย่างไร
ก็ตามยังมีประชากรอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการครอบคลุมจากประกัน
สุขภาพสามระบบนี้ เช่น แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ซึ่งส่วนใหญ่
ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเองเป็นครั้งๆ เมื่อเจ็บป่วย [3]
เพื่อให้เป็นการเข้าใจง่ายขึ้น หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เรียกโดย
ย่อเป็น UHC ที่ครอบคลุมประกันสุขภาพทั้งสามระบบ ดังอธิบายข้างต้น
ส่วนประกันสุขภาพแห่งชาติ บริหารจัดการโดยสำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เรียกโดยย่อเป็น UCS
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ตารางที่ 3.1 แสดงภาพรวมโดยย่อของระบบประกันสุขภาพภาครัฐ
ทั้ง 3 ระบบหลัก ซึ่งมีทั้งความเหมือนและความต่างกัน อันเนื่องมาจาก
ประวัติศาสตร์ของการออกแบบแต่ละระบบ สิ่งที่แตกต่างและต้องการ
สร้ า งความกลมกลื น ระหว่ า งสามระบบมี ห ลายประการ เช่ น ชุ ด สิ ท ธิ
ประโยชน์ การจ่ายเงินให้สถานพยาบาล ปัญหาหนึ่งที่ประสบมานาน
และยังไม่สามารถปฎิรูปได้ คือ วิธีการจ่ายเงินตามรายการบริการที่สถาน
พยาบาลจัดให้ (fee-for-service) สำ�หรับผู้ป่วยนอกของสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างมากโดยไม่สามารถ
ควบคุมได้ [5]

ตารางที่ 3.1 ภาพรวมระบบประกันสุขภาพภาครัฐสามระบบของประเทศไทย
ประกันสุขภาพแห่งชาติ
(Universal Coverage
Scheme: UCS

ประกันสังคม
(Social Health Insurance Scheme, SHI)

สวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ
(Civil Servant Medical Benefit Scheme,
CSMBS)

1. จัดตั้งในปี

ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523)

2. หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.)

3. กฎหมาย

พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก
พระราชบัญญัตปิ ระกัน
ประกันสุขภาพแห่งชาติ
พระราชกฤษฎีกา
สังคม พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2545

สำ�นักงานประกันสังคม
กรมบัญชีกลาง
(สปส.) กระทรวงกระทรวงการคลัง
แรงงาน
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ประกันสุขภาพแห่งชาติ
(Universal Coverage
Scheme: UCS

ประกันสังคม
(Social Health Insurance Scheme, SHI)

สวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ
(Civil Servant Medical Benefit Scheme,
CSMBS)

4. ความ
ครอบคลุม
ประชากร

ประชาชนไทยที่
ไม่ครอบคลุมด้วย
สิทธิประกันสังคม
และสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ
ประมาณ 75% ของ
ประชากรทั้งหมด

ข้าราชการ บิดามารดา
ลูกจ้างเอกชนทีจ่ า่ ยเงิน
และ บุตรอายุไม่เกิน
สมทบ ประมาณ 13%
18 ปี ประมาณ 8%
ของประชากรทั้งหมด
ของประชากรทั้งหมด

5. แหล่งการ
คลัง

เงินสมทบสามฝ่าย
นายจ้าง ลูกจ้าง และ
เงินงบประมาณรัฐบาล
รัฐบาล ฝ่ายละ 1.5%
ของเดือน

6. วิธีการ
จ่ายเงิน
ให้สถาน
พยาบาล

อัตราเหมาจ่ายรายหัว
(Capitation) สำ�หรับ
ผู้ป่วยนอก และ
การวินิจฉัยโรคร่วม
แบบมีเพดาน (DRG
with global budget)
สำ�หรับผู้ป่วยใน ด้วย
อัตราที่เท่ากันสำ�หรับ
โรงพยาบาลทุกระดับ

เงินงบประมาณรัฐบาล

จ่ายเงินตามรายการที่
เบิก (fee-for-service)
อัตราเหมาจ่ายรายหัว
สำ�หรับผู้ป่วยนอก และ
สำ�หรับผู้ป่วยนอกและ
การวิ นิ จ ฉั ย โรคร่ ว ม
ผู้ป่วยใน ยกเว้นราย
(DRG) สำ�หรับผู้ป่วยใน
ที่มีน้ำ�หนักสัมพัทธ์
แต่ มี อั ต ราที่ ไ ม่ เ ท่ า กั น
เกิน 2 ถูกจ่ายด้วยการ
จ่ายให้โรงเรียนแพทย์
วินิจฉัยโรคร่วม
และระดั บ ตติ ย ภู มิ สู ง
กว่าระดับทุติยภูมิ

แหล่งข้อมูล: การสังเคราะห์โดยผู้แต่ง
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รูปแบบวิธีการจ่ายเงินให้สถานพยาบาล (Provider Payment Mechanisms)
ระบบประกันสังคมใช้วิธีการจ่ายด้วย capitation สำ�หรับผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยใน ซึ่งเป็นวิธีการจ่ายแบบปลายปิด (close ended payment) มาตั้งแต่เริ่ม
ดำ�เนินนโยบายประกันสังคมในปี พ.ศ. 2534 ทำ�ให้ capitation เป็นที่รู้จักและคุ้น
เคยในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย
การที่ประกันสังคมใช้ capitation มาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงทุกวันนี้
เป็นการเบิกทางให้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใช้ capitation ตั้งแต่เริ่มต้นในปี
พ.ศ. 2545 ได้โดยไม่ยากลำ�บากมากนักเพราะมีประสบการณ์จากประกันสังคม
มาหลายปีแล้ว สิ่งที่ต่างจากประกันสังคม คือ การใช้วิธีการจ่ายด้วยกลุ่มการ
วินิจฉัยโรคร่วมแบบมีเพดาน (Diagnostic Related Group, DRG) มาร่วมจ่าย
สำ�หรับผู้ป่วยในด้วย
DRG ที่ใช้เป็น DRG ที่ถูกพัฒนาโดยภูมิปัญญาของคนไทย ภายใต้บริบท
ระบบสาธารณสุขไทย เรียกได้ว่า เป็น DRG ที่ไทยทำ� ไทยใช้ ภายหลังจากที่หลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติใช้ DRG โดยมีเพดานงบประมาณ (global budget) สำ�หรับ
ประชากรส่วนใหญ่ถึงสามในสี่ของประชากรไทยแล้ว ประกันสังคมและสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการก็ได้หนั มาใช้ระบบ DRG ในการจ่ายสำ�หรับผูป้ ว่ ยในบาง
ส่วนด้วย ในปี พ.ศ. 2551 สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ได้นำ� DRG โดย
ไม่มเี พดานงบประมาณ มาใช้แทนการจ่ายเงินตามรายการทีเ่ บิก (fee-for-service)
ปัจจุบันนี้ ประกันสุขภาพภาครัฐทั้งสามระบบของไทยใช้การจ่ายเงินให้
สถานพยาบาลแบบปลายปิดเกือบทั้งหมด ยกเว้น สวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการที่ยังมีการใช้การจ่ายตามรายการที่เบิกกรณีบริการผู้ป่วยนอก การจ่าย
เงินแบบปลายปิดทำ�ให้สามารถควบคุมรายจ่ายได้ และเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของระบบในภาพรวมด้วย (ดูรายงาน องค์การอนามัยโลก World Health Report
2010 เพิ่มเติม)
การจ่ายเงินแบบปลายปิดมีการใช้ในหลายประเทศทั้งในกลุ่มรายได้ต่ำ�
และกลุ่มรายได้ปานกลาง ในขณะที่การจ่ายเงินแบบปลายเปิดก่อให้เกิดปัญหา
รายจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมากและไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งบางประเทศกำ�ลังประสบ
ปัญหาอยู่ในขณะนี้ [6,7]
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เมื่อกล่าวถึง หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คงต้องกล่าวถึงความ
ครอบคลุมสามมิติ [8] ได้แก่ ความครอบคลุมประชากร (Population Coverage) ความครอบคลุมของบริการ (Service Coverage) และ การปกป้อง
ด้านการเงิน (Financing Protection) ดังรูปที่ 3.1
รูปที่ 3.1 สามมิติของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ที่มา: รายงานประจำ�ปี 2556 ของสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เอกสารชิน้ นีจ้ ะเน้นทีภ่ าพรวมของ UHC และในบางช่วงจะเป็นข้อมูล
เฉพาะของประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC Scheme หรือ UCS) เป็นหลัก
เนื่องจากเป็นระบบที่ครอบคลุมประชากรมากถึงสามในสี่ของประชากร
ไทยทัง้ หมด หลักฐานทางวิชาการแสดงให้เห็นผลการดำ�เนินงานของ UCS
ที่ได้ผลดีในระดับที่น่าพอใจมาก [9, 10]
• กลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่ำ�ได้รับประโยชน์จากระบบหลักประกัน
สุ ข ภาพมากกว่ า กลุ่ ม ประชากรที่ มี ร ายได้ สู ง การเข้ า ถึ ง บริ ก าร
สุขภาพอย่างเป็นธรรมเพิม่ มากขึน้ และมีอตั ราการเข้าไม่ถงึ บริการ
เมื่อจำ�เป็นค่อนข้างต่ำ� [11]
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• สามารถปกป้องครัวเรือนจากความเสีย่ งด้านการเงินได้อย่างดี [12]
การวัดอุบัติการณ์ของการเจ็บป่วยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐานะ
ของครัวเรือนมีตัวชี้วัดสองตัว หนึ่ง การที่ครัวเรือนไม่ต้องประสบ
ภาวะล้มละลายทางการเงินจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Catastrophic Health Expenditure) และ สอง ภายหลังจากการจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลแล้วทำ�ให้ครัวเรือนกลายเป็นครัวเรือนยากจน
(Impoverishment)
3.2 บริบทที่สำ�คัญสำ�หรับการสร้างนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ประเทศไทยจัดว่าเป็น 1 ใน 80 ประเทศที่มีอัตราการตายของเด็กลดลง
เฉลี่ยต่อปีสูงสุดระหว่างปี 2553 และ 2549 [13] อันเป็นผลมาจากความ
ครอบคลุมของการให้บริการอนามัยแม่และเด็ก (Maternal and Child Health
Service) ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2543 มีการคลอดบุตรจากการทำ�คลอด
โดยบุคลากรที่มีความชำ�นาญ (Skill Birth Attendant) ร้อยละ 99 ส่วนในปี
พ.ศ. 2552 อัตราการคุมกำ�เนิดในหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15-49 ปี ด้วย
ทุกวิธี ร้อยละ 79.6 ทั้งนี้เนื่องจากมีสถานพยาบาลที่ขยายออกไปอย่าง
กว้างขวางครอบคลุมทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท ที่พร้อมให้บริการ
สุขภาพแก่ประชาชนทั้งคนยากจนและคนรวย [14] ตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่
ประชาชนควรได้รับ
3.2.1 การพัฒนาระบบสุขภาพในช่วงสามทศวรรษก่อน UHC

ในรูปที่ 3.2 การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย มีการดำ�เนิน
การมาอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 จนกระทั่งระบบบริการสุขภาพ
เข้ ม แข็ ง มาก อั น เป็ น บริ บ ทที่ สำ � คั ญ ยิ่ ง ที่ ส นั บ สนุ น ต่ อ การดำ � เนิ น งาน
นโยบาย UHC ใน พ.ศ. 2545
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รูปที่ 3.2 วิวัฒนาการของการพัฒนาระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย

ที่มา: เอกสารอ้างอิง [9] Evans TG et al. 2012.

วลัยพร พัชรนฤมล และคณะ [2] อธิบายไว้ในหนังสือ Good Health
at Low Cost อย่างชัดเจนว่า ประสบการณ์ของประเทศไทยในการพัฒนา
ระบบสุขภาพที่ทำ�ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้นนั้น มีการ
ดำ�เนินการสองด้านพร้อมๆ กัน นั่นคือ การขยายสถานพยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย์ และการขยายการปกป้องความเสี่ยงด้านการเงิน
โดยรูปที่ 3.3 แสดงประสบการณ์การพัฒนาระบบสุขภาพของไทยสองด้าน
พร้อมๆ กัน
หลายประเทศที่มาศึกษาดูงานหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
มักกล่าวอ้างว่า เนื่องจากประเทศไทยขณะนี้เป็นกลุ่มประเทศรายได้
ปานกลางระดับสูง (Upper Middle Income Country) ทำ�ให้ประเทศไทย
มีศักยภาพด้านการเงินพร้อมในการพัฒนาระบบสุขภาพจนกระทั่งบรรลุ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่ความจริงนั้น ประเทศไทยมีการพัฒนา
ระบบประกันสุขภาพมาอย่างยาวนานมาก อีกทั้งเริ่มดำ�เนินการโครงการ
สวัสดิการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยใน พ.ศ. 2518 ตั้งแต่ประเทศไทยยัง
ถูกจัดเป็นประเทศกลุ่มรายได้ต่ำ� (Low Income Country) ดังรูปด้านล่าง
แกนตั้งเป็นรายได้ต่อหัวประชากร (GNI per capita) ส่วนแกนนอนแสดง
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ปี ค.ศ. 1970-2012 หรือ พ.ศ. 2513-2555 ประเทศไทยใช้เวลานานถึง 27
ปี ในการบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า UHC (นับตั้งแต่ พ.ศ. 2518
ถึง พ.ศ. 2545)
รูปที่ 3.3 ประสบการณ์การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทยสองด้าน
พร้อมๆ กัน

ที่มา: เอกสารอ้างอิง [2] Patcharanarumol W., et al. 2011.
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การพัฒนาระบบสุขภาพสองด้านพร้อมกัน
ด้านที่หนึ่ง การเพิ่มและกระจายสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
(Expansion of Health Delivery Service or Minimize Physical Barrier)
การเพิ่มจำ�นวนและจัดการกระจายของสถานพยาบาลอย่างเหมาะสม
โดยมุ่งเน้นที่ระบบสุขภาพปฐมภูมิ และโรงพยาบาลระดับอำ�เภอ ถูกจัดให้เป็น
วาระแห่งชาติในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 2524) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชนบท การลดความยากจน และการสร้าง
ความมั่นคงของชาติ ภายใต้บริบทของการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ในเอเชีย
และ 'ทฤษฎีโดมิโน' ในสมัยนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีโรงพยาบาลชุมชนประจำ�
ทุกอำ�เภอ และให้มีศูนย์สุขภาพตำ�บลหรือสถานีอนามัยครบทุกตำ�บล เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพในระดับตำ�บลและระดับอำ�เภออย่างครบ
ถ้วนทุกพื้นที่
การจัดให้มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในจำ�นวนที่เพียงพอ ประจำ�
สถานีอนามัยทุกตำ�บลและโรงพยาบาลชุมชนทุกอำ�เภอ เป็นสิ่งที่ท้าทายมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ห่างไกลและเข้าถึงยาก ใน พ.ศ. 2516 รัฐบาลได้
มีนโยบายให้นักศึกษาแพทย์ที่จบใหม่ต้องใช้ทุนในสถานพยาบาลของรัฐ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการออกไปใช้ทุนในโรงพยาบาลชุมชน ต่อมามีการขยายการใช้
ทุนสำ�หรับนักเรียนพยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ มีการจัดโควตาเพิ่มการคัด
เลือกนักศึกษาแพทย์ที่มีภูมิลำ�เนาในชนบท (local recruitment) การจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนแพทย์ระดับจังหวัด (local training) และการจัดสรรให้กลับไป
ทำ�งานที่บ้านเกิดภายหลังจบการศึกษา (hometown placement) ซึ่งเป็นกลยุทธ์
ของการทำ�ให้บคุ ลากรคงอยูใ่ นชนบท (rural retention) ซึง่ มีขอ้ ดีคอื บุคลากรเหล่า
นีม้ ที ศั นคติตอ่ ชนบททีด่ กี ว่าเพราะเป็นบ้านเกิดของตนเอง และสามารถทำ�งานใน
ชนบทได้นานกว่า [20]
ด้านที่สอง การลดอุปสรรคทางการเงินในการเข้าถึงบริการสุขภาพ
(Minimize Financial Barriers)
รัฐบาลไทยใช้วิธีการตั้งเป้าหมาย (targeting) และมีการขยายเป้าหมายการ
ป้องกันความเสี่ยงทางการเงินออกไปเรื่อยๆ ทีละกลุ่มเป้าหมาย โดยเริ่มจาก
พ.ศ. 2518 ขณะที่ประเทศไทยยังเป็นกลุ่มประเทศรายได้ต่ำ� (รายได้ประชาชาติ
เพียง 380 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเท่านัน้ ) รัฐบาลจัดให้มรี ะบบสวัสดิการ-
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สังคมสงเคราะห์สำ�หรับผู้ที่มีรายได้น้อย (Medical Welfare Scheme) ต่อมา
พ.ศ. 2523 จัดให้มสี วัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (Civil Servant Medical Benefit Scheme, CSMBS) ครอบคลุมผูท้ เ่ี ป็นข้าราชการ บิดามารดา สามี/ภรรยา และ
บุตร ต่อมา พ.ศ. 2526 จัดให้มีระบบบัตรสุขภาพแบบสมัครใจ (Voluntary Health
Card Scheme) โดยใน พ.ศ. 2538 จัดขายบัตรราคา 500 บาทต่อหนึ่งครอบครัว
และรัฐบาลให้เงินสนับสนุนอีก 500 บาทต่อบัตร ต่อมา พ.ศ. 2534 รัฐบาล
ออกกฏหมายประกันสังคม (Social Health Insurance, SHI) ครอบคลุมผู้ที่ทำ�งาน
บริษัทห้างร้านเอกชน โดยต้องจ่ายเงินสมทบล่วงหน้า
ถึงแม้จะมีการขยายระบบประกันสุขภาพแบบมุ่งเป้า (targeting) โดยการ
ขยายอย่างต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ก็พบว่าประชาชนไทยประมาณ
ร้อยละ 30 ยังไม่ได้รบั การครอบคลุมโดยระบบประกันสุขภาพใดๆ ใน พ.ศ. 2544
ดังนัน้ การขยายระบบประกันสุขภาพแบบมุง่ เป้า (targeting) นัน้ ไม่สามารถทำ�ให้
ประเทศไทยบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้
ความเป็นไปได้จากการสนับสนุนทางการเมือง เป็นโอกาสที่ดีที่ทำ�ให้
ประเทศไทยบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมื่อพรรคไทยรักไทยนำ�นโยบาย
UHC ไปเป็นนโยบายของพรรคในการหาเสียงก่อนการเลือกตัง้ ในวันที่ 6 มกราคม
พ.ศ. 2544 เมื่อพรรคไทยรักไทยได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งของประชาชน
พรรคไทยรักไทยได้จัดตั้งรัฐบาลโดยมี นายทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี จึง
ต้องทำ�ตามสัญญาทีใ่ ห้ไว้กบั ประชาชนเรือ่ งการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ 30 บาทรักษาทุกโรค
ดังนั้น กล่าวได้ว่า หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยเกิดขึ้นได้
จากการตัดสินใจทางการเมือง ส่วนการออกแบบนโยบายและระบบ UHC มีการ
ระดมสมองผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งมีการใช้หลักฐานเชิงวิชาการ
ประกอบการตัดสินใจในการออกแบบนโยบาย UHC การถ่ายทอดนโยบายไปสู่
การปฏิบัติเป็นจริงได้จากการทดลองนำ�ร่อง 6 จังหวัด ในเดือนเมษายน 2544
จากนั้นขยายเป็น 21 จังหวัด ในเดือนมิถุนายน 2544 และขยายเต็มพื้นที่ทั่ว
ประเทศไทยได้สำ�เร็จ ในเดือนเมษายน 2545
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บทที่ 4
ความก้าวหน้าของ UHC ในประเทศไทย

จำ�แนกตัวชี้วัดสำ�หรับการติดตามและประเมินผล UHC เป็นปัจจัยนำ�เข้า
(inputs) ผลผลิต (outputs) ผลลัพธ์ (outcomes) และ ผลกระทบ (impact)
4.1 ปัจจัยนำ�เข้า (inputs)

ปัจจัยนำ�เข้าทีส่ �ำ คัญตัวหนึง่ คือ การเงินด้านสุขภาพในภาพรวม โดย
มีการพิจารณาสัดส่วนของค่าใช้จ่ายสุขภาพเป็น % ต่อ GDP ในภาพรวม
ประเทศไทย มีรายจ่ายสุขภาพทั้งหมดของประเทศไทยอยู่ในระดับที่ไม่
สูง เพียงแค่ 4.6% ของ GDP เท่านั้น เมื่อเทียบกับประเทศกลุ่มสหภาพ
ยุโรปที่มีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูง 10.1% หรือ ญี่ปุ่น 10.3% ของ GDP
(ตารางที่ 4.1)
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลสำ�คัญทางด้านเศรษฐศาสตร์ และการคลังสุขภาพ
GNI per Tax,
capita, %GDP
US$

ปีที่อ้างอิง

2014

Gov’t
revenue,
%
GDP

Life
expectancy,
years

THE,
%
GDP

THE GGHE GGHE OOP,
per % THE
%
% THE
capita,
GGE
US$

2012

2012

2013

2013

2012

2013

2013

2013

Cuba

5,910

N/A

N/A

79

8.8

603

93

13.4

7.0

France

43,080

21.4

42.5

82

11.7

4,864

78

15.8

7.4

Japan

42,000

10.1

11.2

83

10.3

3,966

82

20.0

14.4

Republic of
Korea

27,090

14.4
(2011)

21.6
(2011)

81

4.2

1,880

53

Mexico

9,980

9.9
(2000)

12.5
(2000)

77

6.2

664

52

15.4

44.1

Norway

103,050

26.8

48.2

81

9.6

9,715

85

18.3

13.9

Thailand

5,410

16.5

20.5

74

4.6

215

80

17.0

11.3

36.6
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GNI per Tax,
capita, %GDP
US$

Gov’t
revenue,
%
GDP

Life
expectancy,
years

THE,
%
GDP

THE GGHE GGHE OOP,
per % THE
%
% THE
capita,
GGE
US$

European
Union

35,673

18.8

34.5

80

10.1

3,460

77

15.7

13.6

Upper Middle Income
Country

7,893

13.6
(2011)

19.4

74

6.3

446

56

NA

31.9

High Income
Country
38,392
Group

14.3

23.7

79

11.9

4635

61

17.2

14.7

East Asia
Pacific
6,122
(developing
country only)

10.9
(2011)

12.6
(2011)

74

5.3

260

55

NA

34.6

East Asia
and Pacific
(all income
level)

11.8
(2011)

13.6
(2011)

75

7.0

630

66

NA

25.5

9,698

ที่มา: World Development Indicators 2015 available at http://data.worldbank.org/
data-catalog/world-development-indicators [access 29 August 2015]
คำ�ย่อ GNI: Gross National Income รายได้ประชาชาติ
GDP: Gross Domestic Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
THE: Total Health Expenditure รายจ่ายสุขภาพทั้งหมด
GGHE: General Government Health Expenditure รายจ่ายของรัฐบาลด้านสุขภาพ
GGE: General Government Expenditure รายจ่ายของรัฐบาล
OOP: Household Out of pocket payment รายจ่ายของครัวเรือนด้านสุขภาพ
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นอกจากรายจ่ายสุขภาพเป็น % ต่อ GDP แล้ว ตารางที่ 4.1 ยังแสดงว่า
ตัวชี้วัดปัจจัยนำ�เข้าเรื่องการเงินการคลังที่สำ�คัญอีกสามตัว ได้แก่ หนึ่ง
รายจ่ายสุขภาพที่จ่ายโดยรัฐบาล คิดเป็น % ของรายจ่ายสุขภาพทั้งหมด
(General Government Health Expenditure as % of Total Health Expenditure, GGHE as % of THE) สอง รัฐบาลลงทุนด้านสุขภาพคิดเป็น % ของ
เงินที่รัฐบาลใช้จ่ายทั้งหมด (GGHE as % of Government Expenditure,
GGHE as % of GGE) และ สาม รายจ่ายด้านสุขภาพทีค่ รัวเรือนต้องจ่ายเอง
โดยไม่มีประกันจ่ายแทนหรือไม่สามารถเบิกคืนได้ เป็น % ของรายจ่าย
สุขภาพทั้งหมด (out-of-pocket health expenditure as % of total health
expenditure, OOP as % THE) ประเทศไทยมีตัวชี้วัดทั้งสามตัวในระดับ
ที่น่าพึงพอใจ ดังนี้
• พิจารณาภาคตัดขวาง ข้อมูล พ.ศ. 2556 รายจ่ายด้านสุขภาพของ
ประเทศไทยมีการจ่ายจากรัฐบาลในระดับที่สูงมากถึง 80% ของ
รายจ่ายสุขภาพทัง้ หมด หรือ คิดเป็น 17% ของรายจ่ายทัง้ หมดของ
รัฐบาล ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศกลุ่มสหภาพ
ยุโรป (ตารางที่ 4.1)
• สัดส่วน OOP as % THE มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 45%
ในปี พ.ศ. 2537 เป็น 35% ในปี พ.ศ. 2544 ก่อนที่จะมีการดำ�เนิน
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จากนัน้ ลดลงเป็น 20% ในปี
2553 และ เหลือเพียง 11% ใน พ.ศ. 2556 (รูปที่ 4.1)
• ในตารางที่ 4.1 สัดส่วน OOP ในระดับ 11% of THE ใน พ.ศ. 2556
เป็นระดับที่ต่ำ� โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่ำ�กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศใน
กลุ่มรายได้ปานกลางระดับสูง (31.9%) นอกจากนี้ ยังต่ำ�กว่าค่า
เฉลี่ยของประเทศที่พัฒนาแล้วในกลุ่มสหภาพยุโรป (13%) และ
ต่ำ�กว่าประเทศในกลุ่มรายได้สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทย
มีค่า OOP เท่ากับ 15% of THE ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นค่าที่ต่ำ�
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่พัฒนาแล้วในกลุ่มองค์กรความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) ที่ 17.9% ในปีเดียวกัน [15]
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รูปที่ 4.1 แหล่งการเงินด้านสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2537 ถึง 2553

ที่มา: วิเคราะห์จาก National Health Account พ.ศ. 2537 ถึง 2553

ในตารางที่ 4.2 นั้น แหล่งเงินที่ใช้จ่ายมาจากแหล่งเดียว คือ เงิน
งบประมาณรัฐบาล โดยคิดเป็นอัตราเหมาจ่ายรายหัว (capitation) คูณ
ด้วยจำ�นวนสมาชิก UCS ที่ขึ้นทะเบียนในแต่ละปี นี่คือระบบงบประมาณ
แบบปลายปิด (close ended budget) เป็นการยืนยันกับรัฐบาลว่า สปสช.
จะดูแลสมาชิกด้วยเงินตามอัตราเหมาจ่ายที่ได้รับงบประมาณในแต่ละปี
เป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายในภาพรวมให้กับรัฐบาลได้อย่างดีเยี่ยม (cost
containment) เมื่อได้รับเงินงบประมาณตามอัตราเหมาจ่ายรายหัวแล้ว
สปสช. มีหน้าที่บริหารจัดการใช้เงินที่ได้รับมาอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด (efficiency) ให้เกิดคุณค่าของเงินมากที่สุด (value of money)
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ตารางที่ 4.2 อัตราเหมาจ่ายรายหัวของ UCS ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
งบประมาณของรัฐ

ที่มา: รายงานประจำ�ปี 2556 สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4.1.2 ปัจจัยนำ�เข้าด้านสถานพยาบาลและกำ�ลังคนด้านสุขภาพ

ประเทศไทยได้มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลานานกว่าสามสิบปี ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการดำ�เนินการนโยบายหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า รูปที่ 4.2 มีการขยายจำ�นวนโรงพยาบาลระดับ
อำ�เภออย่างมาก จนทำ�ให้มีโรงพยาบาลอย่างน้อยอำ�เภอละหนึ่งแห่ง
สัดส่วนจำ�นวนประชากรต่อจำ�นวนเตียงลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมี
การผลิตบุคลากรแพทย์ และพยาบาล ที่มีความสามารถและได้มาตรฐาน
เพิ่ ม มากขึ้ น โดยเฉพาะการเพิ่ ม ขึ้ น ของจำ � นวนพยาบาลที่ มี ก ารเพิ่ ม
อย่างรวดเร็วมากกว่าการเพิ่มจำ�นวนแพทย์ สถานพยาบาลและบุคลากร
ทางการแพทย์เป็นโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ �ำ เป็น ทำ�ให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
สุขภาพได้สะดวกมากขึ้น [2]

จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน:
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โรงพยาบาลระดับอำ�เภอ มีตั้งแต่โรงพยาบาลขนาดเล็กเพียง 10
เตียง จนไปถึงระดับใหญ่ 90 เตียง ซึ่งจะมีแพทย์ประมาณ 3-10 ท่าน
โดยประมาณ และพยาบาลวิชาชีพ ประมาณ 20-200 คน ขึ้นกับจำ�นวน
เตียงของโรงพยาบาล โรงพยาบาลระดับอำ�เภอมีความสำ�คัญมาก ถือเป็น
กลไกสำ�คัญหนึง่ ของ UCS ในฐานะทีเ่ ป็นผูร้ บั สัญญาในการดูแลประชาชน
(Contracting Unit for Primary Care, CUP)
รูปที่ 4.2 การขยายสถานพยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพของประเทศไทย

ที่มา: เอกสารอ้างอิง [2] Patcharanarumol et al. 2011

4.2 ผลผลิต (outputs)

วัตถุประสงค์หลักของ UHC คือ การทำ�ให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
สุ ข ภาพที่ มี คุ ณ ภาพได้ ต ามที่ จำ � เป็ น โดยไม่ เ ป็ น ภาระทางการเงิ น ต่ อ
ครอบครัวของผูป้ ว่ ย ข้อมูลในส่วนนีจ้ ะเป็นการแสดงข้อมูลผลผลิตของ UCS
ด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพด้านการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และ
การนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ส่วนการปกป้องครัวเรือน
จากภาระทางการเงินถูกแสดงในตอนถัดไปเป็นผลลัพธ์ (outcomes)
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4.2.1 การใช้บริการสุขภาพเพิ่มขี้น

ในรูปที่ 4.3 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและแบบ
ผู้ป่วยในของประชาชนทั่วประเทศไทยมีอัตราการใช้บริการต่อคนต่อปี
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในช่วงสิบปีแรก โดยเพิม่ จาก 2.45 ครัง้ ของผูป้ ว่ ยนอก
ต่อคนต่อปี และ 0.094 ครั้งของผู้ป่วยในต่อคนต่อปี ใน พ.ศ. 2546
เป็น 3.12 และ 0.112 ตามลำ�ดับ ใน พ.ศ. 2552 จากนั้นค่อนข้างคงที่
มาจนถึง 2556
ใน พ.ศ. 2556 ประชาชนไทยมีการใช้บริการสุขภาพแบบผู้ป่วยนอก
ทั้งหมดประมาณ 151 ล้านครั้งทั่วประเทศ การเข้าถึงบริการส่วนใหญ่
(80%) เกิดขึ้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข (หรือสถานีอนามัย) และโรงพยาบาลชุมชน ประชาชนไทยมีการใช้บริการสุขภาพแบบผูป้ ว่ ยในทัง้ หมด
ประมาณ 6 ล้านครัง้ ส่วนใหญ่ (เกือบครึง่ หนึง่ ) เกิดขึน้ ทีโ่ รงพยาบาลชุมชน
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิและโรงพยาบาล
ชุมชน เป็นสถานพยาบาลหลักที่ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนคนไทย
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รูปที่ 4.3 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและแบบผู้ป่วยในของสมาชิก UCS

การรับบริการแบบผู้ป่วยนอก
ที่มา: รายงานประจำ�ปี 2556 สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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4.2.2 ความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพ

การศึ ก ษาของ สุ พ ล ลิ ม วั ฒ นานนท์ [16] วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การ
สำ�รวจครัวเรือนที่เป็นตัวแทนระดับประเทศ ทำ�การจัดเรียงครัวเรือนทั้ง
ประเทศไทยตามดัชนีทรัพย์สนิ ครัวเรือนจากน้อยทีส่ ดุ ไปถึงมากทีส่ ดุ แล้ว
แบ่งกลุ่มครัวเรือนออกเป็นห้ากลุ่ม กลุ่มละ 20% เท่าๆ กัน จะได้กลุ่มที่มี
ดัชนีทรัพย์สนิ น้อยทีส่ ดุ หรือจนทีส่ ดุ (Quintile 1, Q1) ไปจนถึงกลุม่ ทีม่ มี าก
ที่สุดหรือรวยที่สุด (Quintile 5, Q5) รูปที่ 4.4 พบว่าในช่วงสิบปีแรกของ
UCS สมาชิก UCS กลุ่มที่จนที่สุดมีการใช้บริการสุขภาพแบบผู้ป่วยนอก
สูงกว่ากลุ่มที่รวยที่สุด (Q1 26-28% เทียบกับ Q5 8-10%) ข้อมูลการใช้
บริการสุขภาพแบบผู้ป่วยในมีลักษณะคล้ายกันกับการบริการสุขภาพแบบ
ผู้ป่วยนอก
รูปที่ 4.4 การใช้บริการสุขภาพแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในระหว่างกลุ่มคนที่จนที่สุด
(Quintile 1, Q1) และ กลุ่มคนที่รวยที่สุด (Quintile 5, Q5)

ที่มา: เอกสารอ้างอิง [16] Limwattananon S., et al. 2012.

จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน:
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การจัดบริการสุขภาพของ UCS ภายใต้การบริหารจัดการของ สปสช.
ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้านที่ระดับปฐมภูมิและ
โรงพยาบาลชุมชน หรือ การใช้ระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ (District Health
System, DHS) มีส่วนสำ�คัญมากในการทำ�ให้เกิดผลผลิตของการใช้บริการ
ในกลุ่มคนจนมากกว่ากลุ่มคนรวย (pro-poor utilization outcome)
4.3 ผลลัพธ์ (Outcomes)

ในรูปที่ 4.5 ผลลัพธ์ของ UHC ในการปกป้องความเสี่ยงด้านการ
เงินของครัวเรือน อุบัติการณ์ของการเจ็บป่วยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐานะ
ของครัวเรือน (catastrophic illnesses) ลดลงอย่างชัดเจน จากร้อยละ 6.8
ใน พ.ศ. 2539 เป็นร้อยละ 2.8 ใน พ.ศ. 2551 เป็นผลการดำ�เนินการ
ที่ ไ ด้ รั บ คำ � ชื่ น ชมจากผู้ นำ � ระดั บ โลกหลายท่ า น ดั ง เช่ น ประธาน
ธนาคารโลก Dr.Jim Yong Kim ได้กล่าวไว้ในการประชุมนานาชาติรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ว่า
“The incidence (of catastrophic health expenditure) dropped from 6.8
percent in 1996 to 2.8 percent in 2008 among the poorest people in
the program. The impact on province-specific incidence of impoverishment has been even more impressive: in the poorest rural northeast
region of Thailand, the number of impoverished households dropped
from 3.4 percent in 1996 to less than 1.3 percent in 2006-2009”.
[Dr.Jim Yong Kim]
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รูปที่ 4.5 อุบัติการณ์ของ Catastrophic Health Expenditure ในประเทศไทย

หมายเหตุ: Catastrophic Health Expenditure วัดจากรายจ่ายของครัวเรือนด้านสุขภาพที่มากกว่า 10%
ของรายจ่ายครัวเรือน (defined as OOP payment above 10% of total expenditure)
ที่มา: เอกสารอ้างอิง [9] and [10]

จำ � นวนครั ว เรื อ นที่ ย ากจนลงหลั ง จากการจ่ า ยค่ า รั ก ษาพยาบาล
(households impoverishment) มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ รูปที่ 4.6 เป็น
การทดลองทำ�สถานการณ์จำ�ลอง (counterfactual scenario) ว่าหากไม่มี
นโยบาย UCS ระหว่าง พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2552 ประเทศไทยจะมีจ�ำ นวน
ครัวเรือนที่ยากจนลงจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาลมากถึง 112,630 ครัว
เรือน ใน พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2007) และประมาณ 116,410 ครัวเรือน
ใน พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) ตามเส้นประในรูป การดำ�เนินการนโยบาย
UCS สามารถช่วยปกป้องครัวเรือนไม่ให้ยากจนลงได้มากถึงปีละหลาย
หมื่นครัวเรือน ภายในห้าปี (พ.ศ. 2547-2552 หรือ ค.ศ. 2004-2009) การ
ดำ�เนินนโยบาย UCS ช่วยปกป้องครัวเรือนไม่ให้ยากจนลงถึง 291,780
ครัวเรือน
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รูปที่ 4.6 จำ�นวนครัวเรือนที่ยากจนลงภายหลังจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ที่มา: เอกสารอ้างอิง [9]

การดำ�เนินนโยบาย UCS ทำ�ให้กลุ่มคนจนที่สุดสามารถเข้าถึงและ
ใช้บริการสุขภาพมากกว่ากลุ่มคนรวย (pro-poor utilization of health services) นอกจากนีย้ งั สามารถลดรายจ่ายสุขภาพทีจ่ า่ ยโดยครัวเรือนโดยตรง
และสามารถปกป้องความเสี่ยงด้านการเงินให้ครัวเรือนได้เป็นอย่างดี
ในรูปที่ 4.7 ผลการดำ�เนินการเหล่านี้ทำ�ให้ UCS เป็นนโยบายที่ได้รับเงิน
สนับสนุนจากรัฐบาลที่ให้ประโยชน์ต่อกลุ่มคนจนมากกว่ากลุ่มคนรวย
(pro-poor government subsidy)
รูปที่ 4.7 การสนับสนุนจากรัฐบาลด้านสุขภาพที่ให้ประโยชน์ต่อกลุ่มคนจนมากกว่า
กลุ่มคนรวย (pro-poor government subsidy)

ที่มา: เอกสารอ้างอิง [16]
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4.4 ผลกระทบ (impacts)
4.4.1 การป้องกันการตาย

สปสช. ดำ�เนินการนโยบาย UCS ด้วยการเพิ่มการเข้าถึงการวินิจฉัย
และการรักษาที่มีคุณภาพอย่างทันท่วงที มีผลช่วยลดอัตราการตายของ
ผู้ป่วยได้ ยกตัวอย่างเช่น ในรูปที่ 4.8 จากรายงานประจำ�ปี 2556 ของ
สปสช. ข้อมูลการนอนโรงพยาบาลระหว่าง พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2554
อัตราการตายของผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลัน (Acute Myocardial Infraction, AMI) ลดลงอย่างเห็น
ได้ชัดเจน
รูปที่ 4.8 อัตราการตายของผู้ป่วย UCS ด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

ที่มา: วิเคราะห์จากข้อมูลผู้ป่วยใน

สมาชิก UCS สามารถเข้าถึงบริการที่ช่วยชีวิต (life saving interventions) ได้ดีขึ้น หากไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยต้องเสียชีวิตลง อาทิ
• ผู้ป่วยเอดส์ รับยาต้านไวรัสจำ�นวนทั้งสิ้น 173,000 ราย หากไม่ได้
รับยาต้านไวรัส จะมีผปู้ ว่ ยเอดส์เสียชีวติ ลงจำ�นวนประมาณ 23.5%
(ครึ่งหนึ่งของ 47% ที่มี CD4 ต่ำ�กว่า 100) หรือเท่ากับ 40,655 ราย
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• ผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้าย ถ้าไม่ได้รบั การฟอกเลือด ล้างช่อง
ท้อง จำ�นวน 50,422 ราย หากไม่ได้รับการรักษา จะมีผู้เสียชีวิต
ประมาณ 90% หรือเท่ากับ 45,380 ราย
• นอกจากนี้ ยังมีภาวะอื่นๆ ที่อาจจะเป็นอันตรายถึงกับชีวิต เช่น
»ในปี
» 2557 มีหญิงตั้งครรภ์ ในระบบ UC ที่คลอดบุตร
ทั้งสิ้น 360,000 ราย ได้รับการผ่าท้องทำ�คลอด จำ�นวน
105,000 ราย
»ในปี
» 2557 มีผปู้ ว่ ยในระบบ UC ทีป่ ว่ ยเป็นไส้ตงิ่ อักเสบและ
ได้รับการผ่าตัดทั้งสิ้น 72,000 ราย
»ในปี
» 2557 มีผู้ป่วยในระบบ UC ที่ได้รับบริการผ่าตัดหัวใจ
แบบเปิด สวนหัวใจ และรับยาละลายลิ่มเลือด จำ�นวน
22,000 กว่าราย
4.4.2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการป้องกันการตาย

ในจำ�นวนการเสียชีวิตที่ป้องกันได้จากนโยบาย UCS ทั้งสิ้น 86,035
รายจากผู้ ป่ ว ยเอดส์ แ ละไตวาย ในหนึ่ ง ปี เกิ ด ผลผลิ ต ทางเศรษฐกิ จ
ประมาณ 14,784 ล้านบาทต่อปี ดังที่แสดงในตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.7 จำ�นวนผู้เสียชีวิตที่ป้องกันได้จาก UCS

จำ�นวนผู้เสียชีวิต
ที่ป้องกันได้จาก UC
จำ�นวนผู้เสียชีวิตที่ป้องกันได้จาก UCS: ผู้ป่วยเอดส์

40,655

จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ ทีป่ อ้ งกันได้จาก UCS: ผูป้ ว่ ยไตวาย

45,380

จำ�นวนผู้เสียชีวิตที่ป้องกันได้จากโรคเอดส์และ
ไตวายรวมกัน

86,035

รายได้ต่อหัวประชากร, บาทต่อคน, ปี 2556

171,840

ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์, ล้านบาทต่อปี

14,784
ที่มา: เอกสารอ้างอิง [16]
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4.4.3 การป้องกันความพิการ

สมาชิก UCS เข้าถึงบริการที่ป้องกันความพิการ หากไม่รับการรักษา
ผู้ป่วยจะอยู่ในภาวะพิการ
• ผู้ป่วยต้อกระจก ได้รับการผ่าตัดปีละประมณ 120,000 ราย หาก
ไม่ได้รับการผ่าตัด จะทำ�ให้ตาบอด และเป็นภาระต่อครอบครัว
และสังคม
• ผู้ พิ ก ารได้ รั บ เครื่ อ งช่ ว ย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เครื่ อ งช่ ว ยการ
เคลื่อนไหว การได้ยิน การมองเห็นจำ�นวน 37,000 ราย คุณภาพ
ชีวิตของคนพิการเหล่านี้ดีขึ้น
• ผูป้ ว่ ยมะเร็ง ได้รบั บริการเคมีบ�ำ บัดและรังสีรกั ษา ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยเหล่านี้
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
4.4.4 ผลกระทบต่อเด็กที่เป็นอนาคตของชาติ

• จำ�นวนเด็กทารกในครอบครัวยากจนเสียชีวติ ลดลงปีละ 1,560 คน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา
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บทที่ 5
การพัฒนาข้อมูลสำ�หรับการติดตามและประเมินผล UHC และ UCS

ผลความสำ�เร็จของ UHC ในประเทศไทยมีปัจจัยประกอบด้วยกันหลาย
ด้าน ทั้งการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล การบริหารจัดการ
เงินกองทุนโดย สปสช. อย่างมีกลยุทธ์ที่สำ�คัญ (Strategic Purchasing
Mechanism) การสนับสนุนให้มีการใช้บริการในระดับปฐมภูมิที่สถานี
อนามัยและโรงพยาบาลชุมชน ภายใต้เครือข่ายของระบบสุขภาพระดับ
อำ�เภอ (District Health System, DHS) ด้วยชุดสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุม
อย่างกว้างขวางรวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (อ่านเพิ่มเติม
ใน ‘ตำ�นานบัตรทอง’ โดย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน) ความพร้อมของ
ระบบบริการสุขภาพ ทั้งสถานพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา และที่
สำ�คัญที่สุด บุคลากรทางการแพทย์ที่มีสมรรถนะในการให้บริการสุขภาพ
ที่มีคุณภาพ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียว หรือเกิดขึ้นในขณะที่มี
นโยบาย UHC หรือ UCS แต่เป็นกระบวนการการพัฒนาระบบสุขภาพ
ทีม่ มี ายาวนานแล้ว นับเป็นคุณปู การทีบ่ คุ ลากรทีม่ ฝี มี อื หลากหลายท่านใน
วงการสาธารณสุขได้ร่วมบรรจงสร้างสรรค์มาจนทุกวันนี้
ผลการดำ�เนินงาน UHC และ UCS ที่สามารถนำ�มาวิเคราะห์และ
บรรยายได้ในบทก่อนหน้านี้ เป็นผลมาจากการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
จากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งน่าบันทึกไว้
5.1 ข้อมูลการครอบคลุมประชากร

ทราบได้อย่างไรว่า UCS ครอบคลุมประชากร 75% ของประชากร
ไทยทั้งหมด เดิมทีการเปลี่ยนแปลงประชากรนั้นสามารถทราบได้จากการ
สัมมโนประชากร จัดทำ�โดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ แต่มีข้อจำ�กัดของ
การจั ด ทำ � ทุ ก ๆ สิ บ ปี ซึ่ ง ข้ อ มู ล ล่ า ช้ า ไม่ ทั น ใช้ ข้ อ มู ล ประกั น สุ ข ภาพ
ของประชากรมี อ ยู่ ใ นข้ อ ถามของการสำ � รวจครั ว เรื อ นที่ เ ป็ น ตั ว แทน
ประเทศไทยจัดทำ�โดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ ที่มีทั้งการสำ�รวจอนามัย
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และสวัสดิการ (Health and Welfare Survey, HWS) และ การสำ�รวจสถานะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-economic Status Survey, SES)
แต่ก็มีข้อจำ�กัดของการสำ�รวจจากกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม
HWS และ SES มีประโยชน์มาก ซึ่งจะกล่าวต่อไป
จนกระทั่ง UCS เริ่มดำ�เนินการด้วยระบบงบประมาณแบบอัตรา
เหมาจ่ า ยรายหั ว ผนวกกั บ การพั ฒ นาของระบบทะเบี ย นราษฎร์ ข อง
กระทรวงมหาดไทยทีม่ กี ารพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ ง สปสช. ได้ประสานงาน
กับกระทรวงมหาดไทย จนมีการพัฒนาร่วมกัน ให้มีฐานข้อมูลประกัน
สุขภาพในบัตรประชาชนที่เชื่อมโยงกับเลขประจำ�ตัวประชาชน 13 หลัก
จากนั้นระบบประกันสุขภาพทั้งสามระบบใหญ่ก็สามารถตรวจสอบข้อมูล
ว่าประชาชนอยู่ภายใต้ระบบใด นับว่าระบบทะเบียนราษฎร์ของกระทรวง
มหาดไทยเป็นปัจจัยหลักของการทราบข้อมูลความครอบคลุมประชากร
(population coverage) ซึ่งนับเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำ�คัญมากของ UHC
5.2 ข้อมูลจากการสำ�รวจครัวเรือน

ข้อมูลการสำ�รวจครัวเรือนเป็นข้อมูลที่เป็นตัวแทนทั้งประเทศไทย
ตามวิธกี ารทางสถิตอิ ย่างมีมาตรฐาน ข้อมูล HWS และ SES จึงเป็นข้อมูล
สำ�คัญสำ�หรับการติดตามและประเมินผล UHC โดยเฉพาะอย่างยิ่ง UCS
สำ�นักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำ� HWS มาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว
ก่อนที่จะมีนโยบาย UCS นั้น มีการจัดทำ� HWS ทุกๆ ห้าปี แต่เมื่อมีการ
ดำ�เนินนโยบาย UCS ใน พ.ศ. 2545 สำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติให้ความสำ�คัญ
ต่อการติดตามและประเมินผล UCS ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล จึงตกลง
ให้มีการจัดทำ� HWS ทุกๆ ปีติดต่อกันต่อเนื่องเป็นเวลาห้าปี ตั้งแต่ พ.ศ.
2546 ถึง พ.ศ. 2550 เพือ่ ติดตามและประเมินผลนโยบาย UCS อย่างใกล้ชดิ
หลั ง จากนั้ น ให้ ทำ � การจั ด ทำ � HWS ทุ ก ๆ สองปี โดยข้ อ มู ล HWS
มีประโยชน์มาก ในการติดตามผลการดำ�เนินการของ UCS ที่เป็นข้อมูล
จากประชาชน ทั้งอัตราการเจ็บป่วย อัตราการใช้บริการ พฤติกรรมการ
เลือกใช้สถานพยาบาล ค่าใช้จ่ายที่ครัวเรือนต้องจ่าย การเลือกใช้ หรือ
เลือกไม่ใช้สิทธิประกันสุขภาพ เป็นต้น
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สำ � นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ มี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งดี ยิ่ ง กั บ กระทรวง
สาธารณสุข โดยเฉพาะ สำ�นักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
(International Health Policy Program, IHPP) ซึ่งเป็นผู้ใช้ข้อมูลหลักผู้หนึ่ง
ได้มีการทำ�งานร่วมกันในการพัฒนาแบบข้อความของ HWS เพื่อให้ตรง
กับการติดตามและประเมินผลของ UHC และ UCS ได้ดียิ่งขึ้น มีการเพิ่ม
ข้อถามลักษณะทีอ่ ยูอ่ าศัยและการเป็นเจ้าของทรัพย์สนิ ในแบบสำ�รวจทุก
การสำ�รวจที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ เพื่อให้สามารถนำ�มาคำ�นวณดัชนี
ความมั่งคั่ง (asset index) เพื่อจัดกลุ่มครัวเรือนเป็นกลุ่มที่จนที่สุดไปจนถึง
รวยที่สุด ทั้งนี้เพื่อติดตามและประเมินผลด้านความเสมอภาคระหว่าง
ครัวเรือนรวย-จน การวัด asset index นั้นง่ายและสะดวกกว่าการจัดกลุ่ม
ครัวเรือนด้วยรายได้ หรือรายจ่าย ซึง่ ต้องใช้ระยะเวลาในการถามนานกว่า
และมีความเชื่อถือได้น้อยกว่า
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาข้อถามใน HWS เพื่อให้ติดตามการเข้าถึง
บริการ และการเข้าไม่ถึงบริการเมื่อมีความจำ�เป็น (unmet need) ซึ่ง
ดัดแปลงข้อถามจากตัวอย่างการสำ�รวจของกลุ่มประเทศ OECD [17]
ทำ�ให้พบว่า unmet need ของประชากรไทยอยู่ในระดับต่ำ� เมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยของ OCED [11]
5.3 ข้อมูลจากระบบงานประจำ�ของสถานพยาบาล

ข้อมูลการให้บริการสุขภาพที่บันทึกโดยสถานพยาบาล ซึ่งเป็นผู้ที่
อยูห่ น้างานจริงๆ กับผูร้ บั บริการมีความสำ�คัญมาก ข้อมูลต้องถูกต้องและ
เชือ่ ถือได้ ประการสำ�คัญต้องมีการจัดส่งมารวบรวมทีส่ ว่ นกลางทัง้ ประเทศ
จึงจะเป็นประโยชน์มาก หากไม่มีการจัดส่งมารวบรวมไว้ที่ส่วนกลาง โดย
แต่ละสถานพยาบาลจัดเก็บไว้เอง ข้อมูลก็คงไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร
เพราะขาดความครอบคลุมทั่วประเทศ
การบริหารจัดการของ สปสช. ต่อการให้บริการโรคใดโรคหนึ่งที่
สำ�คัญเป็นการเฉพาะ เช่น การรักษาเอดส์ด้วยยาต้านไวรัส (Anti-retro
Viral Therapy, ART) ทำ�ให้ สปสช. ต้องมีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
การจดทะเบียนรับยา ART ซึ่งต้องมีการรักษาความลับของผู้ป่วย ข้อมูลนี้
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มีประโยชน์มากในการตรวจสอบการเสียชีวิตของผู้ป่วย ตามระดับ CD4
ต่างๆ กัน ซึ่งมีประโยชน์ในการพัฒนาการเข้าถึงยาต้านไวรัสให้ดียิ่งขึ้นไป
ได้อกี ด้วย การพัฒนาระบบขึน้ ทะเบียนผูป้ ว่ ยโรคไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้าย
เพือ่ ติดตามการรอดชีวติ / เสียชีวติ ด้วยวิธกี ารทดแทนไตทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้
วิธีการเจาะผนังหน้าท้องและการฟอกโลหิตด้วยเครื่องล้างไตเทียม หรือ
แม้แต่การเปลี่ยนรูปแบบการทดแทนไต นอกจากนี้ การจดทะเบียนผู้ป่วย
ไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้าย และ ผูร้ บั ยา ART ทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ ทำ�ให้มหี ลักฐาน
ที่น่าเชื่อถือและสามารถเบิกงบประมาณในการรักษาได้อย่างเหมาะสม
แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่มีระบบการติดตาม ‘ระยะเวลา
การรอคอย (waiting time)’ ในระดับประเทศ เช่น ระยะเวลาการรอการ
เปลี่ยนเลนส์ต้อกระจก ระยะเวลาการรอการเปลี่ยนสะโพกและหัวเข่า มี
เพียงแต่การจดบันทึกในระดับสถานพยาบาล โดยใช้รูปแบบที่แตกต่างกัน
เพื่อประโยชน์ของสถานพยาบาลแต่ละแห่งเท่านั้น ทำ�ให้ประเทศไทย
ยั ง ไม่ ส ามารถติ ด ตามได้ ว่ า เมื่ อ ประชาชนมี สิ ท ธิ ป ระกั น สุ ข ภาพแล้ ว
สามารถเข้าถึงสถานพยาบาลได้แล้ว แต่ประชาชนจะได้ใช้บริการสุขภาพ
บางชนิดนั้นต้องรอคอยนานเพียงใด
5.4 ข้อเสนอแนะ

จากการที่ UHC ได้ รั บ การรั บ รองจากการประชุ ม สมั ช ชา
สหประชาชาติ ปี 2558 ให้เป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development Goal, SDG) จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งในการ
ติดตามความก้าวหน้าของ UHC และ UCS
ประเทศไทยมีการแสดงข้อมูลการติดตามและประเมินผล UHC และ
UCS เป็นระยะ โดยองค์กรต่างๆ แต่ยังไม่มีการจัดให้เป็นระบบที่ดี และ
ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ UHC ของประเทศไทย มีเพียง สปสช. ที่รับผิดชอบ
การจัดทำ�รายงานประจำ�ปีของ สปสช. ซึ่งได้มีการแสดงผลการดำ�เนินการ
UCS ทั้งปัจจัยนำ�เข้า (inputs) ผลผลิต (outputs) ผลลัพธ์ (outcomes) และ
ผลกระทบ (impact) ดังนั้น จึงควรจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ ติดตาม
และประเมินผลความก้าวหน้าของ UHC และ UCS รวมทั้งการกำ�หนด
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ตัวชีว้ ดั อย่างละเอียด การออกคูม่ อื การวิเคราะห์ รูปแบบการรายงาน รวม
ทัง้ การพัฒนาฐานข้อมูลทีจ่ �ำ เป็นต่อการติดตามประเมินผล ในอนาคตด้วย
ประเทศไทยมีข้อเด่น การพัฒนา UHC และ UCS ทำ�ด้วยความรู้
ความสามารถของคนไทยเอง จึงมีความเป็นเจ้าของนโยบายสูงมาก (national ownership) ซึ่งต่างจากประเทศอื่นๆ ที่มักรอคอย หรือได้รับความ
ช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนอกประเทศ หรือแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ ซึ่ง
จะทำ�ให้เกิดความเป็นเจ้าของน้อยกว่า อีกประการทีส่ �ำ คัญคือ การพัฒนา
ระบบข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นการทำ�งานขององค์กรต่างๆ ในประเทศไทย
ซึง่ เป็นองค์กรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถมาก (institutional capacity) จึงไม่นา่
จะเป็นการยากนักในการสร้างความยัง่ ยืนเรือ่ งการติดตามและประเมินผล
UHC และ UCS อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอแนะที่ฝากไว้ดังนี้
1. ระบบข้อมูลทีส่ �ำ คัญสองระบบ ได้แก่ (1) การสำ�รวจครัวเรือน และ
(2) ข้อมูลจากสถานพยาบาล ทัง้ นีส้ ามารถพัฒนาต่อไปให้เป็นระบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยข้อมูลจากสถานพยาบาลต้องมีการรวมศูนย์ไว้ทสี่ ว่ น
กลางอย่างครบถ้วน จึงจะเกิดประโยชน์ในระดับประเทศ
2. การติดตามการใช้บริการสุขภาพ (service coverage) และการปกป้อง
ความเสี่ยงทางการเงินของครัวเรือน (financial risk protection) ทั้งในเชิง
ปริมาณ และ ความเสมอภาค ที่ได้จากการสำ�รวจ HWS และ SES เป็นสิ่ง
ทีจ่ �ำ เป็นต้องทำ�อย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตาม การใช้บริการสุขภาพ ควรต้อง
มีการติดตามประสิทธิผลของการใช้บริการด้วย (effective coverage) เช่น
ผู้ป่วยเบาหวานได้รับยาและสามารถควบคุมระดับน้ำ�ตาลได้
3. ควรต้องมีการวัดและการติดตาม ‘ระยะเวลาการรอคอย (waiting
time)’ ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีระบบติดตามในระดับประเทศ ทำ�ให้ขาดข้อมูล
ระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วยในการเข้าถึงบริการสุขภาพบางชนิดที่
สำ�คัญ หรือ บริการสุขภาพบางประเภทที่มีจำ�นวนผู้ให้บริการได้น้อยราย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลสำ�คัญในการพัฒนาระบบการเข้าถึงและใช้บริการ
สุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไป
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4. ระบบทะเบียนราษฎร์มีความครอบคลุมการเกิดได้อย่างดีมาก
ควรต้องมีการพัฒนาความถูกต้องของสาเหตุการตายให้มีความถูกต้อง
แม่นยำ�มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามผลกระทบจากการตาย
ต่อไป
5. ข้อมูลประจำ�จากสถานพยาบาลที่บันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกส์
มีประโยชน์มากในการติดตามความแปรปรวน (variations) ของผลการ
รักษาของสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประกันสุขภาพระบบ
ต่ า งๆด้ ว ย การรวบรวมข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ยในจากสถานพยาบาลต่ า งๆ ทั่ ว
ประเทศมารวบรวมไว้ที่ส่วนกลางแห่งเดียวเป็น Single National Inpatient
Dataset ได้ประโยชน์มากในการวิเคราะห์ผลต่างๆ จึงควรมีการรวบรวม
ข้อมูลผู้ป่วยใน และ การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยรายโรค (disease registries)
ต่างๆ ไว้ที่ส่วนกลาง เป็น Single National Dataset ด้วย ฐานข้อมูล
disease registries มีประโยชน์อย่างยิ่งในการประเมินผลลัพธ์ ของการ
รักษา เช่น อัตราอยู่รอด 5 ปี ของผู้ป่วยไตวาย ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย และ
ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น
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บทที่ 6
ความท้าทายในอนาคต

ประเทศไทยก้าวสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 สิบสี่ปี
ทีผ่ า่ นมามีหลักฐานชัดเจนว่ามีผลการดำ�เนินงานเป็นทีน่ า่ พอใจ ท่ามกลาง
ความสำ�เร็จของ UHC และ UCS มีความเป็นห่วงเรื่อง (1) ความยั่งยืน
ทางการเงินการคลังของ UHC และ UCS และ (2) ความท้าทายในการ
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐสามระบบใหญ่ที่มีความแตกต่าง
กันหลายด้าน
6.1 ความท้าทายด้านการเงินการคลัง: ความเพียงพอและความเสมอภาค

ภาพรวมของระบบประกันสุขภาพภาครัฐทั้ง 3 กองทุนหลักของ
ประเทศไทย มีแหล่งเงินส่วนใหญ่มาจากเงินภาษีที่มีอัตราก้าวหน้า หรือ
ผู้มีรายได้มากกว่ารับภาระการจ่ายภาษีที่มากกว่า แสดงให้เห็นถึงการ
บรรลุหลักการ 'ดี-ป่วย รวย-จน ช่วยกัน' ได้ในระดับหนึ่ง โดยที่ ระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (Civil Servant Medical Benefit
Scheme, CSMBS) และ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Universal
Coverage Scheme, UCS) ใช้แหล่งเงินทัง้ หมดจากภาษี โดยไม่มกี ารบังคับ
จ่ายเงินสมทบ ดัชนีชี้วัดความเป็นธรรม (Concentration Index) ของภาษี
เท่ากับ 0.6423 ในปี 2549 แสดงถึงความก้าวหน้า (progressive) มากที่สุด
แต่ระบบประกันสังคม ใช้แหล่งเงินจากสามแหล่งเท่าๆ กัน คือ การจ่ายเงิน
สมทบจากนายจ้าง ลูกจ้าง และเงินภาษีของรัฐ การเงินการคลังของระบบ
ประกันสังคมมีความก้าวหน้าน้อยกว่าการใช้แหล่งเงินภาษีอย่างเดียว ทัง้ นี้
เนื่องจากระบบประกันสังคมกำ�หนดเพดานรายได้สำ�หรับการคำ�นวณเงิน
สมทบที่ 15,000 บาทต่อเดือน ตัวเลขนีถ้ กู ใช้มาตัง้ แต่ปี 2534 โดยไม่มกี าร
ปรับแต่อย่างใด ในขณะที่เงินเดือนขั้นต่ำ�มีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทำ�ให้ยังไม่สามารถบรรลุหลักการ 'รวย-จน ช่วยกัน' ได้เท่าที่ควรจะเป็น
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การประมาณการรายจ่ายสุขภาพระหว่าง ปี พ.ศ. 2556-2565 พบว่า ค่าใช้จา่ ย
ด้านสุขภาพของประเทศไทยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 3.7 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ ในปี พ.ศ. 2555 เป็นร้อยละ 5 ใน ปี พ.ศ. 2565
(ข้อสมมติฐาน การเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 3 ต่อปี) มีความห่วงใยเรื่อง
ความยั่งยืนทางการเงินการคลังของระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย
เนื่องจาก
• เมื่อประเทศไทยและคนไทยมีรายได้สูงขึ้น ปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะโรค
เรือ้ รังมีมากขึน้ จะทำ�ให้มอี ปุ สงค์ดา้ นสุขภาพ และมีการใช้เทคโนโลยีดา้ น
สุขภาพใหม่ๆ มากขึน้ ค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพก็จะสูงขึน้ และสูงเร็วกว่าการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งหลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งในประเทศไทยและประ
เทศอื่นๆ ทั่วโลกก็แสดงชัดเจนเช่นนั้น
• การลงทุ น ภาครั ฐ ด้ า นสุ ข ภาพได้ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น จากร้ อ ยละ 10.4 ของ
ค่าใช้จ่ายภาครัฐทั้งหมดใน พ.ศ. 2544 เป็นร้อยละ 17 ใน พ.ศ. 2556
• รายจ่ายสุขภาพของคนไทยในภาพรวมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.4 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ใน พ.ศ. 2544 เป็นร้อยละ 4.6 ใน
พ.ศ. 2556 ถึงแม้จะยังไม่สูงมากนัก แต่ก็มีอัตราการเพิ่มเร็วกว่าการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
• นอกจากนี้ ยังมีปัญหาความไม่เสมอภาคในการรับภาระค่าใช้จ่าย และ
การเข้าถึงบริการสุขภาพระหว่างคนไทยภายในระบบหลักประกันสุขภาพ
เดียวกัน และระบบหลักประกันสุขภาพที่ต่างกัน รวมทั้งยังมีโอกาสอีก
มากในการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรที่
จำ�กัดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
มีการจัดทำ�เป้าประสงค์การเงินการคลังระบบสุขภาพ ปี 2565 โดยคณะ
กรรมการจัดทำ�แนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนของระบบหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีการกำ�หนดโดยใช้ความยั่งยืน ความเพียงพอ ความ
เป็นธรรม และ ความมีประสิทธิภาพ (SAFE: Sustainability, Adequacy, Fairness
and Efficiency) ประกอบด้วย 11 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรที่จำ�กัดอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด [18] ตารางที่ 6.1 แสดงเป้าประสงค์ตัวชี้วัดและเป้าหมายโดยสังเขป
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ตาราง 6.1 สรุป เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และ เป้าหมายด้านการเงินการคลัง ภายใน พ.ศ. 2565
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด (indicators) และเป้าหมาย (targets)
(goals)
1. รายจ่ายสุขภาพทั้งหมดต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
Goal 1
Sustainability 2. รายจ่ายของรัฐบาลด้านสุขภาพ (GGHE) ไม่เกินร้อยละ 20 ของรายจ่ายของรัฐบาล
(GGE)

Goal 2
Adequacy

3. รายจ่ายสุขภาพทั้งหมด (THE) ต้องไม่น้อยกว่าที่เป็นอยู่ คือ ร้อยละ 4.6 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
4. รายจ่ายของรัฐบาลด้านสุขภาพ (GGHE) ต่อรายจ่ายของรัฐบาล (GGE) ต้องไม่น้อย
กว่าที่เป็นอยู่ คือ ร้อยละ 17
5. รายจ่ายนอกภาครัฐด้านสุขภาพ ไม่เกินร้อยละ 20 ของรายจ่ายสุขภาพทั้งหมด
(THE) และ รายจ่ายของครัวเรือนต้องไม่เกินระดับที่เป็นอยู่ คือร้อยละ 11.3 ของ
รายจ่ายสุขภาพทั้งหมด (THE)
6. อุบัติการณ์ครัวเรือนล้มละลายจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ไม่เกินระดับที่เป็นอยู่
คือ ร้อยละ 2.3 ของครัวเรือนทั้งหมด
7. อุบัติการณ์ของครัวเรือนที่ต้องกลายเป็นครัวเรือนยากจนภายหลังจากการจ่ายค่า
รักษาพยาบาล ไม่เกินระดับที่เป็นอยู่ คือ ร้อยละ 0.47 ของครัวเรือนทั้งหมด

Goal 3
Fairness

8. เพิ่มความเป็นธรรมของการจ่ายเงินสมทบ ระหว่างผู้มีสิทธิ์ในระบบประกันสังคม
ให้ใกล้เคียงกับตอนเริ่มต้นระบบประกันสังคมเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยปรับเพิ่มเพดาน
เงินเดือนสำ�หรับการคำ�นวณเงินสมทบของผู้ประกันตน ให้เป็น 7 เท่าของค่าแรงขั้นต่ำ�
9. เพิ่มความเป็นธรรมในการจ่ายเงินสมทบก่อนใช้บริการ (pre-payment) ระหว่างผู้มี
สิทธิหลักประกันสุขภาพภาครัฐทั้งสามระบบหลัก และ การร่วมจ่าย ณ จุดใช้บริการ
(copayment)
9.1 บรรลุความเป็นธรรมของการจ่ายเงินสมทบก่อนการใช้บริการ (pre-payment)
ระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐทั้งสามระบบหลัก มีข้อเสนอทาง
เลือกสองทาง ดังนี้
9.1.1 คนไทยทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการจ่ายเงินสมทบ
9.1.2 คนไทยทุกคนไม่ต้องมีส่วนร่วมในการจ่ายเงินสมทบ
9.2 มีการระดมทุนจากการร่วมจ่าย ณ จุดใช้บริการสุขภาพ
10. บรรลุความเป็นธรรมในการจ่ายเงินแก่สถานพยาบาลของแต่ละระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ
10.1 รายจ่ายต่อหัวที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ (Age adjusted per capita expenditure) ของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ต้องมีค่าไม่ต่างจากค่าเฉลี่ย
ทั้งสามระบบหลัก ±10%
10.2 กำ�หนดให้มีมาตรฐานการจ่ายเงินของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ
ให้แก่สถานพยาบาลเป็นราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ
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เป้าประสงค์
(goals)
Goal 4
Efficiency

ตัวชี้วัด (indicators) และเป้าหมาย (targets)
11. เพิ่มประสิทธิภาพ โดยต้องคำ�นึงถึงคุณภาพควบคู่กันไป
11.1 ให้ระบบประกันสุขภาพภาครัฐทุกระบบใช้ระบบงบประมาณปลายปิด (Ccose
ended budget)
11.2 ให้ระบบประกันสุขภาพภาครัฐทุกระบบมีมาตรการและกลไกการเฝ้าระวัง
ราคาและการควบคุมราคาการเบิกจ่ายของกองทุนและราคาค่าบริการ ยา
และเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพ (efficient reimbursement and price control
system)
11.3 ให้ระบบประกันสุขภาพภาครัฐทุกระบบใช้อำ�นาจในการซื้อร่วมกัน (collective
purchasing power)
11.4 มีการใช้มาตรการของรัฐบาล (government intervention) อย่างเหมาะสม

6.2 ความเหลื่อมล้ำ�ระหว่างประกันสุขภาพระบบต่างๆ
6.2.1 ความเหลื่อมล้ำ�

ถึงแม้ประเทศไทยจะประสบความสำ�เร็จในการขยายหลักประกัน
สุขภาพให้ประชาชนไทยทุกคน มานานเป็นสิบปีแล้ว พร้อมทั้งมีระบบ
บริการสุขภาพที่ครอบคลุมทั่วประเทศที่ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้
ตามความจำ�เป็น โดยมีผลกระทบด้านการเงินของครัวเรือนในระดับที่ต่ำ�
เมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าค แต่ประเทศไทยยังมีความเหลือ่ มล้�ำ
ของระบบสุขภาพด้านต่างๆ เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เช่น
1. การอภิบาลระบบ (governance) การดำ�เนินการ กำ�กับ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
2. แหล่งเงิน แหล่งเงินส่วนใหญ่ของระบบหลักประกันสุขภาพภาค
รัฐทั้ง 3 กองทุนหลัก มาจากเงินภาษี แต่ก็ยังมีความแตกต่างกัน
ทั้งวิธีการจัดสรรเงินจากภาครัฐให้กองทุน และจำ�นวนเงินที่ได้รับ
การอุดหนุนจากรัฐ
3. ชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ถึ ง แม้ โ ดยรวมชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน์ พื้ น ฐาน
ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทีค่ ล้ายคลึงกัน แต่ยงั มีความแตกต่าง
ในรายละเอียดอีกมาก เช่น สิทธิประโยชน์การรักษาทางทันตกรรม
เป็นต้น
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4. ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ โดยเฉพาะกำ � ลั ง คนด้ า นสุ ข ภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีปัญหาการกระจุกตัวในเฉพาะบาง
พื้นที่ เช่น กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และเขตเมือง
5. วิธีการและอัตราการจ่ายเงินให้แก่สถานพยาบาล ระหว่าง 3
กองทุนหลักที่มีความแตกต่างกัน โดยสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการใช้การจ่ายตามปริมาณการใช้บริการ (fee for service)
สำ�หรับการบริการแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งเป็นระบบปลายเปิด ทำ�ให้
ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ในขณะที่หลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ และประกันสังคม ใช้วิธีการจ่ายเงินให้สถานพยาบาลด้วย
อัตราเหมาจ่ายรายหัว (capitation) สำ�หรับการบริการแบบผู้ป่วย
นอก ซึ่งทำ�ให้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่า
6. การคุ้มครองสิทธิ การรับรู้สิทธิ การเข้าถึงบริการ คุณภาพการ
บริการ การเยียวยาความเสียหายต่อผู้ป่วย มาตรา 41 พระราช
บัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งยังมีความแตกต่างกัน
ระหว่างสามกองทุน
7. ระบบข้อมูล สถานพยาบาลต่างๆ ต้องรับภาระการบันทึกข้อมูล
ที่มาก และหน่วยงานต่างๆ ขาดการเชื่อมโยงข้อมูล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระหว่างหน่วยงานด่านหน้าและหน่วยสนับสนุน ส่งผลให้
ข้ อ มู ล ซ้ำ � ซ้ อ น เพิ่ ม ขั้ น ตอน เสี่ ย งต่ อ ความผิ ด พลาด ข้ อ มู ล
ขาดความถูกต้องและครบถ้วน
8. นอกจากนี้ยังมีความท้าทายในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้เงิน
ของแต่ละกองทุน และคุณภาพบริการ ซึ่งถึงแม้จะมีระบบการ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาลโดยหน่วยงาน แต่ทั้งสองประเด็น
ก็ยังขาดการประเมินอย่างเป็นระบบ
6.2.2. ปัจจัยของความไม่เสมอภาค

ได้มกี ารจัดประชุมระดับชาติดา้ นประกันสุขภาพถ้วนหน้า ครัง้ ที่ 1 [19]
เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 ท่าน
จากหลากหลายหน่วยงานทั้งระดับภูมิภาค และส่วนกลาง ที่ประชุมทั้ง
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ในห้องประชุมหลักและห้องประชุมย่อยเสนอถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
เหลื่อมล้ำ�ระหว่างกองทุน ทั้งนี้ปัจจัยหลักเกิดจากทั้งระบบบริหารกองทุน
และระบบการให้บริการ ดังนี้
• ด้านระบบบริหารกองทุน กองทุนสุขภาพแต่ละกองทุนมีกฎหมาย
มีกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงมีวิธีการโครงสร้างองค์กร การออกแบบ
และการจ่ายเงินแก่สถานพยาบาลที่แตกต่างกัน ทำ�ให้เกิดปัญหา
ความไม่เป็นธรรมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเพิ่มช่องว่าง
ความไม่เสมอภาคมากขึ้น ทั้งที่ประชาชนไทยต้องหมุนเวียนเข้า
ออกระหว่าง 3 กองทุน
• ด้ า นระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ พบว่ า ความไม่ เ สมอภาคในการ
กระจายตัวของผูใ้ ห้บริการ ทัง้ สถานพยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ
รวมทั้งประสิทธิภาพของการส่งต่อ
• วิธีการจ่ายเงินสถานพยาบาล (provider payment method) มี
รูปแบบและอัตราการจ่ายบริการสุขภาพจากกองทุนต่างๆ มีความ
แตกต่างกัน ทำ�ให้สถานพยาบาลให้บริการทีอ่ าจแตกต่างกัน ส่งผล
ให้ผู้ป่วยรู้สึกถูกเลือกปฏิบัติ
6.2.3 ข้อเสนอการสร้างความกลมกลืนระหว่างกองทุน

ควรมีการใช้งบประมาณต่อหัวประชากรที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ
ซึ่งจะทำ�ให้ความแตกต่างระหว่างกองทุนลดลงจนกระทั่งไม่แตกต่างกัน
จัดทำ�ชุดสิทธิประโยชน์กลางตามมาตรฐานการรักษาที่จำ�เป็นต่อ
สุขภาพของประชาชนทุกคน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่จำ�เป็นได้
อย่างทั่วถึง
การสร้างความกลมกลืนของระบบบริการ ควรมุ่งเน้นการบริการที่
ผู้ ป่ ว ยเป็ น ศู น ย์ ก ลางอย่ า งแท้ จ ริ ง ทั้ ง มาตรฐานการรั ก ษาเดี ย วกั น
มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ� การบริการที่มีประสิทธิภาพ ระบบบริการ
ที่เชื่อมร้อยกันทุกระดับ เช่น การส่งต่อผู้ป่วย ทั้งบริการป้องกัน ควบคุม
รักษา ฟื้นฟู รวมถึงการสร้างกลไกเชื่อมร้อยในพื้นที่ การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย และการบูรณาการแพทย์ทางเลือก
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กองทุ น ควรมี ก ารบู ร ณาการวิ ธี ก ารและอั ต ราการจ่ า ยเงิ น สถาน
พยาบาลให้เป็นระบบและอัตราเดียว
บูรณาการระบบข้อมูลทั้ง 3 กองทุน ให้เป็นข้อมูลระบบเดียวกัน
กองทุนควรเพิ่มอำ�นาจการต่อรองในการจัดซื้อยาโดยเฉพาะที่มี
ผู้ขายรายเดียวและมีราคาสูง ซึ่งจะทำ�ให้ได้ยาที่มีคุณภาพในราคาถูกลง
เพื่อประหยัดงบประมาณ
แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการร่วมจ่าย มีผู้ให้ความเห็นว่าควร
เป็นการตัดสินใจโดยฝ่ายการเมืองมากกว่า และจำ�เป็นต้องมีการพิจารณา
เพิ่มเติมว่าการร่วมจ่ายควรจ่ายสำ�หรับสิทธิประโยชน์อะไรและควรมี
แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้ง 3 กองทุน
6.2.4. รูปแบบของการสร้างความกลมกลืน

การสร้างความกลมกลืนควรเป็นหน้าที่ของรัฐบาล โดยกระบวนการ
สร้างความกลมกลืนจำ�เป็นต้องมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มต่างๆ และ
ต้องมีการสร้างพลังอำ�นาจให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่าง
เท่าเทียม กลไกบูรณาการ ควรมีการถอดบทเรียนจากต่างประเทศ และ
จำ�เป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบปัจจุบันของ
ประเทศไทย หากจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการสร้างความกลมกลืนใน
ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ควรต้องมีการพิจารณาความเหมาะสม
ขององค์ประกอบของคณะกรรมการอย่างถี่ถ้วน
6.2.5. ข้อเสนอเพื่อพัฒนางานวิจัยและการดำ�เนินงาน

นำ�ไปสู่การสร้างความกลมกลืนระหว่างกองทุน
• การเงินการคลัง ควรเพิม่ การวิจยั และพัฒนาเกีย่ วกับแหล่งเงิน เพือ่
ใช้สำ�หรับการดำ�เนินงานของกองทุนของรัฐ
»การปฏิ
»
รปู ระบบภาษีโดยรวมของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของทั้งประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือจาก
ขอบเขตด้านสุขภาพ หากจะมีการทำ�วิจัยเรื่องการปฏิรูป
ภาษีในภาพรวมต้องประสานงานกับหน่วยวิชาการด้าน
อื่นๆ เช่น สภาพัฒน์ฯ กระทรวงการคลัง เป็นต้น
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»การปฏิ
»
รูประบบแหล่งการคลังสุขภาพให้มีความยั่งยืน โดย
พิจารณาความเป็นไปได้ของแหล่งเงินจากภาษีอื่นๆ ร่วม
ด้วย เช่น ภาษีมรดก ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจัด
เก็บภาษีสุขภาพเฉพาะ (โดยอาจหักจากภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา) ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น
»การศึ
» ก ษาแนวทางในการจั ด สรรงบประมาณให้ กั บ ทุ ก
กองทุนอย่างเป็นธรรม
• ระบบบริการสุขภาพ การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาหน่วย
บริการ ในด้านบุคลากร สาธารณูปโภค ที่มีการกระจายตัวและ
ครอบคลุมจำ�นวนประชากรทั้งหมด
• ชุดสิทธิประโยชน์
»ศึ
» กษารายละเอียดของชุดสิทธิประโยชน์ที่ยังมีความแตก
ต่างกันระหว่างกองทุน เช่น การคลอดบุตร ทันตกรรม การ
ตรวจสุขภาพ จากนั้น จัดกระบวนการสร้างความกลมกลืน
และจัดการบริหารจัดการให้ได้ชดุ สิทธิประโยชน์ทเี่ ท่าเทียม
กันของทุกสิทธิ
»การพั
» ฒนาและสร้างความกลมกลืนของระบบยา โดยอาจ
เริ่มจากการพัฒนากองทุนยา
• การจ่ายเงินสถานพยาบาล ขณะนี้แต่ละกองทุนมีวิธีการและอัตรา
การจ่ายเงินที่แตกต่างกัน จำ�เป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษาวิจัย
ผลกระทบของการจ่ายเงินที่แตกต่างกันระหว่างกองทุนว่ามีผลต่อ
การให้บริการ และคุณภาพบริการ หรือไม่ อย่างไร และแนวทาง
การปรับแก้ควรเป็นอย่างไร
• ระบบอภิบาล (governance) งานศึกษาวิจัยเรื่อง Governance ของ
ระบบประกันสุขภาพไทยยังมีไม่มากนัก มีข้อเสนอให้มีการศึกษา
ในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนากลไกกลางในการ
บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ และให้มีการศึกษา
เปรียบเทียบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของประเทศไทยและ
ประเทศต่างๆ ทั้งความเหมือนและความต่างในการบริหารจัดการ
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รวมทั้งข้อดีข้อเสียของการจัดการกองทุน ตัวอย่างของประเทศ
ญี่ปุ่นและประเทศจีน สรุปได้โดยย่อ ดังนี้
ประเทศญี่ปุ่น

ฉลองครบรอบ 50 ปี หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปเมื่อปี พ.ศ.
2554 ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของญี่ปุ่นมีจุดเด่นคือ กองทุน
ประกันสุขภาพมีมากกว่า 3,000 กองทุน แต่สามารถสร้างความกลมกลืน
เรื่องสิทธิประโยชน์และมาตรฐานเดียวทั่วประเทศได้ ภายใต้ระบบการ
จ่ายเงินวิธีเดียวกัน ที่ใช้อัตราเดียวกัน ทำ�ให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้
ทั้งนี้ ญี่ปุ่นใช้กลไกการประชุมต่อรองอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตาม รายจ่ายสุขภาพทั้งหมดสูงถึง 9.5% ของ GDP
(น้อยกว่าสหรัฐที่ 16% แต่มากกว่าไทยที่ 4% ของ GDP)
ประเทศจีน

เป็นประเทศที่มีประชากรจำ�นวนมากถึง 1,300 ล้านคน การจัดทำ�
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำ�หรับประชากรทุกคนจึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย
มาก ปัจจุบันประเทศจีนมีกองทุนระบบประกันสุขภาพ 3 กองทุน แบ่ง
ตามพื้นที่ ได้แก่ กองทุนสำ�หรับคนทำ�งานในเขตเมือง (Urban Employeebased Basic Health Insurance Scheme, UEBMI) กองทุนสำ�หรับคนใน
ชนบท (Rural New Cooperative Medical Scheme, NCMS) และ กองทุน
สำ�หรับคนที่อาศัยในเขตเมือง (Urban Resident-based Basic Health
Insurance Scheme, URBMI) อย่างไรก็ตาม ทั้งสามกองทุนยังมีความ
แตกต่างกันหลายประการ ทั้งเรื่องแหล่งเงิน จำ�นวนเงินสนับสนุนจากรัฐ
และรายจ่ า ยต่ อ หั ว สมาชิ ก ของแต่ ล ะกองทุ น ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น มา
ถึงเจ็ดเท่า จึงมีความพยายามลดความแตกต่างระหว่างกองทุน โดยการ
จัดให้มี 'การควบรวมเพื่อความมั่นคง (consolidating)' เพื่อแก้ไข ปรับปรุง
และพัฒนาระบบประกันสุขภาพของจีน เช่น การทำ�ให้ขยายหลักประกัน
สุขภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกกลุ่มคน การขยายชุดสิทธิประโยชน์ให้
ครอบคลุมโรคที่จำ�เป็นมากยิ่งขึ้น
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of Primary care Unit of the Universal health Care Coverage Project : A
Case Study in Four Provinces. Journal of Health Science; 12(6) 923-36

20.

2003

Srithamrongsawat, S. and Lapying, P. (2003) Financial Management of the
Universal Health Care Coverage Project in the First-year Implementation: A
Case Study in Four Provinces. Journal of Health Science; 12 (6) 889-906
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21.

2003

Kadtu-in, S., Rakkaen, W. and Kittiwongsunthon, W. (2003) Impact of the
Universal Health Care Coverage Program on the Development of Quality
System for Hospital Laboratories in Region 7. Journal of Health Science;
12:124-30.

22.

2003

Patarakulvanich, S. (2003). Efficiency of Resource Management in a Transition Period of the Universal Health Care Coverage Project, Sena Hospital.
Journal of Health Science, 12(2), 247-256

23.

2003

Leesmidt, V. and Pannarunothai (2003) Universal Health Care Coverage
and Health Care Reform in Thailand: Options for Local Government Participation. Journal of Health Science; 12, 21-47.

24.

2003

Chalongsuk, R., Boonchuaylier, W., Sappaisan, B., Chana, S. et al (2003)
Attitude of Health Professionals towards the Procedure of the Universal
Health Care Coverage Project at Nakhorn Pathom Hospital. Journal of
Health Science; 12:759-67.

25.

2003

Theekavanit, V., Theerawattanasak, P., and Kongnun, J. (2003) Expectation on Service Quality for Universal Health Coverage Program in Phichit
Province. Journal of Health Science; 12:796-802.

26.

2003

Techowanit, S. (2003). Thais' ideologies towards universal health coverage,
Naresuan University. Faculty of Medicine

27.

2003

Dechovanit, S., Buayeam, W. Thawornrungroj, S. and Pannarunothai. S.
(2003) Ideologies of Thai people towards the Universal Health Coverage
Policy. Pitsanulok, Center for Health Equity Monitoring, Naresuan University.

28.

2004

Limwattananon, S., Limwattananon, C. and Pannarunothai. (2004) Cost
and Utilization of Drugs Prescribed for hospital-Visited Patients: Impacts
of Universal Health Care Coverage Policy. Nonthaburi, Health System
Research Institute.

29.

2004

Tangcharoensathien, V., Prakongsai, P., Vasavid, C. (2004). Factors Influencing A Decision to Implement A Policy on Universal Coverage and Its
Future Challenges. Journal of Health Science (Thailand), 13(6), 1003-1011
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30.

2004

Vimolket, T., Kamol-ratanakul, P., Tobprakhon, S. (2004). Cost of primary
health care in universal insurance at Health Center 16, Bangkok Metropolitan Administration. J Med Assoc Thai, 87 (Suppl 2), S213-7.

31.

2004

Ngosurachat, S., Sornloetlumwanit, A., Munkratok, Y., Kulsomboon, V.,
Sirisinsuk, Y. (2004). Characterization of non-profitable and profitable
hospitals in Thailand: A year after universal coverage health insurance.
Nonthaburi: Health Systems Research institute

32.

2004

Lapying, P. (2004). Public-private Mixed Model for Oral Health Care Under
the Universal Health Coverage Project : A Case Study of Bangkok. Journal
of Health Science, 13(6), 935-951

33.

2004

Tangcharoensathien, V. and Jongsuksuntigul, P. (eds) (2004) From Policy
to Implementation: Historical events during 2001-2004 of Universal Coverage in Thailand. Nonthaburi, National Health Security Office.

34.

2004

Jongudomsuk, P., et al. (2004). Provider Payment in Universal Coverage
Scheme: Major Changes in 2005 Fiscal Year. Journal of Health Science,
13(6), 911-925 (Thai)

35.

2004

Teerawattananon, Y., Tangcharoensathien, V. (2004). Designing a reproductive health services package in the universal health insurance scheme in
Thailand: match and mismatch of need, demand and supply. Health Policy
Plan, 19 (Suppl 1), i31-i39.

36.

2004

Pannarunothai, S., Patmasiriwat, D., Srithamrongsawat, S. (2004). Universal
health coverage in Thailand: ideas for reform and policy struggling. Health
Policy, 68(1), 17-30.

37.

2004

Tangcharoensathien, V., Wibulpholprasert, S., Nitayaramphong, S. (2004).
Knowledge-based changes to health systems: the Thai experience in policy
development. Bull World Health Organ, 82(10), 750-6.

38.

2004

Putthasri, W., Tangcharoensathien, V., Mugem, S., Jindawatana, W. (2004).
Equity of access to mammography service among beneficiaries of different
health insurance schemes in Thailand. Chu la Med J, 48 (7), 455-463

39.

2004

Sornkedtrin, A., Tongpet, P. Kotnam, S. et al (2004) Factors determining
health promoting behavior and service utilization of UC members. Nonthaburi, Health System Research Institute.
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40.

2004

Kulsombool, V., Thanaviriyakul, S., Pinyowiwat, V. (2004). Cost-Benefit
Analysis of Triple Antiretroviral Therapy as a Benefit of Universal Health
Care Coverage in Thailand. Journal of Health Science, 13(6), 1022-1033

41.

2004

Pitayarangsarit S. The Role of research in the development of health
insurance policy in Thailand: The Universal Coverage of health care policy.
In Alliance for Health Policy and Systems Research. Strengthening health
systems : the role and promise of policy and systems research, 17. Geneva : Global Forum for Health Research, 2004.

42.

2005

Na Ranong, V., Na Ranong, O., Tiarmworakul, S., Vongmontha, O. (2005).
Universal Health Coverage Schemes in Thailand 2002-2003, Nonthaburi:
Health Systems Research Institute

43.

2005

Saiwongse, N., Koonsombatkul, N. (2005). Accessibility of Primary Medical
Care in Universal Health Care Coverage, Nong Bua Lam Phu Hospital.
Journal of Health Science, 14(4), 591-599

44.

2005

Chanduaiywit, W., Na Ranong, W. (2005). Extra funding for universal
healthcare coverage, Nonthaburi: Health Systems Research Institute

45.

2005

Vinai Leesmidt., Siriwan Pitayarangsarit., Nivat Jeegungwal., Nipit Piravej.,
and Monica Burns.

46.

2005

Saiwongse, N. and Koonsombatkul, N. (2005) Accessibility of Primary Medical Care in Universal Health Care Coverage, Nong Bua Lam Phu Hospital.
Journal of Health Science 2005; 14:591-9.

47.

2005

Na Ranong, V., Na Ranong, O., Pannarunothai, S., Tiamworakul, S., Srianan, N. (2005). The monitoring and evaluation of universal health coverage
in Thailand, first phase 2001/02, Nonthaburi: Health Systems Research
Institute

48.

2005

Jongudomsuk, P., Greetong, T., Thammatuch-aree, J. (2005). An Estimate
of Hospital Admissions under Universal Coverage Scheme in Fiscal Year
2005. Journal of Health Science, 14(2), 248-255

2005

Tangcharoensathien, V., Lerttiendumrong, J., Patcharanarumol, W.
(2005). Traffic victim protection act in the contest of universal coverage:
What are the reform option, Nonthaburi: Health Systems Research Institute
(Thailand).

49.

Literature list

VT

VT

122

No

ปาฐกถา ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 15

Year

Literature list

VT

2005

Tangcharoensathien, V., Tisayaticom, K., Prakongsai, P., Vasavid, C.,
Patcharanarumol, W., Mahapol, N., Kong-Eiamtrakul, A. (2005). Equity in
Thai Health System: Experience of High Executive Administrators in the
Ministry of Public Health. Journal of Health Science, 14(3), 436-452

VT

2005

Patcharanarumol, W., Vasvid, C., Tisayathikom, K., Tangcharoensathien,
V. (2005). Potential sources of finance for the universal health care coverage fund by the article 39 of the 2002 national health security act : Key
informants perspective, Nonthaburi: International Health Policy Program
(IHPP-Thailand)

VT

52.

2005

Tangcharoensathien, V., Patcharanarumol, W., Vasavid, Ch., Prakongsai,
Ph., Tisayaticom, K. (2005). “CO-PAYMENT IN UNIVERSAL COVERAGE
SCHEME: A POLICY ANALYSIS”. Under the Project “Analysis of Long
Term Financing for the Universal Health Care Coverage Fund”. International
Health Policy Program (IHPP)Thailand

VT

53.

2005

Suraratdecha, C., Saithanu, S., & Tangcharoensathien, V. (2005). Is universal coverage a solution for disparities in health care? findings from three
low-income provinces of Thailand. Health Policy, 73 (3), 272-284.

VT

54.

2005

Vasavid, C., Tisayaticom, K., Patcharanarumol, W., Tangcharoensathien,
V., Lertpatraphong, K. (2005). Health and Welfare of Thai Population after
Universal Health Care Coverage (UC)-Part II: Household Health Expenditure
before and after UC. Journal of Health Science (Thailand), 14(2), 317-325

VT

55.

2005

Narenpitak, A., Kijkayan, C. (2005). Health Care Seeking Behavior Before
and After Universal Health Care Coverage in Amphoe Mueang, Udon
Thani. Journal of Health Science, 14(4), 688-697

56.

2005

Na Ranong, V., Na Ranong, O., Vongmontha, S. (2005). Impacts of the
Universal Health Coverage and the 30 Baht Health Care Scheme on
Household Expenditures and Poverty Reduction in Thailand, Nonthaburi:
Health Systems Research Institute

57.

2005

Permsuwan, U., Ruanta, Y., Hattasin, K. (2005). The Comparison of Unit
Cost of Patient Services Before and After the Universal Health Care Coverage Implementation. Journal of Health Science, 14(4), 640-648

58.

2005

Ratanawijitrasin, S. (2005). Select the Right Drug, Select the Right Drug
List. Journal of Health Science, 14(5), 749-659
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59.

2005

Pannarunothai, S. (2005). Budget Allocation Model for Health Center Services in Phitsanulok under the Universal Coverage Policy. Journal of Health
Science, 14(3), 495-505

60.

2005

Chuharas, S. et al 2005 “Health Service Delivery Systems under Universal
Healthcare Coveraage: Problems and Recommendation for Development”
Nonthaburi, Health System Research Institute

61.

2005

Sirisinsuk, Y., Limpananon, J. (2005). The Beneficiaries Complaints under
the Universal Health Care Coverage in Thailand. Journal of Health Science.14(2), 354-364

62.

2006

Sirisinsuk, Y. (2006) Consumer Protection in Universal Coverage in Thailand
: What is Missing?. Journal of Health Science; 15:697-710.

63.

2006

Chavanichkul, S., Tangcharoensathien, V. (2006). Financing Health Promotion in Thailand. Journal of Health Science (Thailand), 15(2), 201-214

VT

64.

2006

Patcharanarumol, W. Tangcharoensathien, V., et al. (2006). Research
Series of Thai Health Care Financing: Part 1 Financial Reform Options of
Health Care Coverage in Thailand. Journal of Health Science (Thailand),
15(1), 17-30

VT

65.

2006

Patcharanarumol, W., Tangcharoensathien, V., et al. (2006). Research
Series of Thai Health Care Financing: Part 2 Feasibility of Financial Sources
for National Health Security Fund. Journal of Health Science, 15(1), 31-40

VT

66.

2006

Tangcharoensathien, V., et al. (2006). Research Series of Thai Health
Care Financing: Part 3 Co-Payment in Universal Coverage Scheme: A
Policy Analysis. Journal of Health Science (Thailand), 15(1), 41-51

VT

67.

2006

Patcharanarumol, W., Tangcharoensathien, V., et al. (2006). Research
Series of Thai Health Care Financing: Part 4 Traffic Accident Victim Protection Act B.E. 2535 in the Context of Universal Coverage: Reform Options.
Journal of Health Science, 15(1), 52-66

VT

68.

2006

Pokpermdee, P. (2006). Reason for Selecting Types of Provider Payment
of the 30 baht Scheme in Thailand, 2002. Journal of Health Science, 15(4),
528-541

69.

2006

Prakongsai, P., et al. (2006). Policy Recommendations on Extending Access to Renal Replacement Therapy under Universal Coverage in Thailand.
Journal of Health Science (Thailand), 15(4), 617-631
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70.

2006

Srithamrongsawat, S. (2006). Equity in Health Service Utilization among
Thai Elderly under the Universal Coverage Scheme. Journal of Health
Science, 15(5), 685-696

71.

2006

Tantivess S, Walt G. Using cost-effectiveness analyses to inform policy: the
case of antiretroviral therapy in Thailand. Cost-Effectiveness and Resource
Allocation 4, 21(2006): 7 p.

72.

2006

Prakongsai, P., et al. (2006). Current Situations and Factors Influencing
Access to Radiation Therapy under Universal Coverage in Thailand. Journal
of Health Science, 15(6)

2006

Ngorsuraches. S. and Sornlertlumvanich A. (2006) Determinants of hospital
loss in Thailand: experience from the first year of a universal coverage
health insurance program. Health Care Manage Science, 9: 59–70. DOI
10.1007/s10729-006-6280-z

2006

วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, จิตปราณี วาศวิท, และ วิชช์ เกษมทรัพย์ ความคิด
เห็นของประชาชนไทยต่อการคัดเลือกผู้ป่วยไตวายเรื้อรังเข้ารับบริการทดแทน
ไต - An Opinion Poll on Universal Access to Renal Replacement Therapy
Under Universal Coverage in Thailand. วารสารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
12,2(2549) : 21-36

VT

2006

ภูษิต ประคองสาย, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, วิชช์ เกษมทรัพย์, ยศ ตีระวัฒนา
นนท์, ถนอม สุภาพร, และ จิตปราณี วาศวิท ทางเลือกเชิงนโยบายสำ�หรับขยาย
การเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
= Policy Recommendations on Universal Access to Renal Replacement
Therapy Under Universal Coverage in Thailand. วารสารสมาคมโรคไตแห่ง
ประเทศไทย 12,supple2(2549) : 37-49

VT

2006

วิชช์ เกษมทรัพย์, ภูษิต ประคองสาย, และ วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ความ
ต้องการงบประมาณสำ�หรับการเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าใน
ประเทศไทย = Budget Impact Analysis of a Policy on Universal Access
to RRT Under Universal Coverage in Thailand. วารสารสมาคมโรคไตแห่ง
ประเทศไทย 12,2(2549) : 136-148

VT
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77.

2006

Ningsanond, P., Udompat, P., and Khumthong, S. (2006) A Qualitative
Study on Impact of Universal Coverage Policy on Health Promotion and
Prevention Activities in 4 Provinces. Nonthaburi, Department of Disease
Control, Ministry of Public Health.

78.

2006

Somjai, D. (2006). Universal Health Care Policy and Public Spending of
Thailand. Journal of Health Science, 15(3)

79.

2006

Kasemsup V, Prakongsai P, Tangcharoensathien V. Budget impact
analysis of including renal replacement therapy in the benefit package of
universal coverage in Thailand. Value in Health 9, 6(2006): A385

80.

2006

Pachanee, CA., Wibulpolprasert, S. (2006). Incoherent policies on universal
coverage of health insurance and promotion of international trade in health
services in Thailand. Health Policy Plan, 21(4), 310-8.

81.

2006

Putthasri, W., Akaleephan, C., Tangcharoensathien, V. (2006). Dental
Care Benefit in Social Security Scheme. Journal of Health Science. 14(5),
776-789

82.

2006

Thamrangsri, T. (2006). Policy recommendation on geographical of physician's distribution under universal coverage health insurance, Nonthaburi:
Health System Research Institute (Thailand)

83.

2006

Chanduayvith, W., Siamwala, A., Na Ranong,V., Maslove, A. et al (2006)
Financing options for the Universal Coverage Scheme. Nonthaburi, Health
Insurance System Research Office (Thailand).

2006

Mookasarn, S., Sinzap W. (2006). Compensation of Health Care Providers
in Community Hospitals and Health Centers before and during the Universal Health Care Coverage Scheme of Amnat Charoen Province. Journal of
Health Science, 15(3)

2006

Kulsomboon, V., Maleewong, U. (2006). The Participatory-based Development Process of Health Security System at Local Level: Case Study
“Government Clinic”, Amphoe Uthai, Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya.
Journal of Health Science (Thailand), 14(4), 698-705

84.

85.
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VT

2007

Teerawattananon, Y., Mugford, M., Tangcharoensathien, V. (2007). Economic evaluation of palliative management versus peritoneal dialysis and
hemodialysis for end-stage-renal disease: evidence for coverage decisions
in Thailand. Value in Health, 10(1), 61-72

VT

2007

Tangcharoensathien, V., Prakongsai, P., Limwatthananon, S., Patcharanarumol, W., Jongudomsuk, P. (2007). Achieving universal coverage in
Thailand: what lessons do we learn?. Internation Health Policy Programme
(IHPP), Ministry of Public Health: Thailand

VT

88.

2007

Tangcharoensathien, V., Limwattananon, S., Prakongsai, Ph. (2007).
Improving health-related information systems to monitor equity in health:
lessons from Thailand. The Economics of Health Equity. Cambridge
University Press.

VT

89.

2007

Leesmidt, V., Pannarunothai, S. (2007). Purchasing Health Care Services
of the National Health Security Office : A Case Study of the Bangkok
Branch. Journal of Health Science (Thailand), 16(2), 201-212

90.

2007

Uppapong, B. and Leesmidt, V. (2007) Governance of Purchasing Functions in the Thai Universal Coverage Scheme. Journal of Health System
Research; 3-4, 289-98

91.

2007

Suwannapong, N., Pachuen, O., Howteerakul, N., Sanguanprasit, B., and
Pichaipinyo, P. (2007) Communication and Service Behaviours : Conflicts
under Universal Coverage Policy. Journal of Health Science; 16:913-23

92.

2007

Coronini-Cronberg, S., Laohasiriwong, W., Gericke, CA. (2007). Health care
utilisation under the 30-Baht Scheme among the urban poor in Mitrapap
slum, Khon Kaen, Thailand: a cross-sectional study. Int J Equity Health,
21, 6-11.

93.

2006

Prakongsai, P., Tangcharoensathien, V. (2006). Benefit incidence analysis
before and after universal coverage in Thailand. Value in Health, 9(6),
A211-A212

2007

Kongthaworn, S., et al. (2007). Survival of Acute Myocardial Infarction
Patients in Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital : Comparative Study of
Patients under Social Security System. Journal of Health Science. 16(5),
690-697

86.

87.

94.
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95.

2007

Srithamrongsawat, S. and Torwatanakitkul, S. (2007) Implications of
Universal Coverage Scheme on Health Service Delivery System in Thailand.
Journal of Health System Research 1 (1); 47-63

2007

Limwattananon, S., Tangcharoensathien, V., Prakongsai, Ph. (2007).
Catastrophic and poverty impacts of health payments: results from national
household surveys in Thailand. Bulletin of the World Health Organization,
85 (8), 600–606.

VT

2007

ภูษิต ประคองสาย, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, และ กัญจนา ติษยาธิคม ระหว่าง
คนจนกับคนรวย ใครได้รับประโยชน์จากการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า? - Who Benefits from Government Health Spending Before and After
Universal Coverage in Thailand? วารสารวิชาการสาธารณสุข 16,ฉบับเพิ่มเติม
(2550) : s20-s36

VT

98.

2007

Tangcharoensathien V., Prakongsai P., Patcharanarumol W., and Jongudomsuk P. Universal Coverage in Thailand: the respective roles of social
health insurance and tax-based financing. In ILO; GTZ; and WHO. Extending social protection in health: developing countries' experiences, lessons
learnt and recommendations, 121-131. Frankfurt : VAS, 2007.

VT

99.

2007

Pongpirul, K., Chuayruang, O., Kanasuta, A. (2007). Chronic Renal Failure
in Patients under the Universal Coverage Scheme : From Database for
Fiscal Year 2005, Nonthaburi: Health Systems Research Institute

100.

2007

Sophie Coronini-Cronberg1, Wongsa Laohasiriwong and Christian A
Gericke (2007) Health care utilisation under the 30-Baht Scheme among
the urban poor in Mitrapap slum, Khon Kaen, Thailand: a cross-sectional study. International Journal for Equity in Health 2007, 6:11
doi:10.1186/1475-9276-6-11

101.

2007

Na Ranong, A. and Na Ranong, V. (2007) Impact of UC on household
health expenditure and poverty reduction. Nonthaburi, Health Insurance
System Research Office.

102.

2007

Hughes, D., Leethongdee, S. (2007). Universal coverage in the land of
smiles: lessons from Thailand's 30 Baht health reforms. Health Aff (Millwood), 26(4), 999-1008.

96.

97.
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103.

2008

Teerawattananon, Y., Russell, S. (2008). A difficult balancing act: policy
actors' perspectives on using economic evaluation to inform health-care
coverage decisions under the Universal Health Insurance Coverage scheme
in Thailand. Value Health, 11(Suppl 1), S52-60.

104.

2008

Srivanichakorn, S. (2008) Situation and Development of Primary Care in
Thailand. Nonthaburi, Health Insurance System Research Office.

105.

2008

Srithamrongsawat, S., Putthasri, W., Lapying, P. and Jittinan, P. (2008)
Evaluation of the Development of Excellence Center under Universal Coverage Policy. Nonthaburi, Health Insurance System Research Office.

106.

2008

Wongchai, Y., Krajangpeau, S. and Balika, S. (2008) Customer Protection
under Universal Coverage Scheme. Nonthaburi, Health Insurance System
Research Office.

107.

2008

Pothawin, T. and Boonyaratanasunthorn, J. (2008) Mechanism and process of managing complaint under Universal Coverage Scheme. Nonthaburi, Health Insurance System Research Office.

108.

2008

Leesmidt, V. and Ounjob, P. (2008) Evaluation of management of Provincial
Health Insurance Board (2008) Nonthaburi, Health Insurance System
Research Office.

109.

2008

Kamhom, R. and Cheutrakul, P. (2008) Mechanism of providing information
under Universal Coverage Scheme. Nonthaburi, Health Insurance System
Research Office

110.

2008

Sriratanabun, J., Ngamkiatpaisal, S., Sriratanabun, P. and Cheureng, O.
(2008) A study and proposal on purchasing vertical program health services. Nonthaburi, Health Insurance System Research Office.

111.

2008

Somkotra, T., Lagrada, LP. (2008). Payments for health care and its effect
on catastrophe and impoverishment: experience from the transition to
Universal Coverage in Thailand. Soc Sci Med, 67(12), 2027-35

112.

2008

Limwattanonon, S., Tangcharoensathien, V., Prakongsai, P. (2008). The
Impact of a Policy on Universal Coverage on Equity in Health Care Finance
in Thailand. Siriraj Medical Journal, 60(Supple1), 79
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