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การศึกษาในวิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในระบบประกันสุขภาพของ

ประเทศไทยกับประเทศสิงคโปรผูเขียนไดทําการศึกษาถึงปญหาในดานสุขภาพท่ีเกิดข้ึนท้ังในประเทศ
ไทยและสิงคโปร รวมท้ังไดศึกษาเก่ียวกับระบบการใหการบริการทางการแพทย นโยบายสุขภาพ และ
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา รวมถึงนโยบายสุขภาพตามกติกาขอตกลงรวมมือกันของกฎบัตร
สุขภาพระหวางประเทศในอาเซียน(ASEAN Health Charter)องคการอนามัยโลก (WHO)ธนาคารโลก
(World Bank) และขอมูลจาก UNDP Human Development Report 2010 รวมถึงการวิเคราะห
ปญหาท่ีเกิดข้ึนตามความเปนจริงและวิเคราะหความแตกตางของนโยบายสุขภาพ รวมถึงหลัก
กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวกับการใหการบริการทางแพทย เชน พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
2550พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ .ศ.2545 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ 
พ.ศ.2550กฎกระทรวงสาธารณสุข พ .ศ.2552พระราชบัญญัติกองทุนตางๆ ของสิงคโปร เชน ซีพีเอฟ
ฟนด(CPF Fund Act)เมดิเซฟ (Medisave)เมดิชีลด (Medishield)เอลเดอชีลด (Eldershield)ตางๆ 
พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดตอ กฎกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงนโยบายสุขภาพแหงชาติของ
ประเทศสิงคโปรภายใตแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC Blueprint) ท่ีไดมีการเปด
เจรจา 5 สาขาใน 8 วิชาชีพรวมท้ังดาน สุขภาพ เชน การแพทย การพยาบาล และทันตแพทย ตาม
ขอตกลงวิชาชีพรวมกัน(Mutual Recognition Arrangement: MRA) 

จากการศึกษาระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยพบวาไทยเรามีอยูหลายระบบดวยกัน
และมีปญหาแตกตางกันไปโดยเฉพาะในกฎหมายพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ และหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทุกโรคท่ียังไมสอดคลองกับหลักปฏิบัติแหงความเปนจริงสงผลให
งบประมาณไมพอใชตอความตองการของประชาชนอีกท้ังยังมีปญหาในการรอคอยนานเนื่องจากเนน
ไปในทางปริมาณแตไมใชคุณภาพ รวมท้ังยังขาดแคลนบุคคลากรในการใหบริการทางการแพทย สวน
ในภาคเอกชนนั้นมีปญหาในเรื่องอัตราคารักษาพยาบาลแพงเกินความเปนจริงซ่ึงทําใหประชาชน
ระดับกลางถึงยากจนไมสามารถจายคารักษาได เนื่องจากขาดการควบคุมโดยมาตรฐานราคากลางใน
การรักษา 

ในระบบประกันสุขภาพของประเทศสิงคโปรนั้นเปนแบบระบบคู  (Dual System) โดย
รัฐบาลสิงคโปรออกคาใชจายในการรักษาเปนบางสวนตามระดับรายไดของประชาชน  อีกท้ัง
ประชาชนยังตองจายคารักษาเองในบางสวนรวมกัน โดยรัฐบาลสิงคโปรจะเนนใหประชาชนพ่ึงพา
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ตนเองเปนหลัก โดยกําหนดใหประชาชนสมัครเขาโครงการกองทุนสุขภาพตางๆ เชนกองทุนซีพีเอฟ 
กองทุนเมดิเซฟ กองทุนเมดิฟนด กองทุนเมดิชีลด เปนตน ซ่ึงแตละคนสามารถเปนสมาชิกในโครงการ
ตางๆ ไดแบบไมจํากัดจํานวนแตตองมีคุณสมบัติครบถวนของการเปนสมาชิกในการสมัครดวย 

นอกจากนี้ ในกฎบัตรสุขภาพระหวางประเทศอาเซียน จะเนนไปในเรื่องการปองกัน การ
ควบคุม และกําจัดโรคติดตอรวมถึงโรคระบาดตางๆรวมกันเพ่ือใหประชาคมอาเซียนมีสุขภาพรางกาย
และจิตใจ รวมถึงความม่ันคงของชีวิตท่ีดีรวมกัน  ดังนั้นผูเขียนจึงขอเสนอแนะในการออก
พระราชบัญญัติสงเสริมสุขภาพระหวางประเทศหรือธรรมนูญสุขภาพอาเซียนหรือกฎบัตรสุขภาพ
อาเซียน (ASEAN Health Charter)ออกมาใชรวมกัน อีกท้ังใหมีการจัดตั้งกองทุนสงเสริมสุขภาพ
รวมกันภายในประเทศ และปฎิรูประบบประกันสุขภาพรวมท้ังกําหนดราคาคาใชจายในการรักษาท่ี
เปนมาตรฐานกลางออกมาใชรวมกัน  

การศึกษานี้ยังเปนแนวทางในการใหคําเสนอแนะนําในการปรับปรุงพัฒนานโยบาย กฎกติกา
ขอตกลง และกฎหมายเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมรวมกัน พรอมท้ังยังไดศึกษากฎหมายของ
ตางประเทศเพ่ือนํามาเปรียบเทียบแนวคิด และหลักการในการใหบริการทางการแพทย และปญหา
สุขภาพตางๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังในประเทศไทย และประเทศสิงคโปร รวมถึงนโยบายสุขภาพ และระบบ
หลักประกันสุขภาพของท้ังสองประเทศนํามาประกอบการวิเคราะหในดานสุขภาพ เพ่ือหาขอสรุป
ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา และเพ่ือปรับปรุงพัฒนา รวมถึงการปฎิรูประบบสุขภาพของไทย รวม
ถึงปฎิรูปพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการการรักษาขาราชการพยาบาลใหมใหสามารถควบคุม ติดตาม 
ตรวจสอบการบริหารของหนวยงานท่ีเก่ียวของและสามารถแกไขแกนแทของปญหาได รวมถึง
กฎหมายสุขภาพของไทยใหมีความสอดคลองกับกฎบัตรสุขภาพอาเซียนหรือธรรมนูญสุขภาพระหวาง
ประเทศอาเซียนในอนาคตอันใกลนี้ดวย 
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This research thesis is a comparativestudy in the law problem of the health 
insurance system between Thailand and Singapore following the ASEAN Charter 
policy. 

The author had studied about the health problems which can occur in both 
countries. These studies are concerning in the medical health services, health 
policies and universal health coverage systems. This study is including with the 
health policy according to the ASEAN Charter,WHO, World Bank and the UNDP 
Human Development Report 2010. 

This study is an analytical to the problem from the fact and analysis in the 
difference in the health policy including with the law which concerning with medical 
services such as the National health Act 2007, the National health coverage 2002, the 
Thai constitution law the year 2007, the Ministry of health law 2009, the Central 
Provident Fund Act in Singapore, The Medisave Fund, the Medishield Fund, the 
Eldershield Fund, the infectious prevention and control Act. The Ministry of health 
law and Singapore national health policy under the AEC Blueprint which consists of 5 
branches with 8 professionals such as medical practitioner, dental services and 
nursing services according to MRA (Mutual Recognition Arrangement) 

The study in health insurance system in Thailand find that Thailand had many 
systems and had the difference problems especially in the national health insurance 
Act and also the health insurance coverage Act with 30 baht scheme for all diseases, 
but still not matching with the fact resulting to not have sufficiently budget to supply 
for population needs.It is also had the problem in waiting for medical services for 
quite long times due to more on quantity, but not quality and also lack of medical 
doctor to give services. In the private sector had a problem in treatment fees is over 
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rate than the fact and caused the population unable to pay for the treatment fees 
due to lack of standard treatment prices control. 

The studies of Singapore health insurance systems aredual systems whichthe 
Singapore government had partly supporting depend upon the level of income of 
their own population. Singapore government had awareness and mainly focuses on 
population for self-reliance by allowing the people to apply for the unlimited 
medical saving fund scheme such as Central Provident fund, Medisave fund, 
medifund, Medishieldand Eldershield fund etc. It is also depend upon the complete 
qualification to be able to apply too. 

In ASEAN Charter regarding to health insurance is mainly focus on prevention, 
control and eradication on the infectious and epidemic diseases for the ASEAN 
population to have a good well-being in physical and mental healthiness and life 
stability. 

This study gives an introduce and alsoadvice to improve the practical 
disciplinary thoroughly with an agreement for the proper law which had studiedfrom 
an international law to compare with the concept and fundamental in medical 
health services and health insurance systems for an analytical studies in health. 

The author had suggested to having an international health promotion board 
Act or ASEAN Health Charter and also Health promotion committees Fund including 
with the standard medium pricesfor the health treatment fees to use among the 
social of ASEAN Economic Community population. 

This study gives thesummary and suggestion how to solve the problem for 
the improvement in the health policy and the health reform ACT and introduce to 
have the ASEAN Health Charter in the near future. 



     
กิตติกรรมประกาศ 

 
วิทยานิพนธฉบับนี้ไดสําเร็จลุลวงลงดวยดีโดยปจจัยหลายประการดังนี้ ประการแรกขาพเจา

ขอมอบคุณงามความดีและกราบขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัวของขาพเจาท่ีใหการอบรมสั่ง
สอนสนับสนุนในการศึกษาตลอดมารวมท้ังยังเปนกําลังใจใหขาพเจาในการตอสูจนสําเร็จการศึกษา 
ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานท่ีประสิทธิประสาทวิชาความรูใหแกขาพเจา โดยเฉพาะอยางยิ่งทาน
รองคณบดีอาจารยดร .พัชรวรรณ นุชประยูรทานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธฉบับนี้ผูใหคําปรึกษา
แนะนําท่ีดีมาตลอดรวมท้ังชวยกลั่นกรองตรวจสอบรูปแบบตางๆในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ให
เปนไปตามระเบียบการบัณฑิตศึกษาของคณะนิติศาสตรและมหาวิทยาลัยดวยความเสียสละ ให
คําแนะนําทางวิชาการประกอบกับเหตุผลอยางเฉียบแหลมซ่ึงทําใหการทําการศึกษาวิทยานิพนธฉบับ
นี้มีความชัดเจนและทรงคุณคาทางวิชาการมากข้ึนทําใหขาพเจาสามารถเขาถึงระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติท้ังของประเทศไทยและประเทศสิงคโปรไดอยาง
ถองแท อีกท้ังในดานนโยบายกติกาขอตกลงรวมกันระหวางประเทศอาเซียนซ่ึงอาจจะนําไป
ประยุกตใชในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติสุขภาพระหวางประเทศในอาเซียนรวมกันในอนาคตอันจะ
เปนประโยชนตอสังคมประชาคมอาเซียนตอไป ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณทานคณะกรรมการทุก
ทานท่ีใหเกียรติมารวมเปนกรรมการตรวจสอบแนะนําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณมากข้ึน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร .อมรรัตน กุลสุจริต คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเกริกและ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร .วราภรณ วนาพิทักษท่ีไดเปนเกียรติอยางยิ่งในการมาเขารวมตรวจสอบให
วิทยานิพนธฉบับนี้ใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 

ขาพเจาขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไมไดกลาวถึงซ่ึงสนับสนุนใหกําลังใจจนขาพเจาสําเร็จ
การศึกษามา ณ ท่ีนี้ดวย 
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา 
 

ภารกิจทางดานสุขภาพ และนโยบายสุขภาพรวมท้ังระบบหลักประกันสุขภาพเปน
ภาระหนาท่ีอันสําคัญอยางหนึ่งของรัฐบาลในทุกประเทศ ซ่ึงแตละประเทศจะมีเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ 
และความม่ันคงทางสังคม (Social Security System) ท่ีแตกตางกันไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ท้ัง
ดานเศรษฐกิจ และสังคมของแตละประเทศ ในดานสาธารณสุขนั้นมีระบบหลักประกันสุขภาพ และ
นโยบายสุขภาพเพ่ือปองกันโรคท่ีดีใหมีความพรอมในการพัฒนาประเทศ ในดานการใหความ
ชวยเหลือทางสังคมแกประชาชนของแตละประเทศก็มีวิธีการหลากหลายอันไดแกการชวยเหลือทาง
สังคมในเรื่องการใหการประกันสุขภาพ และนโยบายสุขภาพของรัฐไดจัดการใหประโยชนโดยการ
ใหบริการทางดานสุขภาพแกประชาชนท่ัวไปโดยใชเงินทุนของรัฐมาชวยในดานการใหการบริการ
ทางดานการแพทย เพ่ือสุขภาพท่ีดีทําใหประชาชนมีความสุขท้ังทางดานสุขภาพกาย และจิตรวมท้ังใน
สังคมสวนรวมดวย 

ภารกิจการบริการทางดานสุขภาพ และนโยบายสุขภาพในการใหการบริการทางการแพทยใน
นโยบายสุขภาพตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ .ศ.2545 ก็เปนวิธีการหนึ่งในการ
ใหความชวยเหลือขาราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานบริษัทเอกชน รวมถึงลูกจางในการ
ดํารงชีวิตอยางหนึ่งในการเปนหลักประกันความม่ันคงของชีวิตทางดานสุขภาพท้ังนี้ผูเขียนไดใช
ประเทศสิงคโปรเปนตนแบบในการศึกษา เนื่องจากเห็นวาเปนประเทศท่ีมีการพัฒนาการกาวหนา 
และเปนระบบเสรีประชาธิปไตยท่ีมีความกาวหนากวา อีกท้ังยังอยูในระดับชั้นแนวหนาของประเทศ
เพ่ือนบานในแถบเอเชียอีกดวย  

นโยบายทางดานสุขภาพของประเทศสิงคโปร และประเทศไทยเปนนโยบายท่ีมีการรวมมือ
กันในกติกาขอตกลงตามนโยบายสุขภาพของ กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ในการประชุม
รัฐมนตรีจาก 10 ประเทศไดใหความรวมมือเพ่ือพัฒนาสุขภาพรวมกันอยางจริงจัง   ในการสราง
หลักประกันสุขภาพถวนหนา (Universal Health Coverage) รวมท้ังกลไกในการสนับสนุนการสราง
ระบบดานสุขภาพเพ่ือพัฒนาศักยภาพ โดยมีการจัดตั้งเครือขายความรวมมือของประเทศตางๆ ใน
อาเซียน (ASEAN) บวกสามซ่ึงไทยเปนประเทศผูประสานงานสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
(สปสช.) ไดใหชาวตางชาติเขามาฝกอบรมเรื่องการพัฒนาUHC (Universal Health Coverage)โดยมี
มูลนิธิร็อคก้ีเฟลเลอร (Rockefeller) ซ่ึงมี 6 ประเทศเขา รวมใหการสนับสนุนในการฝกอบรมเรียนรู
เก่ียวกับการจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในหลายๆ ดานโดยเฉพาะวิธีการจายเงินใหหนวยบริการ 
(Provider Payment) ซ่ึงสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ใชระบบCapitation และ
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DRG (Diagnostic Related Group) ขณะท่ีตางประทศสวนใหญใชระบบคาธรรมเนียมในการ
ใหบริการ (Fee for Services) 

นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีบทบาทในองคการอนามัยโลก(WHO) เก่ียวกับการขับเคลื่อนเรื่อง
การนําเสนอวาระการประชุมใน UNGA (United Nation General Assembly) หรือสมัชชา
สหประชา ชาติในการจะนําเรื่องUHC (Universal Health Coverage) มาพิจารณาใหเปนภารกิจของ
ทุกประเทศในอนาคตอันใกลนี้ดวย 

ในกลุมประเทศอาเซียน 10 ประเทศ อันไดแก ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย 
บรูไน ฟลิปปนส เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร และ ลาว ไดใหความสนใจเก่ียวกับนโยบาย และ
หลักประกันสุขภาพ อีกท้ังยังมีการตกลงรวมมือกันท่ีจะรวมมือกันพัฒนาเรื่องการดูแลสุขภาพภายใต
นโยบาย และหลักประกันสุขภาพรวมท้ังดูแลประชาชนตามท่ีประเทศไทยมีซ่ึงเปนการดูแลโดยรัฐบาล 
และภายหลังการประชุมรัฐมนตรี 10 ประเทศจากกลุมประเทศอาเซียนไดมีการแถลงการณรวมกันใน
การใหความรวมมือเพ่ือพัฒนาสุขภาพ อาทิความรวมมือกันผลักดันนโยบาย และหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา (Universal Health Coverage: UHC) ไปสูการประชุมผูนําในเวทีอาเซียนซัมมิท  (ASEAN 
SUMMIT) และสมัชชาสหประชาชาติ การจัดตั้งเครือขายหลักประกันสุขภาพถวนหนาในอาเซียนบวก
สาม คือ จีน ญี่ปุน เกาหลีใต และอาเซียนบวกหก โดยมี นิวซีแลนด ออสเตรเลีย และอินเดียเพ่ิมอีก
โดยประเทศไทยรับเปนประเทศหลัก 

นอกจากนี้ยังไดรวมมือกันดําเนินการอยางเขมแข็งตามขอตกลงของสหประชาชาติ  (UN) 
เรื่องโรคไมติดตอภายใตตัวชี้วัด และเปาหมายท่ีกําหนดจากองคการอนามัยโลก (WHO) มุงเนนท้ัง
มาตรการท่ีดําเนินการเฉพาะบุคคล ครอบครัว และมาตรการท่ีมีผลทางเศรษฐกิจ และสังคมท่ีไป
กําหนดพฤติกรรมสุขภาพการรวมมือกันดําเนินการอยางเขมแข็งและจริงจังในการบรรลุขอตกลง
ทางดานการควบคุมโรคเอดสใหเขาสูการเปนศูนย (Triple Zero Targets) คือไมมีการกีดกันผูติดเชื้อ 
ไมมีผูติดเชื้อรายใหม และไมมีคนตายจากโรคเอดส 

การรวมมือกันอยางเขมแข็งในการดําเนินการจัดการปญหาโรคติดเชื้ออุบัติใหม รวมท้ังโรคท่ี
สําคัญอ่ืนๆ โดยเฉพาะโรคไขเลือดออกไขมาล าเรียดื้อยาโดยจะตองเนนการรณรงคการกําจัดรากของ
ปญหาการจัดหา และการใชยา รวมท้ังพัฒนาเครือขายนักระบาดวิทยาในขอตกลงรวมมือของอาเซียน
ท่ีประเทศไทยเปนหลักท้ังหมด เพ่ือท่ีจะสรางประชาคมอาเซียนท่ีมีสุขภาวะท้ังกาย และจิตใจให
เกิดข้ึนจริงโดยมีระบบหลักประกันสุขภาพเปนรากฐานท่ีเขมแข็ง  โดยมีสิ่งสําคัญท่ีเปนปจจัยหนึ่งใน
การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนา คือการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพท่ีทําใหประชาชน
ในสังคมมีสุขภาพท่ีดีท้ังทางกาย และจิตใจเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยประเทศ
ไทยถือวาเปนหลักในการรวมมือตกลงกับ  10 ประเทศในการรวมมือตกลงกันของอาเซียน (ASEAN 
SUMMIT) การท่ีประเทศตางๆ มีนโยบาย และหลักประกันสุขภาพท่ีดีก็จะทําใหการดํารงชีวิตมี
ประสิทธิภาพดีข้ึนและสามารถทํางานไดอยางเต็มความสามารถเพราะประชาชนทุกคนไมสามารถ
หลีกเลี่ยงความเจ็บปวยไดซ่ึงถากลุมผูใชแรงงานหรือคนทํางานไดรับความเจ็บปวยหรือบาดเจ็บก็จะ
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของนายจางรวมท้ังมีผลตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยาง
มหาศาล 
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จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา นโยบายและหลักประกันสุขภาพท่ีดีจึงมีสวนสรางความ
ม่ันคงในการดํารงชีพรวมท้ังเศรษฐกิจของประเทศ แตปญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับดานสุขภาพ นโยบาย 
และหลักประกันสุขภาพมีไดหลายกรณีซ่ึงเก่ียวกับการรักษา และการรับบริการทางการแพทย ระดับ 
และมาตรฐานของการรักษา และบริการทางการแพทย ปญหาท่ีเก่ียวกับสิทธิในการรักษา และระบบ
ประกันสุขภาพท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยมีปญหารวมท้ังสิ้น 4 ประการดังนี้ 

ประการแรก ปญหาดานสุขภาพท่ีเกิดข้ึนรวมถึงปญหาของคุณภาพในการใหการรักษา และ
การบริการทางการแพทยซ่ึงมีหลายระดับแตกตางกัน ผูเขารับการบริการทางการแพทยอาจจะมีท้ังพึง
พอใจและไมพึงพอใจตอการเขารับบริการในสถานพยาบาลตางๆ ท้ังของภาครัฐ และภาคเอกชน การ
ประสบปญหาดานการขาดคุณภาพในการบริการเรื่องความไมสมดุลในสิทธิของการรักษา และสิทธิ
ประโยชนท่ีควรจะไดรับ 

ประการท่ีสอง ปญหาเรื่องคารักษาพยาบาลท่ีขาดการควบคุมจนแพงเกินกวาความเปนจริง 
ขาดมาตรฐานในการรักษา และการกําหนดคารักษาจนเกิดปญหาตอประชาชนท่ีเขารับการบริการ
ทางการแพทยแตไมสามารถมาสํารองการจายในการเขารับการรักษาไดจนเกิดปญหาในงบประมาณท่ี
ไมพอจายตอความตองการของประชาชน 

ประการท่ีสาม ขอจํากัดของโอกาสในการเขาถึงการบริการทางการแพทย เชนสถานพยาบาล
บางแหงมีผูเขาไปใชเปนจํานวนมากจนไมสามารถรองรับตอจํานวนผูเขารับการทางการแพทยไดอยาง
เพียงพอสงผลทําใหเกิดปญหาในเรื่องความไมสะดวกลาชาตอการเขารับบริการทางการแพทย และทํา
ใหเสียเวลาเสียคาใชจายในการเดินทางหลายทอดโดยสิ้นเปลืองอีกท้ังยังสงผลตอเศรษฐกิจของ
ประเทศดวย 

ปญหาท่ีสี่ ขอบเขตของประโยชนทดแทนในรูปแบบบริการทางการแพทยซ่ึงผูปวยมีสิทธิใน
การรักษาท่ีจะไดรับประโยชนทดแทนในการรับบริการทางการแพทยตามท่ีกฎหมายกําหนด เชนกรณี
เจ็บปวยอันมิใชเนื่องมาจากการทํางาน กรณีทุพพลภาพไมรวมถึงกรณีจําเปนดานการปองกันมิใหเกิด
การเจ็บปวยในดานการดูแลสุขภาพ 

 

1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

 
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบปญหาทาง กฎหมายใน ดานสุขภาพนโยบาย และระบบประกัน

สุขภาพระหวางประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร โดยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญหลายประการซ่ึงมีผลใน
การเกิดประโยชนตอการปรับปรุง และพัฒนารวมกันในการดูแลสุขภาพ ดานสาธารณสุขรวมกันดังนี้ 

1)  เพ่ือศึกษาถึงความแตกตางของปญหาทางดานสุขภาพนโยบายสุขภาพ และระบบประกัน
สุขภาพของประเทศไทยโดยทําการเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร 

2)  เพ่ือศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนในนโยบาย และระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาของการ
บริการทางการแพทยระหวางประเทศไทยกับประเทศสิงคโปรรวมถึงนโยบายสุขภาพตามนโยบาย
ขอตกลงรวมมือกันดานสุขภาพระหวางประเทศอาเซียน 

3)เพ่ือศึกษาถึงขอเสนอแนะถึงความเหมาะสมรวมถึงมาตรฐานของระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาของประเทศไทย 
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4)เพ่ือเปนแนวทางในการนําเสนอขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาระเบียบวิธีการปฏิบัติ
ตลอดจนขอตกลง  รวมถึงแนวทางการปฎิรูป กฎหมายให มีความเหมาะสมข้ึนกวาในปจจุบันพรอมท้ัง
ศึกษากฎหมายของตางประเทศเพ่ือนํามาเปรียบเทียบแนวคิด และหลักการในการใหการบริการทาง
การแพทย ปญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึนท้ังในประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร รวมถึงนโยบายสุขภาพ และ
ระบบหลักประกันสุขภาพท้ังของประเทศไทย และสิงคโปรเพ่ือมาประกอบการวิเคราะหในดาน
สุขภาพ และหาขอสรุปเพ่ือเปนขอแนะนําแกไขปญหา และปรับปรุงพัฒนาใหสอดคลองตามนโยบาย
สุขภาพในกติกาขอตกลงรวมมือกันระหวางประเทศของอาเซียนหรือท่ีเรียกวากฎบัตรสุขภาพระหวาง
ประเทศอาเซียนในอนาคตอันใกลนี้ 
 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
 

ขอบเขตการวิจัยเรื่องการศึกษาเชิงเปรียบเทียบปญหา ทางกฎหมายในดานสุขภาพ นโยบาย
สุขภาพ และระบบประกันสุขภาพแหงชาติของประเทศไทย กับประเทศสิงคโปร โดยผูเขียนไดศึกษา 
และรวบรวมขอมูลจากพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติพ .ศ.2540และฉบับพ.ศ.2550 พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ .ศ.2540อนึ่งการศึกษาในวิทยานิพนธฉบับนี้ศึกษาในกรอบของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) 

รวมท้ังกฎกระทรวงสาธารณสุข งานวิจัย และบทความทางวิชาการท่ีเก่ียวกับบริการทาง
การแพทยของประเทศไทย และสิงคโปรรวมท้ังเอกสารอ่ืนๆ ในกลุมประชาคมอาเซียน (ASEAN 
COMMUNITY) ท่ีมีผลกระทบตอกฎหมายไทย รวมท้ังสืบคนขอมูลจากเว็บไซดเครือขายอินเตอรเน็ต
ตางๆ ตามบรรณานุกรมแหลงอางอิงตางๆ ท่ีกลาวไว 

 

1.4 สมมติฐานของการศึกษา 
  

จากการศึกษาวิจัยนี้คาดวาจะเปนพ้ืนฐานท่ีทําใหระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย
รวมถึงกฎหมายการปฎิรูประบบประกันสุขภาพของไทยเราจะมีความทันสมัย ทันตอยุคสถานการณ
และเหตุการณในปจจุบันไดดีข้ึน อีกท้ังยังสอดคลองกับนโยบายขอตกลงของกฎบัตรอาเซียนอันจะทํา
ใหกฎหมายในระบบประกันสุขภาพของไทยเราสามารถตอบโจทยและแกไขปญหาตางๆดานระบบ
ประกันสุขภาพของไทยเราได รวมท้ังยังตอบสนองความตองการของประชาชนชาวไทยและประชาคม
อาเซียนไดอยางถวนท่ัว รวมถึงเม่ือมีการปฎิรูประบบประกันสุขภาพของไทยแลวจะทําใหมีการพัฒนา
ไปในทิศทางท่ีดีท่ีมีความสอดคลองและเหมาะสมกับการใชระบบประกันสุขภาพรวมกันในสังคม
อาเซียนหรืออาจมีการออกมาตรการเปนกฎบัตรสุขภาพอาเซียนออกมาใชรวมกันไดอยางดี และ
ตอเนื่องกันในอนาคตอีกดวย 

 

1.5 วิธีการศึกษา 
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วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนไดทําการศึกษาถึงปญหาดานสุขภาพท่ีเกิดข้ึนท้ังในประเทศไทย 
และสิงคโปร รวมท้ังไดศึกษาเก่ียวกับระบบการใหการบริการทางการแพทย นโยบายสุขภาพ และ
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา รวมถึงนโยบายสุขภาพตามกติกาขอตกลงรวมมือกันระหวาง
ประเทศในอาเซียน  (ASEAN SUMMIT) องคการอนามัยโลก  (WHO) ธนาคารโลก  (World Bank) 
และขอมูลจาก UNDP Human Development Report 2010 รวมถึงการวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน
ตามความเปนจริง และวิเคราะหความแตกตางของนโยบายสุขภาพ และระบบหลักกฎหมายท่ี
เก่ียวกับการใหการบริการทางแพทย เชน พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ .ศ.2545  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ พ .ศ.2550  
กฎกระทรวงสาธารณสุข พ .ศ.2552  รวมถึงนโยบายสุขภาพแหงชาติของประเทศสิงคโปรภายใต
แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC Blueprint) ท่ีไดมีการเปดเจรจา 5 สาขาใน 7
วิชาชีพรวมท้ังดานสุขภาพ เชน การแพทย การพยาบาล และทันตกรรมตามขอตกลงวิชาชีพรวมกัน  
(Mutual Recognition Arrangement: MRA) 

 

1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
การศึกษา และวิเคราะหถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบริการทางการแพทยรวมถึงนโยบาย และ

ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติระหวางประเทศไทยกับประเทศสิงคโปรตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพแหงชาติ และนโยบายสุขภาพแหงชาติตามกติกาขอตกลงรวมมือกันระหวางประเทศอาเซียน
อันจะกอใหเกิดประโยชนจากการศึกษาและวิเคราะหดังกลาวดังนี้คือ 

1)ทําใหทราบถึงปญหาในนโยบายและระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาของประเทศไทย 
2)ทําใหทราบถึงปญหาในนโยบายและระบบประกันสุขภาพของประเทศสิงคโปร 
3)ทําใหทราบถึงปญห าในนโยบายสุขภาพตามกติกาขอตกลง ในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN 

Charter) 
4) ทําใหทราบถึงปญหาขอเสนอแนะท่ีควรไดรับการปรับปรุงแกไขหรือขอเสนอแนะท่ี

เก่ียวของในดานสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ รวมถึงการปฎิรูปกฎหมายตางๆ ในระบบสุขภาพ
รวมท้ังทางการบริการดานสาธารณสุข และดานการแพทย 

5)ทําใหทราบถึงสิ่งท่ีตองแกไขปรับปรุง พัฒนาหรือขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึน ในการปฎิรูปกฎหมาย ทางดาน ระบบสุขภาพ  รวมถึง ระบบหลักประกันสุขภาพของไทย อัน
นําไปสูขอเสนอแนะใน การออก มาตรการนโยบายสุขภาพแหงชาติ รวมกัน อันจะกอใหเกิด กติกา
ขอตกลงรวมมือกันของกฎบัตรสุขภาพระหวางประเทศอาเซียน  (ASEAN Health Charter) หรือ
ธรรมนูญสุขภาพอาเซียนของประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกลนี้ 

วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปญหา ของกฎหมาย ทางดาน ระบบสุขภาพ 
นโยบายสุขภาพ และระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนารวมท้ังปญหาท่ีเก่ียวของนี้จะทําใหสามารถ
นําเอาหลักการดังกลาวมาเปนขอเสนอแนะแกไขปรับปรุงพัฒนาปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือไดรับในปจจุบัน
อันเปนการสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในประเทศไทย และกลุมประเทศใน ประชาคมอาเซียน
ใหเกิดมีความม่ันคง ท้ังประสิทธิภาพ คุณภาพ และศักยภาพเกิดข้ึนไดอยางเปนรูปธรรม รวมท้ัง ยัง
เปนแนวทางความคิดในการนําเสนอขอเสนอแนะ ของการแกไข หรือเพ่ิมเติมในกฎระเบียบ หรือ 
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กติกาขอตกลงรวมมือกันใน การออกมาตรการของ กฎบัตรสุขภาพระหวางประเทศอาเซียน (ASEAN 
Health Charter) ใหเกิดความสมดุล และมีความเหมาะสมมากข้ึนในอนาคตอันใกลนี้อีกดวย 



 

บทท่ี2 
 

ขอความคิดท่ัวไปวาดวยหลักประกันสุขภาพ 

 
หลักประกันสุขภาพถือไดวาเปนหลักท่ีมีความจําเปนพ้ืนฐานสําหรับประชาชนทุกคนท่ัวโลกท่ี

ควรไดรับอยางเทาเทียมและท่ัวถึงกันในการประกัน และรับรองความเสี่ยงตอสุขภาพชีวิต  รวมท้ังใน
เรื่องของการรักษาเพ่ือใหเกิดมาตรฐานและคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึง ในอารยประเทศตางหันมาให
ความสําคัญในการจัดทํานโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาเนื่องจากเปนนโยบายท่ีสงผลอยาง
ชัดเจนตอประชาชนและยังชวยใหเขาถึงการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ และยัง ถือวาเปนวาระ
เรงดวนในการผลักดันเพ่ือใหเกิดการดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรมโดยอาศัยหลักคิดท่ีวารัฐมีหนาท่ีตองนํา
ภาษีอากรจัดเก็บไปจัดสรรเปนกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติเพ่ือใหประชาชนท่ัวไปไดมีโอกาส
เขาถึงการบริการดานสุขภาพ 

สําหรับประเทศไทยนั้นไดนําระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาของตางประเทศมาใชใน
ประเทศตั้งแตป พ.ศ. 25451 และไดมีการจัดประชุมอยูหลายครั้ งซ่ึงครั้งท่ีสําคัญถูกจัดข้ึนโดยองคการ
อนามัยโลก (WHO) และธนาคารโล ก (World Bank)ท่ีไดมีการเชิญ 20 ประเทศท่ัวโลกเขารวม
แลกเปลี่ยนประสบการณและผลักดันการจัดทํานโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาเม่ือวันท่ี 18-19
กุมภาพันธ 2556  ท่ีผานมา 2โดยมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนากําหนดไวอยางชัดเจนใน
รัฐธรรมนูญของแตละประเทศโดยในสวนของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) นั้น 
ไดกําหนดไวในมาตรา 513วา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการ ทางสาธารณสุขท่ี เหมาะสม
และไดมาตรฐานและผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม
เสียคาใชจาย 

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซ่ึงตองเปนไปอยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

                                           
1จิรุฒน ศรีรัตนบัลล, ขอเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา(นนทบุรี:สํานักงานวิจัย

เพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2549), หนา 111-130. 
2สํานักขาว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ,เจาะลึกระบบสุขภาพ Hfocus,คนวันท่ี 19 

กันยายน 2557 จาก http://www.hfocus.org 
3 มาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) วรรคแรก หมวด 3 สวนท่ี 

9 สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ 



8 

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายจากรัฐอยางเหมาะสมโดยไม
เสียคาใชจายและทันตอเหตุการณ ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว” 

 

2.1  แนวคิดวาดวยระบบประกันสุขภาพ 
 

นพ.สงวน นิตยารัมภพงศ 4ไดสรุปเปนแนวคิดเชิงปรัชญาทางดานระบบหลักประกันสุขภาพ
ตามหลักสากลโดยท่ัวไปไวเปนสามประการดังนี้5 

ประการแรก คือความเจ็บปวยเปน สิ่งท่ีเกิดข้ึนโดยมิไดคาดหมายและไมสามารถ คาดการณ
ลวงหนาไดซ่ึงสงผลตอคาใชจายท่ีตองใชในการรักษาพยาบาล เพราะอาจเปนจํานวนเงิน ท่ีสูงบางครั้ง
จึงไมเพียงพอสําหรับการรักษาพยาบาล ดังนั้นการประกันสุขภาพจึงเปนเสมือนสิ่งท่ีปองกันความเสี่ยง
ตอการเจ็บปวยท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดหากมีการประกันสุขภาพไวเม่ือเกิดเจ็บปวยข้ึนมาก็สามารถไปรับ
บริการไดทันทีโดยไมมีเรื่องการขาดแคลนเงินคารักษาพยาบาลมาเปนอุปสรรค 

ประการท่ีสอง คือการประกันสุขภาพเปนกลไกของการระดมเงินเพ่ือจะกระจายตนทุนในการ
รักษาพยาบาลจากกลุมคนท่ีมีความเสี่ยงในการเจ็บปวยต่ําไปยังกลุมคนท่ีมีความเสี่ยงในการเจ็บปวย

                                           
4สงวน นิตยารัมภพงศ , ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา (นนทบุรี:กระทรวงสาธารณสุข , 

2535), หนา 12; นพ.สงวน นิตยารัมภพงศไดใหแนวคิดและไดอธิบายหลักการของหลักประกันสุขภาพ
ไวอยางชัดเจนวา  

 "การประกันสุขภาพเปนสวนหนึ่งของการประกันสังคม ซ่ึงเปนการสงเสริมระบบความม่ันคง
ทางสังคมวิธีหนึ่ง โดยใหความคุมครองแกประชาชนเม่ือเกิดการเจ็บปวยหรือมีความจําเปนตองไปรับ
บริการทางสุขภาพทุกประเภท  ซ่ึงผูท่ีไดรับความคุมครองดังกลาวสามารถเขาถึงบริการทางการแพทย
และสาธารณสุขเม่ือมีความจําเปนยามเจ็บปวยได โดยไมตองกังวลถึงรายไดรายจายหรือความ
แตกตางของสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Access to Personal  Health  Care)  การประกัน
สุขภาพยังเปนกลไกทางดานการบริหารการเงินอยางหนึ่งเพ่ือท่ีจะกระจายภาระของตนทุนในการ
รักษาพยาบาลและมีผูรวมเสี่ยงรับผิดชอบตอคาใชจายนั้นๆดวย โดยอาศัยหลักการท่ีวาการเจ็บปวย
จะตองเกิดข้ึนกับบุคคลทุกเพศทุกวัยไมสามารถจะหลีกเลี่ยงได ซ่ึงการเจ็บปวยทุกครั้งไมเพียงแตจะ
ทําใหรางกายและจิตใจตองไดรับความทุกขหรือความทรมานเทานั้นยังสงผลกระทบไปถึงเศรษฐฐานะ
ของแตละบุคคลและแตละครอบครัวดวยการประกันสุขภาพจึงเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะลดอุปสรรค
ทางดานการเงินเก่ียวกับคาใชจายท่ีจะตองจายทางดานสุขภาพ"     

5หลักประกันสุขภาพถวนหนา : ตามแนวความคิดเชิงปรัชญา ซ่ึงสอดคลองกับปฏิญญาสากล
วาดวยเรื่องสิทธิมนุษยชนเปนแนวความคิดท่ีสอดคลองตองกันท้ังขององคการสหประชาชาติและของ
องคการอนามัยโลกในประเทศไทยเองก็ไดกําหนดอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
(พ.ศ.2550)  ตามมาตรา 51ท่ีไดบัญญัติเอาไว ; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , “โครงการวารสาร
ธรรมศาสตร,” วารสารธรรมศาสตร 17, 3 (กันยายน 2534): 135-149.  
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สูงรวมถึงเปนการสรางความม่ันใจใหแกผูใชบริการทางดานสาธารณสุขวาสามารถไปรับบริการการ
รักษาพยาบาลเม่ือเกิดการเจ็บปวยไดโดยมิตองกังวลในเรื่องคาใชจาย 

ประการท่ีสามคือการประกันสุขภาพเปนการสงเสริมสวัสดิการของประชาชนในดานสุขภาพ
โดยท่ัวไปและสนับสนุนสิทธิท่ีจะไดรับการรักษาพยาบาลอยางเพียงพอรวม ท้ังยังเปนการ สงเสริมให
ประชาชนมี ความเอาใจใสดูแลรักษาและปองกันสุขภาพของตนใหมากกวาเดิมกลาวคือประชาชน
สามารถวินิจฉัยถึงระดับความรุนแรงของอาการวาสมควรรับการรักษาโดยใครณสถานบริการแหงใด
โดยใชสิทธิของการมีหลักประกันสุขภาพนั้นไปรับบริการตามข้ันตอนและตามเง่ือนไขหรือหลักเกณฑท่ี
กําหนดไวของหลักประกัน 

สําหรับลักษณะของการจัดการเก่ียวกับหลักประกันสุขภาพ 6โดยทางสากลนั้นไดแบงลักษณะ
ของการจัดการโดยท่ัวไปออกเปน3ลักษณะคือ 

ลักษณะแรก เปนลักษณะท่ีบริษัทธุรกิจเอกชนเปนผูรับประกันโดยเก็บเบี้ยประกันจากผูเอา
ประกันทุกคนมาใชเปนคารักษาพยาบาลลักษณะท่ีสอง เปนลักษณะท่ีรัฐบาล ของแตละประเทศ เปนผู
รับประกันซ่ึงข้ึนอยูกับนโยบายของรัฐบาล ในแตละประเทศโดยอาจจะเก็บเบี้ยประกันจากทุกคนหรือ
อาจจะไมตองจายเบี้ยประกันใหแกรัฐบาลเลยก็ได และลักษณะ ท่ีสาม เปนลักษณะท่ีองคกรก่ึงรัฐบาล
ของแตละประเทศ เปนผูรับประกันแหลงท่ีมาของเงินไดมาจากรัฐบาลโดยมิไดบังคับใหทุกคนเอา
ประกันแตข้ึนอยูกับความสมัครใจของผูเอาประกันเองวิธีการคือผูเอาประกันจะตองจายเงินคาประกัน
ใหแกองคกรซ่ึงเปนจํานวนเงินท่ีคอนขางนอยเม่ือเกิดเจ็บปวยองคกรผูรับเงินประกัน ในแตละประเทศ
จะจายเงินคารักษาพยาบาลสวนจํานวนเงินจะมากหรือนอยเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับการตกลงกันระหวาง
องคกรและผูเอาประกันของแตละประเทศ 

นอกจากลักษณะของการจัดการท้ัง 3 ลักษณะดังกลาวแลว ธนาวรรณ กิจประไพอําพล 7ยัง
ไดอธิบายเพ่ิมเติมวาระบบประกันสุขภาพ โดยท่ัวไปยังประกอบไปดวยบุคคลหรือองคกรท้ังสิ้น 2 ฝาย
ดวยกันคือ 

ฝายแรกคือผูเอาประกัน (Insured)โดยผูเอาประกันจะตองจายคาเบี้ยประกัน
(Premium)ใหแกผูรับประกัน(บริษัทเอกชนหรือรัฐบาลในแตละประเทศ )ในอัตราท่ีแนนอนท้ังนี้ข้ึนอยู
กับเง่ือนไขหรือขอตกลงระหวางกันของท้ังสองฝาย  และฝายท่ีสอง คือผูรับประกัน (Insurer)โดยผู
รับประกันจะเปนผูจายคาประกันซ่ึงหมายถึง คารักษาพยาบาลเม่ือผูเอาประกันเกิดเจ็บปวยตาม
เง่ือนไขท่ีไดตกลงเอาไวในการประกัน พรอมท้ังจัดหา สถานท่ี ท่ี ใหการรักษ าพยาบาล
(HealthServiceProvider)ซ่ึงอาจเปนไดท้ังสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนในแตละประเทศดวย 

                                           
6ธนาวรรณ กิจประไพอําพล, เอกสารวิชาการสาธารณสุข หมายเลข 1(กรุงเทพฯ:

คณะกรรมการวางแผนการประกันสุขภาพระดับประเทศ , 2529), หนา 26. 
 7 วิวัฒน  วนรังสิกุล, บทความพิเศษตอน หลักประกันสุขภาพถวนหนา: คิดใหม...หวังใหม
บนเครื่องหมาย “?”, คนวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 จาก http://www.moph.go.th/ops/ 
doctor/drAug44/special704.doc.; ธนาวรรณ  กิจประไพอําพล, เรื่องเดิม. 

http://www.moph.go.th/ops/


10 

ปจจุบันการท่ี ผูเอาประกันจะเขารับการรักษาพยาบาลท่ีใด ไดนั้นข้ึนอยูกับขอตกลงในการ
รับประกันและข้ึนอยูกับคาใชจายท่ีเกิดข้ึน อันเนื่องมาจากการรักษาพยาบาลนั้นๆดวย นอกจากนี้การ
เก็บคารักษาพยาบาลจะเก็บจากผูรับประกันท้ังหมดหรือแตเพียงบางสวนก็ จะข้ึนอยูกับขอตกลง
ระหวางผูรับประกันและผูเอาประกัน 

แนวคิดของสุขภาพและหลักประกันสุขภาพตามหลักสากลนั้นเปนบริการสาธารณะ โดยท่ัวไป
ในแตละประเทศเฉกเชนประเทศสิงคโปรนั้นรัฐบาลไดใหความชวยเหลือในการรักษาแตเพียงบางสวน
และประชาชนผูเสียภาษีจะตองออกในสวนท่ีเหลือเองท้ังนี้ข้ึนอยูกับอัตราข้ันเงินเดือนท่ีประชาชน
ไดรับและอัตราข้ันภาษีท่ีจายของแตละบุคคลดวย สําหรับประเทศไทยเรานั้นมี แนวคิดของระบบ
บริการสุขภาพอยูสองแนวคิดดวยกัน กลาวคือ แนวคิดแรกเปนแนวคิดแบบเสรีนิยม ซ่ึงแนวคิดนี้ถือได
วาประชาชนทุกคนมีเสรีภาพในการตัดสินใจและเชื่อในกลไกตลาดวาสามารถทําใหสถานพยาบาลมี
การแขงขันเพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการท่ีดีท่ีสุด รัฐเพียงแตใหความชวยเหลือประชาชนท่ี
ชวยเหลือตัวเองไมไดเทานั้น แตการเสนอบริการท่ีมากเกินความจําเปนทําใหคาใชจายดานสุขภาพใน
ภาพรวมของประเทศสูงข้ึน สวนแนวคิดท่ีสองคือ แนวคิดแบบรัฐสวัสดิการ แนวคิดนี้ถือวาบริการ
สุขภาพเปนบริการข้ันพ้ืนฐานท่ีประชาชนทุกคนจําเปนตองไดรับ รัฐจึงจัดใหมีบริการนี้อยาง
กวางขวางท่ัวประเทศ ทําใหสถานพยาบาลสวนใหญจึงเปนของรัฐ แนวคิดนี้ปรากฎในประเทศท่ีเชื่อ
ในสวัสดิการสังคม เชน ประเทศอังกฤษ และประเทศสวีเดน และเนื่องจากเปนบริการของรัฐ ไมวาจะ
เปนแพทย หรือ พยาบาล แมวาจะขยันขันแข็งเพียงใดก็ไดรับคาตอบแทนเทาเดิม ทําใหบุคลากรกลุม
นี้จึงไดขาดความกระตือรือรนลงซ่ึงสงผลใหประชาชนเกิดความไมพอใจ ซ่ึงขอดีและขอเสียของ
แนวคิดท้ังสองแบบนี้จึงนําไปสูการแสวงหาแนวทางการปฎิรูประบบบริการสุขภาพเพ่ือประโยชน
สูงสุดแกประชาชน 

 
2.1.1  แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิข้ันพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพ 
 
"สิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีมนุษยชาติทุกคนพึงมีคือการมีภาวะสุขภาพอนามัยท่ีดีสามารถดํารงชีวิต

และประกอบการงานไดโดยรางกายแข็งแรงและจิตใจเปนสุขมีโอกาสในการแสวงหาการ
รักษาพยาบาลหรือสามารถรับบริการทางดานสุขภาพไดอยางสมัครใจและเกิดความพึงพอใจโดยท่ีท้ัง
คนยากจนหรือคนร่ํารวยมีโอกาสในการเขาถึงบริการทางการแพทยและสาธารณสุขอยางเทาเทียมกัน
โดยไมมีขอจํากัดทางดานเศรษฐกิจหรือชนชั้นทางสังคมมาขวางก้ัน "8จากขอความขางตนเปน ปฏิญญา
สากลท่ีวาดวยเรื่องสิทธิมนุษยชนอันเปนแนวความคิดท่ีสอดคลองกันท้ังขององคการสหประชาชาติ 
(UNO) และขององคการอนามัยโลก (WHO)สวนในประเทศไทยเองก็ไดกําหนดอยางชัดเจนใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย(พ.ศ.2550) ดังมาตรา 519 ซ่ึงไดกลาวไวแลวขางตน 

                                           
8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, เรื่องเดิม, หนา 135-149. 
9มาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) วรรคแรก หมวด 3 สวนท่ี 9 

หัวขอเรื่อง สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ 
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 2.1.1.1  สิทธิข้ันพ้ืนฐานดานสุขภาพ 
 สิทธิหมายถึง ความชอบธรรมท่ีบุคคลใชยันกับผูอ่ืนเพ่ือคุมครองหรือรักษา

ผลประโยชนอันเปนสวนพึงมีพึงไดของบุคคลนั้น  ดังนั้น “สิทธิผูปวย” จึงหมายถึง ความชอบธรรมท่ี
ผูปวยซ่ึงรวมถึงผูท่ีไปรับบริการดานสุขภาพสาขาตางๆจะพึงไดรับเพ่ือคุมครองหรือรักษาผลประโยชน
อันพึงมีพึงไดของตนเองโดยไม ไดละเมิดสิทธิของผูอ่ืนแมวาท่ีผานมาความสัมพันธระหวางผูปวยและ
ผูใชบริการดานสุขภาพสาขาตางๆตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเก้ือกูลน้ําใจและไววางใจซ่ึงกันและกันแต
ความซับซอนทางสังคม และกระแสของวัฒนธรรมทางธุรกิจไดเพ่ิมขยายความขัดแยงทางจริยธรรม
มากข้ึนทําใหตองมีบทบัญญัติท้ังในกฎหมายอาญา  กฎหมายแพง และพาณิชย  กฎหมายคุมครอง
ผูบริโภคและขอบังคับทางจริยธรรมแหงวิชาชีพสาขาตางๆใหเขาใจชัดเจนยิ่งข้ึน 

ในประเทศท่ีมีความเจริญแลวนั้น ไดมีการประกาศสิทธิผูปวยหรือกฎบัตรผูปวยข้ึน
เปนหลักสากล เพ่ือเปนการ รับรองใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ในแตละ
ประเทศนั้นได กําหนดใหรัฐบัญญัติกฏหมายเพ่ือคุมครองประชาชนทุกคนในดานการปองกันและขจัด
โรคติดตออันตราย รวมถึง จัดใหมีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐใหการบริการแก ประชาชนท่ัวไป
รวมท้ัง ผูยากไร ดวยสําหรับผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ โดยท่ัวไป ท่ีสามารถดูแลชวยเหลือตนเองไดก็
จะตองมีสวนรวมในการรับผิดชอบในภาระคาใชจายในดานการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยอาจ
เลือกใชบริการไดท้ังในภาครัฐและเอกชนตามความสามารถทางการเงินและความตองการของตนเอง
ท้ังนี้จะตองใหการดูแลผูใชบริการทุกรายเปนอยางดีอยางสมเหตุ สมผลและตัดสินใจใหการดูแลเปน
รายๆตามความเหมาะสมกับอาการหรือโรคท่ีเปนดวยวิจารณญาณและความรูทางวิชาชีพและรูถึงสิทธิ
อันพึงมีพึงไดของผูใชบริการเชนผูยากไรผูสูงอายุ  รวมถึง เด็กอายุ0-12 ป หรือผูมีสิทธิท่ีจะไดรับการ
รักษาพยาบาลจากสถานบริการของรัฐ ซ่ึงตามหลักสากลในประเทศท่ีพัฒนาแลวนั้น ผูปวยมีสิทธิท่ีจะ
ไดรับการบริการจากผูประกอบวิช าชีพดานสุขภาพโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ  อันเนื่องมาจากความ
แตกตาง ไมวาจะเปนใน ดานฐานะเชื้อชาติสัญชาติศาสนาลัทธิการเมืองเพศอายุ  รวมถึงลักษณะของ
ความเจ็บปวย ดวยซ่ึงหลักการนี้เปนหลักการท่ีแพทยท่ัวโลกยอมรับและถือปฏิบัติ โดยแพทยสมาคม
โลกไดประชุมและรวมไวในปฏิญญาแหงกรุงเจนีวา10 (Declaration of Geneva)ไวตั้งแตป ค.ศ.1948
โดยกลาวไววา 

 
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความ

แตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุสภาพทางกาย หรือ
สุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทาง
ศาสนา  การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทําไมได 

 

                                           
10ปฏิญญาเจนีวา (Declaration of Geneva) ค.ศ. 1948 
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ดังนั้นผูปวยทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับบริการสุขภาพในมาตรฐานท่ีดีท่ีสุดตามฐานานุรูป
โดยไมมีการเลือกปฏิบัติท้ังนี้มิไดหมายความรวมถึงสิทธิอ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือบทบัญญัติของกฎหมาย
เชนการไมตองชําระคารักษาพยาบาลการพักในหองพิเศษตางๆและบริการพิเศษอ่ืนๆเปนตนอยางไรก็
ดี ในการปฏิบัติการพยาบาลตอผูใชบริการทุกรายอยางเทาเทียมกันดวยความเอ้ืออาทรมีน้ําใจเอาใจ
ใสอยางใกลชิดเห็นอกเห็นใจใหความเปนกันเองบนพ้ืนฐานของความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา  และ
ปฏิบัติตอผูใชบริการทุกรายดวยความสุภาพออนโยนโดยปราศจากการบังคับขูเข็ญลวงเกินดูหม่ิน 
รวมท้ังละเวนการปฏิบัติท่ีมีอคติการใชอํานาจหนาท่ีและขอไดเปรียบเพ่ือประโยชนสวนตัว นอกจากนี้ 
ยังตอง เคารพในความเชื่อ ทางศาสนา หรือพิธีกรรมของผูใชบริการ โดยท่ัวไปดวย ซ่ึง ผูปวยท่ีขอรับ
บริการดานสุขภาพมีสิทธิท่ีจะรับทราบขอมูลอยางเพียงพอและชัดเจนจากผูประกอบวิชาชีพดาน
สุขภาพเพ่ือใหผูปวยสามารถตัดสินใจ วาจะใหความ ยินยอมหรือไม ใหความ ยินยอมใ นการประกอบ
วิชาชีพดานสุขภาพตอตน เวนแตเปนการชวยเหลือรีบดวนหรือจําเปน11 

นอกจากนี้ผูปวยมี สิทธิท่ีจะ ได รับรูขอมูลขาวสารและตัดสินใจในการทําการ
บําบัดรักษาโรคภัยท่ีเกิดข้ึนนับเปนสิทธิ ข้ันพ้ืนฐานของผูปวย ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพมีหนาท่ี
ตองอธิบายใหผูปวยทราบถึงอาการ การดําเนินโรควิธีการรักษา ความยินยอมของผูปวยนั้นจึงจะมีผล
ตามกฎหมาย ซ่ึงเรียกวา ความยินยอมท่ีไดรับการบอกกลาว (Informed Consent) ยกเวนการ
ชวยเหลือในกรณีรีบดวนฉุกเฉินซ่ึงจําเปนตองกระทําเพ่ือชวยชีวิตผูปวย อีก ท้ังการ ใหขอมูลแก
ผูใชบริการและญาติเพ่ือประกอบการตัดสินใจวาจะใชบริการหรือไมเวนแตเปนการชวยเหลือกรณี
รีบดวนหรือมีเหตุจําเปนรวมถึงการใหขอมูลเก่ียวกับการวินิจฉัย การพยากรณโรค วิธีการบําบัดรักษา 
ความเสี่ยงจากการรักษาพยาบาลหรือไมรับการรักษาดวยภาวะท่ีผูใชบริการสามารถเขาใจไดและอยู
ในสภาพพรอมท่ีจะรับฟงโดยคํานึงถึงประเด็นจริยธรรมเก่ียวกับการบอกความจริง( Truth Telling) 
โดยตองรับฟงความคิดเห็นปญหาและความตองการของผูใชบริการดวยใจท่ีเปนกลางไมวาจะเห็นดวย
หรือไมก็ตาม รวมถึงการปฏิเสธการรักษาพยาบาลท่ีผูใชบริการไมปรารถนา และตองอธิบายให
ผูใชบริการทราบทุกครั้งกอนปฏิบัติการพยาบาลวาจะทําการรักษาพยาบาลอยางไร และผลจะเปนเชน
ไร บอกวิธีสังเกตความผิดปกติหรือความไมสุขสบายท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังใหขอมูลเก่ียวกับระเบียบ
และกฎเกณฑของหนวยงานโรงพยาบาลท่ีผูใชบริการพึงปฏิบัติในขณะท่ีมาใชบริการดานสุขภาพ    
นอกจากนี้ กอนใหขอมูลควรตรวจสอบใหแนใจ เสียกอน วาผูใชบริการไดรับรูขอมูลเก่ียวกับ ความ
เจ็บปวยเรื่องใดไปบางแลวและมีความเขาใจมากนอยเพียงใดโดยขอมูลท่ีใหจําตองใชภาษาท่ีเขาใจงาย
และควรชี้แจงโดยการอธิบายใหผูใชบริการทราบถึงความจําเปนท่ีตองยาย หรือสงตอผูใชบริการไปยัง
สถานบริการอ่ืนๆเพ่ือประกอบการตัดสินใจวาจะยินยอมหรือไมยินยอม 

ท้ังนี้ตามหลักปฎิญญาสากล 12ไดวางหลักไววา ผูปวยท่ีอยูในภาวะฉุกเฉินเสี่ยง
อันตรายถึงชีวิต มีสิทธิท่ีจะไดรับความชวยเหลือรีบดวนจากผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพโดยทันที
ตามความจําเปนแกกรณีโดยไม ตอง คํานึงวาผูปวยจะรองขอความชวยเหลือหรือไม รวมท้ัง การ

                                           
11ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2526 

 12ปฏิญญาเจนีวา (Declaration of Geneva) ค.ศ.1948 
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ชวยเหลือผูปวยท่ีอยูในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต ซ่ึงถือเปนจริยธรรมแหงวิชาชีพข้ันพ้ืนฐาน อันผู
ประกอบวิชาชีพดานสุขภาพจะตองรีบดําเนินการโดยทันทีเม่ือตนอยูในฐานะท่ีจะใหความชวยเหลือได
การชวยเหลือในลักษณะเชนนี้นับเปนความจําเปนในการชวยชีวิต แมวาจะไมไดรับการรองขอจาก
ผูปวย ซ่ึงบอยครั้งก็ไมอยูในสภาพมีสติพอท่ีจะรองขอได  ถือไดวาเปนการกระทําโดยความจําเปนไมมี
ความผิด ฐานปฏิเสธไมใหความชวยเหลือ ท่ีจะนับวาเปนการละเมิดขอบังคับ ทางสากลท่ี วาดวยการ
รักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม ไดสวนกรณีของประเทศไทยนั้น อาจเปนความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา374ได13โดยตองตัดสินใจใหการชวยเหลือผูท่ีอยูในภาวะฉุกเฉินเสี่ยงอันตรายถึง
ชีวิตทันทีบนหลักการปรัชญาและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพรวมถึงความเชื่อในความมีคุณคาของมนุษย
โดยยอมรับวามนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรีมีความแตกตางและตองการมีชีวิตท่ีดี และตองไมปฏิเสธการ
ชวยเหลือผูท่ีอยูในระยะอันตรายจากการเจ็บปวยเม่ือ ไดรับคํารองขอและตนอยูในฐานะท่ีจะชวยได  
หลักสากลท่ัวไปอีกประการคือผูปวยมีสิทธิท่ีจะไดรับทราบชื่อสกุลและประเภทของผูประกอบวิชาชีพ
ดานสุขภาพท่ีเปนผูใหบริการแกตนได 

ในสถานพยาบาลตางๆจะมีผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพตางๆหลายสาขา
ปฏิบัติงานรวมกันในการชวยเหลือผูปวยรวมกับบุคลากรผูชวยตางๆหลายประเภทซ่ึงบอยครั้ง
กอใหเกิดความไมแนใจและความไมเขาใจแกผูปวยและประชาชนท่ัวไปดังนั้นการกําหนดใหผูปวยมี
สิทธิท่ีจะสอบถามชื่อและเฉพาะอยางยิ่งประเภทของผูประกอบวิชาชีพท่ีใหบริการแกตนจึงชวยผูปวย
ในฐานะผูบริโภคกลาท่ีจะสอบถามขอมูลท่ีจะชวยใหเกิดความเขาใจและสามารถตัดสินใจเพ่ือคุมครอง
ความปลอดภัยของตนเองโดยเฉพาะอยางยิ่งจากผูใหบริการซ่ึงไมมีคุณภาพเพียงพอท้ังนี้ตองใหขอมูล
ชื่อสกุลตําแหนงคุณวุฒิของผูท่ีจะรับผิดชอบดูแลรักษาพยาบาลผูปวยหรือผูใ หบริการและควรติดปาย
ชื่อหรือสัญลักษณท่ีบงชี้ถึงชื่อสกุลตําแหนงของบุคลากรทางการพยาบาลดวยนอกจากนี้ ผูปวยมีสิทธิท่ี
จะขอความเห็นจากผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพอ่ืนๆท่ีมิไดเปนผูใหบริการแกตนและมีสิทธิในการขอ
เปลี่ยนผูใหบริการและสถานบริการได 14รวมท้ังมี สิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัย ( The Right to 
Safety) สิทธิท่ีจะไดรับขาวสาร ( The Right to be Informed) สิทธิท่ีจะเลือก( The Right to 
Choose)ซ่ึงนับเปนสิทธิท่ีสําคัญของผูบริโภคสินคา ท่ีรวมถึง สินคาสุขภาพ ดวย แตอยางไรก็ตาม ใน
ความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนปจจุบันผูปวยยังมีความเกรงใจและไมตระหนักถึงสิทธินี้ทําใหเกิดความไมเขาใจ
และความขัดแยง ข้ึน ขณะเดียวกันผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพจํานวนมากก็ยังมีความรูสึกไมพอใจ
เม่ือผูปวยขอความเห็นจากผูใหบริการสุขภาพผูอ่ืนหรือไมใหความรวมมือในการท่ีผูปวยจะเปลี่ยนผู
ใหบริการหรือสถานบริการ ดังนั้นการกําหนดสิทธิผูปวยในประเด็นนี้ใหชัดแจงจึงมีประโยชนท่ีจะลด

                                           
 13 มาตรา 374 แหง ประมวลกฎหมายอาญาฉบับพ .ศ.2499 บัญญัติวา “ผูใดเห็นผูอ่ืนตกอยู
ในภยันตรายแหงชีวิตซ่ึงตนอาจชวยไดโดยไมควรกลัวอันตรายแกตนเองหรือผูอ่ืน แตไมชวยตามความ
จําเปน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1เดือน หรือปรับไมเกิน 1000บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ”ขอบังคับ
แพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.2526 หมวด 3 ขอ 7  

14ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2526 หมวด 3 ขอ 
8 
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ความขัดแยงและเปนการรับรองสิทธิผูปวยท่ีจะเลือกตัดสินใจดวยตนเอง อีกประการหนึ่ง ท้ังนี้ตองให
โอกาสชวยเหลื อ และประสานงานเม่ือผูใชบริการแจงความจํานงขอเปลี่ยนผูใหบริการและสถาน
บริการ โดยใหขอมูลหรือการชวยเหลือท่ีเปนประโยชนตอผูใชบริการแกบุคคลหรือสถานบริการท่ีรับ
ดูแลรักษาพยาบาลตอ 

นอกจากหลักตางๆ ดังท่ีไดกลาวมาขางตนแลว ยังปรากฎหลักอีก ประการ หนึ่ง
กลาวคือผูปวยมีสิทธิท่ีจะไดรับการปกปดขอมูลเก่ียวกับตนเองจากผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพโดย
เครงครัดเวนแตจะไดรับความยินยอมจากผูปวยหรือการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายสิทธิสวนบุคคลท่ี
จะไดรับการปกปดขอมูลเก่ียวกับการเจ็บปวยนี้ ซ่ึงถือวาเปนสิทธิของผูปวยท่ีไดรับการรับรอง และยัง
ถือเปนหลักสากล มาตั้งแตคําสาบานของ Hippocratis15และในประเทศตางๆ ก็ไดถือเอามา เปนหลัก
สากลรวมท้ัง ไดรับรองสิทธินี้  เชนในกฎหมายอาญา ของประเทศไทย ดังเชนท่ีปรากฏในมาตรา 323
แหงประมวลกฎหมายอาญานอกจากนี้ยังระบุในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540ขอบังคับ
แพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2526 หมวด 3ขอ 9 ซ่ึงถือไดวาสังคม
ไดใหความสําคัญกับสิทธิผูปวยในขอนี้มากเพราะถือวาเปนรากฐานท่ีผูปวยใหความไววางใจตอแพทย
เพ่ือประโยชนในการรักษาพยาบาลตนเอง16 

อยางไรก็ตาม ในการเปดเผยขอมูลของผูปวยนั้น มีขอยกเวนในกรณีท่ีมีเหตุผลและ
ความจําเปนเชนการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายหรือการคุมครองประโยชนสาธารณะเพ่ือความสงบ
เรียบรอยและความม่ันคงของประชาชนหรือในกรณีท่ีคุมครองอันตรายรายแรงของบุคคลอ่ืน  การ
เปดเผยขอมูลตอศาลการแจงขอมูลตอบุคคลท่ีสามเพ่ือคุมครองอันตรายรายแรงของบุคคลอ่ืนเปนตน
ซ่ึงตามหลักปฎิญญาสากล ตองไมเปดเผยความลับของผูปวยหรือผูใชบริการ ท่ีไดทราบมาจากการ
ประกอบวิชาชีพเวนแตดวยความยินยอมของผูปวยและผูใชบริการ หรือการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย
และจัดเก็บรายงานไวเปนสัดสวนไมเปดโอกาสใหผูอ่ืนท่ีไมใชทีมสุข ภาพหรือผูท่ีไมไดรับความยินยอม
จากผูปวยไดเห็นขอมูลทางสุขภาพของผูปวยอีกท้ัง ตองไมนําเรื่องของผูปวยหรือผูใชบริการมาเปน
หัวขอในการสนทนาโดยไมไดรับการยินยอมจากผูปวยเวนแตการปฏิบัติตามหนาท่ี 

ตามหลักปฏิญญาสากลอีก ประการคือผูปวยมีสิทธิท่ีจะไดรับขอมูลอยางครบถวนใน
การตัดสินใจเขารวมหรือถอนตัวจากการเปนผูถูกทดลองในการทําวิจัยของผูประกอบวิชาชีพดาน
สุขภาพเนื่องจาก ในปจจุบันความจําเปนในการทดลอง ในมนุษยเพ่ือความกาวหนาทางการแพทยมี

                                           
 15ฮิปพอคราทีส  (Hippocrates; ประมาณ พ.ศ. 83-166) แพทย ท่ีไดชื่อวาเปน "บิดาแหง
การแพทยตะวันตก”ตนตอของ "คําสัตยสาบานฮิปพอคราทีส ”(Hippocrates Oath)ในจรรยาบรรณ
แพทย เกิดท่ีเกาะโคส  ประเทศกรีซ โดยยอคือ  “ณ ท่ีใดก็ตามท่ีขาพเจาไป ขาพเจาจะทําก็เพ่ือ
ประโยชนของคนไขเทานั้น ขาพเจาจะไมทําใหเกิดความผิดพลาดใดๆ และสิ่งท่ีขาพเจาไดยินไดฟง
ระหวางการรักษาคนไข ขาพเจาจะไมนําไปเปดเผยตอบุคคลท่ีสาม  นอกจากนี้ยังวลีคําคมในการรักษา
โรคเชื่อวาเปนของฮิปพอคราทีสคือ “โรคท่ีสิ้นหวังแลวก็ตองรักษาดวยวิธีสิ้นหวัง” 
 16 ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2526 หมวด 3 
ขอ 9 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8B
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จํานวนมากข้ึนในตางประเทศแต ประเทศไทยยังไมมีบทบัญ ญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวกับการทดลองใน
มนุษยโดยเฉพาะขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ.2526 หมวด 
1 ขอ 6 ระบุวา 17“ขอ 6ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูทําการทดลองในมนุษยตองไดรับความยินยอม
จากผูถูกทดลองและตองพรอมท่ีจะปองกันผูถูกทดลองจากอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทดลอง
นั้นๆ” 

การรับรองสิทธิผูปวยในดานนี้เปนการขยายความขอบังคับแพทยสภาฯให มีความ
ชัดเจนมากยิ่ง ข้ึนเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติวาความยินยอมจะตองเปนความยินยอมภายหลังจากท่ีได
รับทราบขอมูลตางๆอยางครบถวนแลว(Informed Consent) เชนเดียวกับความยินยอมในการรับการ
รักษาพยาบาลและแมวาจะตัดสินใจยินยอมแลวก็มีสิทธิท่ีจะเลิกไดเพ่ือคุมครองผูถูกทดลองใหไดรับ
ความปลอดภัยดวย แตท้ังนี้ตองกําหนดระเบียบการหรือข้ันตอนการปฏิบัติเพ่ือใหผูใชบริการเขารวม
การวิจัยหรือทดลองไวอยางชัดเจนและมีความรู ความเขาใจในระเบียบการหรือข้ันตอนดังกลาว อีก
ท้ังตองใหขอมูลอยางครบถวนแกผูใชบริการ และให ลงชื่อยินยอมเม่ือตองการเปนผูถูกทดลองในการ
วิจัยของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ และวิเคราะหวาการวิจัยการทดสอบ  การบันทึกภาพ เสียง 
หรืออ่ืนๆจะเสื่อมเสียตอผูใชบริการหรือไมหากเสี่ยงตอการเสื่อมเสียตองปกปองผูใชบริการจาก
เหตุการณนั้นๆ 

หลักปฎิญญาสากลประการถัดมา 18คือผูปวยมีสิทธิท่ีจะไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับ
การรักษาพยาบาลเฉพาะของตนท่ีปรากฏในเวชระเบียนเม่ือรองขอท้ังนี้ขอมูลดังกลาวตองไมเปนการ
ละเมิดสิทธิสวนตัวของบุคคลอ่ืนการท่ีแพทยบันทึกประวัติการเจ็บปวยและรักษาตางๆของผูปวยใน
เวชระเบียนอยางละเอียด นับเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการใหการรักษาพยาบาลผูปวยอยางตอเนื่อง
และมีคุณภาพนับเปนมาตรฐานของการประกอบเวชกรรมสากลอยางไรก็ตามขอมูลท่ีปรากฏในเวช
ระเบียนถือเปนขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงเจาของประวัติมีสิทธิท่ีจะไดรับทราบขอมูลนั้นไดซ่ึงสิทธินี้ไดรับ
การรับรองในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารพ.ศ.2540เนื่องจากขอมูลในเวชระเบียน
อาจมีบางสวนซ่ึงเปนการแสดงความเห็นของแพทยในการรักษาพยาบาลและอาจกระทบตอบุคคล
อ่ืนๆได ดังนั้นการเปดเผยขอมูลใหผูปวยทราบจะตองไมเปนการละเมิดสิทธิสวนตัวของบุคคลอ่ืน และ
ยังรวมถึงกรณีผูปวยยินยอมใหเปดเผยขอมูลของตนตอบุคคลท่ีสามเชนในกรณีท่ีมีการประกันชีวิต
หรือสุขภาพเปนตน 

ในสวนของ สุขภาพตามกรอบรัฐธรรมนูญ 19ในนานาอารยประเทศ ไดแสดงหลัก
เจตนารมณเก่ียวกับสุขภาพของประชาชน ในแตละประเทศไวในทํานองเดียวกันอ ยางชัดเจนโดย
กําหนดกรอบระหวางรัฐกับประชาชนข้ึนใหมโดยใหความสําคัญในประเด็นหลัก 2 ประการดังตอไปนี้ 

                                           
 17ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2526หมวด 1 ขอ 
6 

18ปฏิญญาเจนีวา (Declaration of Geneva) ค.ศ.1948 
19รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) 
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องคประกอบท่ี1คือแนวคิดและหลักการสุขภาพท่ีรัฐตองจัดใหเนื่องจากรัฐธรรมนูญ
ไดเปลี่ยนแปลงรัฐจากนิติรัฐ ซ่ึงใหความสําคัญของกฎหมายเปนหลัก ในการใชกฎหมายในการควบคุม
ประชาชนและสัมพันธภาพระหวางกลุมตางๆมาเปนนิติรัฐซ่ึงใชกฎหมายเพ่ือแสดงความเทาเทียมกัน
โดยมุงใหรัฐของแตละประเทศใหสวัสดิการดานสุขภาพแกประชาชนท่ัวไปอยางท่ัวถึงกัน 

องคประกอบท่ี 2คือ เครื่องมือท่ีประชาชนใชเพ่ือการเขาถึงบริการ การรับรูและการ
รวมตรวจสอบกิจการท่ีกระทบตอสุขภาพนอกเหนือจากบริการสาธารณสุขเชนสิ่งแวดลอม คุณภาพ
ชีวิต การคุมครองผูบริโภคซ่ึงในแตละประเทศนั้นก็ไดวางกรอบกฎหมายไวทํานองเดียวกัน เปนตน 

เนื่องจากรัฐธรรมนูญไดเปดชองทางใหประชาชนและกลุมประชาคมตางๆไดเขามามี
สวนรวมในการปกครองดูแลกลไกตางๆของรัฐเพ่ือกอใหเกิดความโปรงใสเสมือนเปนกิจการของ
ประชาชนอยางแทจริงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังกลาวสะทอนใหเห็นวาแนวคิดของรัฐ ตางๆใน
นานาอารยประเทศ ตอประเด็นสุขภาพของประชาชนไดปรับเปลี่ยนแนวคิดจากเสรีนิยม  
(Liberalism)แตเดิม ซ่ึงไดมองเห็นสุขภาพเปนทุนเดิมของปจเจกชนรัฐจึงไมจําเปน ท่ีจะตอง เขามา
แทรกแซงการจัดการโดยเปลี่ยนมาเปนแนวคิดเสมอภาคเพ่ือเปนธรรม(Egalitarianism) มากข้ึน20โดย
ใหความสําคัญกับการสรางโอกาสใหกลุมท่ีดอยโอกาสตางๆไดมีสถานะทางสุขภาพท่ีเทาเทียมกับกลุม
อ่ืนๆในสังคม โดยเฉพาะในสังคม ไทยไดมีการ มุงท่ีจะลดอุปสรรคอันจะขัดขวางผูยากไรมิใหเขาถึง
บริการสุขภาพท่ีจําเปนสุขภาพท่ีเทาเทียมกันกระบวนทัศนทางสุขภาพท่ีสะทอนจากรัฐธรรมนูญแสดง
กรอบกํากับโดยในหลักปฎิญญาสากลเจนีวาได ใหรัฐเปนแกนนําในการตอสูกับความไมเปนธรรมทาง
สุขภาพในสังคม โดยใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชน ท่ีจะเปนการสงเสริมใหทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน
ซ่ึงจะสงผลใหมีชีวิตอยูอยางมีคุณภาพ และมีสุขภาพท่ีเทาเทียมกัน 

ในสวนของสิทธิและเสรีภาพของ ประชาชนชาวโลกตามหลักปฎิญญาสากลแหงเจนี
วา(Declaration of Geneva)21ไดกําหนดแนวคิดในประเด็นคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน
ชาวโลกให เปนสิทธิมนุษยชนท่ี แตละรัฐพึงรับผิดชอบในการผดุงไวใหเทาเทียมกันรวมท้ังการมอบ
อํานาจและหนาท่ีคืนกลับใหชุมชนและทองถ่ิน ในแตละรัฐนั้น เพ่ือใหมีศักยภาพในการจัดการ
ทรัพยากรใหตอบสนองสิทธิข้ันพ้ืนฐานดังกลาว โดยถือวา สุขภาพเปนสิทธิ มนุษยชน (Health as 
Human Rights)22รวมถึงตองไมมี การเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอบุคคล ตามหลักสากล เพราะ
เหตุท่ีมีความแตกตางท้ังในเรื่องถ่ินกําเนิดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุสภาพทางกายหรือ สุขภาพสถานะ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ ความเชื่อทางศาสนาและการเมืองเปนตน 

นอกจากนี้ กรอบแนวคิดการประกันสุขภาพตามรัฐธรรมนูญยัง ไดมุงเนนท่ีจะ ขจัด
อุปสรรคท่ีบุคคลดอยโอกาสในสังคมท่ีจะเขาถึงบริการทางสาธารณสุขโดยครอบคลุม ถึงเด็กเยาวชนซ่ึง
ไมมีผูดูแลและบุคคลท่ีมีอายุเกิน 60ปท่ีไมมีรายไดเพียงพอตอการยังชีพ  รวมท้ังบุคคลทุพพลภาพดวย 

                                           
20มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, สํานักคอมพิวเตอร,งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู, คนวันท่ี

15 สิงหาคม 2557 จาก http://www.elearning.msu.ac.th 
21ปฏิญญาเจนีวา (Declaration of Geneva ค.ศ.1948) 
22ปฎิญญาเจนีวา (Declaration of Geneva ค.ศ.1948) 
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จากหลักการดังกลาว แสดงใหเห็นถึงเจตนารมณท่ีจะใหทุกคนมีโอกาส ในการรับการบริการ เทาเทียม
กันในแตละประเทศท่ีไดยึดเปนหลักสากลอีกท้ัง หนวยงานท่ีใหบริการสาธารณสุขจะตองเปน
หนวยงานท่ีประชาชนทุกระดับทองถ่ินภูมิภาคสามารถเขาถึงกันไดอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 

2.1.1.2  การจัดระบบประกันสุขภาพในรัฐสวัสดิการ 
แนวคิดนี้ถือวาบริการสุขภาพเปนบริการข้ันพ้ืนฐานท่ีประชาชนทุกคนโดยท่ัวไป

จะตองไดรับรัฐจึงจัดใหมี การบริการอยางกวางขวางท่ัวประเทศ ทําใหสถานพยาบาลสวนใหญจึงเปน
ของรัฐแนวคิดนี้ปรากฏในประเทศท่ีเชื่อในสวัสดิการ 23สังคมเชน ประเทศอังกฤษ ประเทศสวีเดนแต
อยางไรก็ตาม เนื่องจาก เปนบริการของรัฐจึงไดคาตอบแทนเทาเดิมทําใหบุคลากรขาดความ
กระตือรือรนในการทํางานท้ังขอดีและขอเสียของแนวคิดท้ังสองรูปแบบนําไปสูการปฎิรูประบบบริการ
สุขภาพโดยนําขอดีมาผสมผสานรวมท้ังขจัดสวนท่ีเสียไปเพ่ือประโยชนสูงสุดจะไดตกแกประชาชน ซ่ึง
ประเทศไทยเรานั้นก็กําลังดําเนินการอยูสวน ของประเทศสิงคโปร นั้นไดใชแนวคิดนี้โดยรัฐออก
คาใชจายในการรักษาเปนเพียงบางสวนประกอบกับประชาชนออกคาใชจายในการรักษาบางสวนรวม
ดวยเพราะประเทศสิงคโปรเนนเรื่องการท่ีประชาชนสามารถชวยเหลือตัวเองใหอยูรอด พ่ึงพาตัวเองได
(Self-Reliance) 

รัฐสวัสดิการ(Welfare State) เปนระบบสวัสดิการทางสังคมท่ีรัฐใหหลักประกันแก
ประชาชนทุกคนอยางเทาเทียมกันในดานปจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเชน 
หลักประกันดานสุขภาพทุกคนมีสิทธิ์ไดรับบริการปองกันและรักษาโรคฟรี หลักประกันดานการศึกษา
ทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาตามความสามารถโดยไดรับทุนการศึกษาฟรีจนทํางานไดตาม
ความสามารถในการเรียนหลักประกันดานการวางงาน รัฐตองชวยใหทุกคนไดงานทําใครยังหางาน
ไมไดรัฐตองใหเงินเดือนข้ันต่ําไปพลางกอน หลักประกันดานชราภาพ รัฐใหหลักประกันดานบํานาญ
สําหรับผูสูงอายุทุกคน หลักประกันดานท่ีอยูอาศัยท่ีดินทํากิน เปนตน 24โดยท่ัวไปประเทศท่ีมีระบบรัฐ
สวัสดิการจะใชระบบการเก็บภาษีแบบกาวหนา คือเก็บภาษีจากคนรวยในอัตราตอรายไดสูงกวาคน
จนมากโดยเก็บจากชนชั้นกลางในระดับพอประมาณ และเก็บจากคนจนนอยหรือไมเก็บเลยถาจนมาก 
นอกจากนั้นอาจมีการเก็บเบี้ยประกันสังคมจากคนท่ีมีงานทําตามอัตราเงินเดือนเงินท่ีเก็บไดท้ังหมดรัฐ
ก็จะนํามาใชจายสําหรับบริการทางสังคมท้ังหมดในระบบรัฐสวัสดิการ ระบบนี้จึงเปนการ “เฉลี่ยทุกข 
เฉลี่ยสุข” คนท่ีมีรายไดดีตองชวยจายคาบริการทางสังคมสวนหนึ่งแกคนท่ียากจนกวา 

นอกจากนี้ แลวก็ จะเนนไปท่ีภาษีทางตรง คือ การ เก็บจากรายไดมากกวาภาษี
ทางออมเชนภาษีมูลคาเพ่ิมเพราะอยางหลังจะถูกบวกในราคาสินคารวมถึงสินคาจําเปนอุปโภค 

                                           
23วรรณพงษ ดุรงคเวโรจน,“การปฏิรูปประเทศไทยเขาสูรัฐสวัสดิการ,”ใน รายงานการ 

วิจัยปญหาเศรษฐกิจปจจุบัน(เชียงใหม: คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554),คนวันท่ี 
17 กันยายน 2557 จาก https://docs.google.com/file/d/0B0KdFG2GZWWNFWHA0Qn 
F3X3M/ edit?pli=1 

24เรื่องเดียวกัน. 

https://docs.google.com/file/d/0B0KdFG2GZWWNFWHA0Qn%20F3X3M/
https://docs.google.com/file/d/0B0KdFG2GZWWNFWHA0Qn%20F3X3M/
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บริโภค ทําใหเกิดความไมเปนธรรม เพราะคนรวยคนจนก็บริโภคสิ่งจําเปนพอ ๆกันทําใหคนจนเสีย
ภาษีทางออมในอัตราท่ีมากกวาคนรวยองคประกอบหลักของรัฐสวัสดิการประกอบดวย 3 สวนดังนี้25 

ประการท่ี1 คือการบังคับใชกฎหมาย ( Law Enforcement)ซ่ึงเปนเสาหลักแรกท่ี
สวัสดิการข้ันแรกของประชาชนท่ีถูกบังคับตามกฎหมาย เชน การจายเงินสมทบ ขณะนี้ประเทศไทยมี
กลุมวัยแรงงานในระบบเทานั้น ซ่ึงมีกฎหมายบังคับใหสมทบเพ่ือการออม โดยแทจริงแลวเสาหลักแรก
นี้เปนสวัสดิการระดับฐานท่ีเปนสิทธิของคนไทยทุกคน ซ่ึงประเทศตองเปนผูจัดบริการให 

ประการท่ี 2 คือภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแบบกาวหนา( Progressive Income Tax) 
เปนการออมเพ่ิมข้ึนจากการออมในระดับแรก 

ประการท่ี3 คือ รูปแบบของสวัสดิการหลากหลายท้ังดานการศึกษาและสุขภาพ
(Welfare Programs) รวมถึงในรูปแบบของการจายเพ่ิมตามกําลังความสามารถของแตละคนดวย 

รัฐสวัสดิการจึงถือวาเปนระบบสวัสดิการสังคมซ่ึงเปนเรื่องท่ีสําคัญของมาตรฐานการ
ครองชีพการศึกษา และการดูแลสุขภาพของผูอยูอาศัย ใหไดรับเงินทุนผานรายไดภาษีท่ัวไปเปน
รูปแบบหนึ่งท่ีถือวารัฐบาลมีหนาท่ีในการจัดหาสวัสดิการใหแกประชาชนเพ่ือใหความเปนอยูไมดอย
กวาระดับต่ําสุดของมาตรฐานการครองชีพท่ีทุกคนควรไดรับและผลประโยชนสวนรวมถูกเสนอใหกับ
ทุกคน เชน เปนขอเสนอสําหรับทุกชนชั้นในรัฐสวัสดิการรัฐบาลใหความชวยเหลือทรัพยากรโดย
อนุญาตใหผูอยูอาศัยทุกคนเขาถึงสิ้นคาพ้ืนฐานเชนท่ีพักอาศัย อาหาร ความชวยเหลือทางการแพทย 
และการเขาเรียน  ดังเชนท่ีปรากฎใน ประเทศนอรเวย  ท่ีไดชื่อวาเปนรัฐสวัสดิการ  เนื่องจาก รัฐบาล
กลางและรัฐบาลทองถ่ินมีความรับผิดชอบหลักสําหรับสวัสดิการของพลเมืองรัฐสวัสดิการมีเงินทุน
หลักจากภาษีและอากรท่ีผูอยูอาศัยจายรัฐบาลยังใชรายไดจากการสงออก เชน การขายน้ํามันและ
แกสในการจัดหาเงินทุนผลประโยชนทางสังคมดวย26แตอยางไรก็ดีแมวารัฐบาลมีความรับผิดชอบหลัก
สําหรับผลประโยชนทางสังคมแตองคกรอาสาสมัคร และบุคคลแตละคนยังใหความชวยเหลือดาน
เงินทุนเปนสําคัญดังนั้นรัฐสวัสดิการ จึงเปนระบบสวัสดิการทางสังคมท่ีมีระดับสูงของสวัสดิการท่ีถูก
แจกจายท่ีเทากันสวัสดิการมีราคาเปนเงินทุกคนท่ีอาศัยใน ประเทศนอรเวยจายสมทบผลประโยชน
สวัสดิการผานทางภาษีและอากร 

2.1.1.3  การจัดระบบประกันสุขภาพในรัฐเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ 
ภายใตระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมมีลักษณะแนวทางและกลไกของระบบเศรษฐกิจ

แบบเสรีนิยมท่ีตองครบองคประกอบอยู 5 ประการดังตอไปนี้ 
ประการแรก คือเอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเกือบทุกๆอยาง 
ประการท่ีสอง คือเอกชนมีเสรีภาพท่ีจะเลือกประกอบอาชีพเกือบทุกอาชีพ 

                                           
25Thomas D. Griffith. "Progressive Taxation And Happiness,"Boston Law Review 

45 (May 2004), Retrieved March 17,2014 from http://lawdigital 
commons.bc.edu/bcir/vol45/iss5/11 

26Samfunnskunnskap.no, Retrieved August 18, 2014 from http://www. 
samfunnskunnskap.no 

http://lawdigitalcommons.bc.edu/bclr/vol45/iss5/11/
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ประการท่ีสาม คือการดําเนินการอาศัยกลไกราคาหรือระบบตลาด 
ประการท่ีสี่ คือระบบการแขงขันมีคอนขางมากและใชเปนตัวตัดสินใจ 
ประการท่ีหา คือบทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจมีนอยมาก 
จากระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมนี้ทําให การทํางานของกลไกราคาและระบบการ

แขงขันใชระบบคลายการประมูล คือใครใหราคาสูงสุดก็จะไดสิ่งของนั้นไปโดยไมคํานึงถึงปจจัยอ่ืนๆ
แตอยางไรก็ ดีการประเมินระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมมี ขอดีดังนี้ คือทําให มีความคลองตัวเพราะใช
ระบบราคาเปนตัวตัดสินและมีเสรีภาพมากเพราะยอมใหเอกชนเลือกทําอะไรก็ไดท่ีไมผิดกฎหมายและ
ศีลธรรม รวมท้ังทําให มีประสิทธิภาพเพราะทรัพยากรถูกใชอยางเต็มท่ี แตอยางไรก็ดี ในระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมก็ปรากฏขอเสียอยูหลายประการ กลาวคือ การปลอยเสรีเกินไปทําใหเลือกผลิต
เฉพาะสินคาบางอยาง และมักไมคํานึงถึงประสิทธิภาพท่ีจะไดรับการท่ีมีการแขงขันมากทําให เกิด
ความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางกันซ่ึงทําใหความเสมอภาคลดนอยลงไป และการเกิดปญหาความไม
มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเชน ปญหาการวางงาน ปญหาเงินเฟอ และการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
รวมท้ังสิ่งแวดลอม 

จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา แนวความคิดของรัฐเสรีนิยมนั้นเกิดขอพิจารณาท้ังกรอบ
ในการจัดทําบริการสาธารณะวา แนวคิดของสุขภาพท่ีควรเปนบริการสวนบุคคลนี้เปน อยางไรสําหรับ
ระบบท่ีใชกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากเปนประเทศท่ีใหความสําคัญตอการคาเสรี เพ่ือใหเกิด
การแขงขันในตลาดดวยความเชื่อม่ันวาสิ่งท่ีเก่ียวพันกับสุขภาพหรือสินคาสุขภาพเม่ืออยูภายใตกลไก
ตลาดแบบเสรีจะทําใหมีราคาและคุณภาพท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีการรักษาคุณภาพ
เชนเดียวกับการผลิตสินคาไดดีรวมถึงการพิจารณาในเชิงเศรษฐศาสตรการแขงขันทําใหเกิดปริมาณท่ี
มากพอและชวยทําใหการควบคุมคุณภาพไดดียิ่งข้ึนแตปญหาท่ีพบเม่ือมี เกิดการแขงขันข้ึนประชาชน
ท่ีมีฐานะทางการเงินดียอมไดรับบริการท่ีดีแตประชาชนสวนใหญไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีท่ีมีราคา
แพงไดนอกจากนี้กลไกตลาดสุขภาพเปนกลไกท่ีไมสมบูรณ อีก ท้ังยัง มีแงมุมของจริยธรรมและ
มนุษยธรรมรวมอยูดวยตลอดจนวงการสุขภาพอาจสรางความตองการเทียมซ่ึงไมไดประโยชนหรือเปน
การสิ้นเปลืองกับผูซ้ือ27 

 
2.1.2แนวคิดเรื่องนโยบายและระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
สืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย(พ .ศ.2550)ทําใหประชาชนไดมีโอกาสเขา

ไปมีสวนรวมในการประเมินผลกระทบตอสุขภาพจากการประกอบกิจการหรือโครงการใดท่ีมี
ผลกระทบตอสุขภาพและในพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ  พ .ศ.2550 ท่ีเกิดข้ึนใหมก็ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงมิติจากคําวา “รัฐจัดให”มาเปนทุกคนมีสวนรวมในการจัดนโยบายสุขภาพแหงชาติ โดย
วางเปาหมายไปท่ีสุขภาพดีของคนไทยซ่ึงมีผลทําใหคําวาสุขภาพดีท่ีวานี้มีขอบเขต กวางข้ึนและ
ครอบคลุมไปถึงในเรื่องการประกอบกิจการหรือโครงการใดท่ีจะทําลงไปแลวอาจมีผลตอสุขภาพดวย 

                                           
27Ibid. 
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หลักประกันสุขภาพถวนหนาซ่ึงถือวาเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนท่ีทําใหคนไทยทุกคน
สามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพไดตามความจําเปนและเปนบริการท่ีไดมาตรฐาน ท่ีประชาชนพึง
พอใจซ่ึงถือวาเปนการจัดบริการท่ีคํานึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของทุกคนอยางเทาเทียมกันใน
หลักประกันสุขภาพเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนไมจัดวาเปนการสงเคราะหหรือชวยเหลือแตเปน
การดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (พ.ศ.25 50)28

ตามมาตรา 51 ท่ีวาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยในการเขารับการรักษาพยาบาลอยางเทา
เทียมกันดังท่ีกลาวไวแลวในขางตนท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติดังนั้นการบริการทางสาธารณสุขของรัฐ
ตองเปนไปอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพโดยจะตองสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน
มีสวนรวมดวยเทาท่ีจะกระทําได ในการปองกันและขจัดโรคติดตออันตราย และรัฐตองจัดใหแก
ประชาชนโดยไมคิดมูลคารวมท้ังทันตอเหตุการณท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติความหมายของมาตรานี้ 
คือเนนวาทุกคนมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุข 

การท่ีหลักประกันสุขภาพถวนหนาถูกบัญญัติ อยูในหมวดสิทธิ และเสรีภาพของชนชาวไทย
สงผลให รัฐตองจัดใหมี  ซ่ึง ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา นี้ตองจัดใหมีระบบท่ีสนับสนุนให
ประชาชนรับทราบสิทธิปกปองคุมครองสิทธิของประชาชน  โดย ครอบคลุมสิทธิท่ีจะไดรับบริการ
รวมถึงสิทธิในการเลือกข้ึนทะเบียนและใชบริการจากหนวยบริการหรือเครือขายบริการปฐมภูมิซ่ึงอยู
ใกลบานหรือท่ีทํางานท่ีตนเองพึงพอใจโดย ท่ีรัฐไดกําหนดรายละเอียด ในการประกันสุขภาพไวใน
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550ซ่ึงถือเปนเครื่องมือและเปนบทบัญญัติกําหนดกลไกในการ
ดูแลสนับสนุนระบบสุขภาพและการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ ซ่ึงกอใหเกิดมุมมองและ
แนวปฏิบัติการใหมในเรื่องสุขภาพถวนหนา 

สําหรับบทบาทรัฐนอกเหนือไปจากการจัดบริการดานสุขภาพยังไดกําหนดในดานการปองกัน
ควบคุมกําจัด โรคระบาดท่ีแพรเชื้อกระจายไปยังสวนภูมิภาคตางๆท่ีเปน อันตราย ตอสุขภาพของ
ประชาชนไว ดวยกลาวคือ กําหนดใหเปนภาระหนาท่ีของ แตละรัฐท่ีจะตองดําเนินการปองกันและ
ควบคุมโรคอันตรายใหรวดเร็วทันตอเหตุการณโดยไมคิดมูลคา ซ่ึงโดยท่ัวไปแลว รัฐชวยในการสงเสริม
ใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวนบํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ อีกท้ังความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางสมบูรณ โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม
ควบคุมและกําจัดมลพิษภาวะท่ีมีตอสุขภาพอนามัยสวัสดิการ รวมถึงการมีปจจัยตางๆ ท่ีเกิดข้ึน และ
สงผลในเรื่องคุณภาพของชีวิตประสิทธิภาพอีกท้ังยังมีเรื่องของความเปนอยูของประชาชน 

โดยท่ัวไปนโยบายสาธารณสุขเพ่ือสุขภาพ( Healthy Public Policy)ใหความสําคัญกับการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนความเขมแข็งเปนปกแผนของครอบครัวและชุมชนความเทาเทียมเสมอภาคกัน
ของหญิงและชายตลอดจนการสงเคราะหคนชราผูยากไรผูพิการหรือทุพพลภาพรวมถึงผูดอยโอกาสให
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีจะสามารถพ่ึงตนเองไดซ่ึงนโยบายสาธารณสุขเพ่ือสุขภาพท่ีไดมีการกลาวถึงใน การ
จัดประชุมนานาชาติ ในเวที แลกเปลี่ยนความคิดดานสุขภาพ ท่ีจัดข้ึนโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟา
มหิดลกระทรวงสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดลและองคกรสุขภาพในระดับโลกอาทิองคการอนามัย

                                           
28มาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย(พ.ศ.2550) หมวด 3 สวนท่ี 9 
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โลก29(WHO)ธนาคารโลก( World Bank) และองคการความรวมมือระหวาง ประเทศของญี่ปุนหรือ
ไจกา(JICA)เปนเจาภาพรวมกันณ หองบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทาราแกรนด แอทเซ็นทรัล
เวิลด เม่ือวันท่ี 26มกราคม พ .ศ.255530ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได
เสด็จฯไปทรงเปดการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดลเวทีแลกเปลี่ยนความคิดดานสุขภาพ
รวมกับผูเขาประชุมกวา 69 ประเทศท่ัวโลกในหัวขอกาวสูหลักประกันสุขภาพถวนหนาโดยเรงพัฒนา
ระบบการเงินสุขภาพพรอมพระราชทานพระราชดํารัสเปดการประชุมใจความตอนหนึ่งวา 

 
. . .การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล 2012ครั้งนี้จัดข้ึนเปนปท่ี 

6 ท่ีมีหัวขอการประชุมมุงเนนในเรื่องกาวสูหลักประกันสุขภาพถวนหนาโดยเรงพัฒนา
ระบบการเงินสุขภาพซ่ึงเปนประเด็นท่ีสําคัญในการผลักดันใหเปนนโยบายท่ีสําคัญใน
ระดับสากล ณขณะนี้อยูโดยท่ัวไปในหลักสากลแลว การเขาถึงเรื่องระบบสาธารณสุข
โดยไมมีอุปสรรคถือเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีมนุษยทุกคนพึงมีซ่ึงนอกจากประเด็น
ดังกลาวแลวการลดภาระคาใชจายในเรื่องของระบบสุขภาพยังสามารถชวยปองกันให
ประชาชนไมตกอยูในภาวะยากไรอีกดวยสําหรับประเทศไทยในตลอด ระยะเวลา 10ป
ท่ีผานมาการมีหลักประกันสุขภาพไดพิสูจนใหเห็นวาเราสามารถชวยชีวิตประชาชนได
อยางมากและยังเปนการปองกันไมใหเกิดภาวะยากจนในครอบครัวคนไทยอีกดวย การ
ประชุมในครั้งนี้บรรลุผลและก อใหเกิดการขับเคลื่อนและผลักดันตอหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาในท่ัวโลก. . . 

 
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติฉบับ พ.ศ.2550 ไดใหความหมายของคําวา“สุขภาพ”31 

หมายถึงภาวะของมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางกายทางจิตทางปญญาและทางสังคมเชื่อมโยงกันเปนองค
รวมอยางสมดุล 

ในการวางระบบเพ่ือดูแลแกไขปญหาดานสุขภาพของประชาชนจึงไมอาจมุงเนนท่ีการ
จัดบริการเพ่ือการรักษาพยาบาลเพียงดานเดียวเพราะจะทําใหรัฐและประชาชนตองเสียคาใชจายมาก
และจะเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับในขณะเดียวกันโรคและปจจัยท่ีคุกคามสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงและมี
ความยุงยากสลับซับซอนมากข้ึนจําเปนตองดําเนินการใหประชาชนมีความรูเทาทันมีสวนรวมและมี
ระบบเสริมสรางสุขภาพและระวังปองกันอยางสมบูรณ 

“ระบบสุขภาพ” หมายความวาระบบความสัมพันธท้ังมวลอันเก่ียวของกันกับสุขภาพ 
“การบริการ” หมายถึง การปฏิบัติรับใช การใหความสะดวกตางๆ 

                                           
29World Health Organization,World Health Report 2010 Health Systems 

Financing: the Path to Universal Coverage(Geneva: World Health Organization,  
2010), Retrieved October 22, 2012 from http://www.who.int/whr/ previous/en/ 

30Ibid. 
31มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 

http://www.who.int/whr/
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“บริการสาธารณสุข” หมายความวาการบริการตางๆอันเก่ียวเนื่องกับการสรางเสริมสุขภาพ
ในการปองกันและควบคุมโรคติดตอและปจจัยท่ีคุกคามสุขภาพการตรวจวินิจฉัยในการบําบัดสภาวะ
ความเจ็บปวยและในการฟนฟูสมรรถภาพของบุคคลรวมถึงครอบครัวและชุมชน 

“บุคลากรดานสาธารณสุข ” หมายความวาผูท่ีใหการบริการสาธารณสุขอันมีกฎหมาย
ระเบียบหรือมีขอกําหนดรองรับ 

“ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข ”หมายความวาผูประกอบวิชาชีพในทางกฎหมายวาดวย
การสถานพยาบาล 

“สมัชชาสุขภาพ ” หมายความวากระบวนการท่ีใหประชาชนรวมท้ังหนวยงานของรัฐท่ี
เก่ียวของไดมีการรวมในการแลกเปลี่ยนองคความรูไดเรียนรูอยางสมานฉันทในการนําไปสูการ
เสนอแนะนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชนซ่ึงจัดใหมีการประชุมอยาง
เปนระบบและอยางมีสวนรวม32 

“สิทธิและหนาท่ีดานสุขภาพ ” ตามมาตรา 5 หมวด 1 บัญญัติไววา  “บุคคลมีสิทธิในการ
ดํารงชีวิตในสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ 

บุคคลมีหนาท่ีรวมกับหนวยงานของรัฐในการดําเนินการใหเกิดสิ่งแวดลอมและสภาพแวดล
อมตามวรรคหนึ่ง” 

ในสวนของ สุขภาพของหญิงในดานสุขภาพทางเพศและสุขภาพของระบบเจริญพันธุซ่ึงมี
ความจําเพาะซับซอนและมีอิทธิพลตอสุขภาพหญิงตลอดชวงชีวิตตองไดรับการสรางเสริมและคุ
มครองอยางสอดคลองและเหมาะสม  และในสุขภาพของเด็ก คนพิการ คนสูงอายุ คนดอยโอกาสใน
สังคมและกลุมคนตางๆท่ีมีความจําเพาะในเรื่องสุขภาพตองไดรับการสรางเสริมและคุมครองอยา
งสอดคลองและเหมาะสมดวย ซ่ึงไดบัญญัติไวในมาตรา 633 

สวนในดาน ขอมูลดานสุขภาพของบุคคลเปนความลับสวนบุคคล ผูใดจะนําไปเปดเผยใน
ประการท่ีนาจะทําใหบุคคลนั้นเสียหายไมไดเวนแตการเปดเผยนั้นเปนไปตามความประสงคของบุคคล
นั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติใหตองเปดเผย แตไมวาในกรณีใดๆผูใดจะอาศัยอํานาจหรือ
สิทธิตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการหรือกฎหมายอ่ืนเพ่ือขอเอกสารเก่ียวกับ 
ขอมูลดานสุขภาพของบุคคลท่ีไมใชของตนไมไดนั้นไดบัญญัติไวในมาตรา 734 

ในสวนของ การบริการสาธารณสุขบุคลากรดานสาธารณสุขตองแจงขอมูลดานสุขภาพท่ี
เก่ียวของกับการใหบริการใหผูรับบริการทราบอยางเพียงพอท่ีผูรับบริการจะใชประกอบการตัดสินใจ
ในการรับหรือไมรับบริการใด และในกรณีท่ีผูรับบริการปฏิเสธไมรับบริการใด จะใหบริการนั้นมิได 

ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายหรืออันตรายแกผูรับบริการเพราะเหตุท่ีผูรับบริการปกปดขอเท็จ
จริงท่ีตนรูและควรบอกใหแจง หรือแจงขอความอันเปนเท็จผูใหบริการไมตองรับผิดชอบในความ

                                           
32มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 
33มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 
34มาตรา 7 และ มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 
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เสียหายหรืออันตรายนั้น เวนแตเปนกรณีท่ีผูใหบริการประมาทเลินเลออยางรายแรง  นั้นไดบัญญัติไว
ในมาตรา 8 โดยในวรรคหนึ่งนั้นมิใหใชบังคับกับกรณีดังตอไปนี้ 

1)ผูรับบริการอยูในภาวะท่ีเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและมีความจําเปนตองใหความ 
ชวยเหลือเปนการรีบดวน 

2)ผูรับบริการไมอยูในฐานะท่ีจะรับทราบขอมูลไดและไมอาจแจงใหบุคคลซ่ึงเปนทายาทโดย
ธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยผูปกครอง ผูปกครองดูแล ผูพิทักษหรือผูอนุบาลของผูรับ
บริการ แลวแตกรณีรับทราบขอมูลแทนในขณะนั้นได” 
 ในสวนของมาตรา 4735นั้นไดกําหนดไววาธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติตองสอดคล
องกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และอยางนอยตองมีสาระสําคัญเก่ียวกับเรื่องดังตอไปนี้ 

1)ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ 
2)คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและเปาหมายของระบบสุขภาพ 
3)การจัดใหมีหลักประกันและความคุมครองใหเกิดสุขภาพ 
4)การสรางเสริมสุขภาพ 
5)การปองกันและควบคุมโรคและปจจัยท่ีคุกคามสุขภาพ 
6)การบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ 
7) การสงเสริม สนับสนุน การใชและการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินดานสุขภาพการแพทยแผน

ไทย การแพทยพ้ืนบานและการแพทยทางเลือกอ่ืนๆ 
8)การคุมครองผูบริโภค 
9)การสรางและเผยแพรองคความรูดานสุขภาพ 
10) การเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพ 
11) การผลิตและการพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข 
12) การเงินการคลังดานสุขภาพ 

2.1.2.1นโยบายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ในการดําเนินการของนโยบายหลักประกันสุขภาพแหงชาตินั้นมีท่ีมาจากหลักการ

ของหลักประกันสุขภาพถวนหนาโดยมีหลักการและแนวคิดท่ีสําคัญดังนี้36 
ประการแรก คือแนวคิดเฉลี่ยทุกขเฉลี่ยสุขโดยเนนความครอบคลุมบุคคลท่ียังไมมี

หลักประกันสุขภาพใดๆและการรวมจายคาใชจายบริการสาธารณสุขผานระบบภาษี 
ประการท่ีสอง เนนความยั่งยืนของกลไกระบบสามประการอันไดแก นโยบายยั่งยืน 

การเงินยั่งยืน และสถาบันยั่งยืนซ่ึงกลไกลดังกลาวมีความสําคัญอยางยิ่งตอระบบโดยเฉพาะประเทศท่ี
กําลังพัฒนา 

                                           
35 มาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550หมวด 5 
36สุจริต  สุนทรธรรม,“หลักการหลักประกันสุขภาพถวนหนา,” ใน ระบบประกันสุขภาพไทย, 

สุรจิต สุนทรธรรม, บรรณาธิการ (นนทบุรี: สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2555), หนา 1. 
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ประการท่ีสาม เนนในการมีบทบาทของทุกฝายรวมท้ังภาคประชาชนโดยมีเปาหมาย
สูงสุดคือสุขภาวะของคนไทยทุกคนตามหลักสุขภาพพอเพียง 

ประการท่ีสี่คือการสนับสนุนใหประชาชนมีและใชบริการหนวยบริการประจําหรือ
หนวยบริการปฐมภูมิท่ีมีอยูใกลบาน 

คําวา “หลักประกัน”37(Security) กับความหมายของคําวา “ประกัน” (Insurance) 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ.2542 ใหความหมายคําวา  "หลักประกัน" ไว3ประการ
อันไดแก1.หลักทรัพยเพ่ือความม่ันคง2.สิ่งท่ียึดถือเพ่ือความม่ันคงและ3.เงินสดหลักทรัพยหรือบุคคลท่ี
นํามาประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยหรือประกันการชําระหนี้ 

คําวา “ประกัน”ไดใหความหมายไว 3 ประการไดแก 1.รับรองวาจะรับผิดในความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึน 2.รับรองวาจะมีหรือไมมีเหตุการณนั้นๆและ 3.หลักทรัพยท่ีใหไวเปนเครื่องรับรอง 
ดังนั้นการสราง “หลักประกันสุขภาพ ”จึงมิใชเพียงแคการทําใหมี “ประกันสุขภาพ ”แตเปนการสราง
“หลักประกันสุขภาพ”ตามความหมายของคําวา “หลักประกัน” ขอ 1ขางตนคือสรางความม่ันคงดาน
สุขภาพใหแกคนไทยท้ังปวงดวยหลักทรัพยท่ีไดรับมอบหมายมาใหเปน “กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ” สุขภาพของปวงชนจะม่ันคงไดตองไดรับการ “บริบาล”ไมใชเพียงไดรับ“บริการ”และตองมี
ถึงการ“สรางเสริมสุขภาพ” ไมใชมีเพียงการ“สงเสริมสุขภาพ” 

ดังนั้นการทําใหบรรลุถึงเปาหมายการมีสุขภาพดีถวนหนานั้นจึงตองไมเพียงจัดใหมี
การสงเสริมสุขภาพซ่ึงเปนการกระทําเชิงรับ  (Passive) แตตองจัดใหมีถึงการ “สรางเสริมสุขภาพ”ซ่ึง
เปนการกระทําเชิงรุก  (Active) คือมาตรการใดท่ีสงผลใหมีสุขภาพดีข้ึนกฎหมายวาดวยสุขภาพ
ท้ังหลายไดแกพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพพ .ศ.2544พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ .ศ.2545 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ .ศ.2550เปนตนจึงบัญญัติ
ใหทําไปถึง “การสรางเสริมสุขภาพ ”ไมบัญญัติใหทําเพียงแค “การสงเสริมสุขภาพ ”และไดกําหนด
นิยามไวในกฎหมายวาดวยกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพวา “การสรางเสริมสุขภาพ ”
หมายความวาการใดๆท่ีมุงกระทําเพ่ือสรางเสริมใหบุคคลมีสุขภาวะทางกายจิตและสังคมโดย
สนับสนุนพฤติกรรมของบุคคลสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีจะนําไปสูการมีสภาพรางกายท่ีแข็งแรง
สภาพจิตท่ีสมบูรณอายุยืนยาวและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

2.1.2.2หลักการสําคัญของการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
โดยท่ัวไปนั้นการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนานั้นตองมีหลักการในการจัดใหมี

การบริบาลสุขภาพอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพซ่ึงพอสรุปไดเปน 3 ประการหลักไดแก1.ตรงตามความ
จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิตของบุคคลทุกคน 2.ไมใหคาใชจายมาเปนอุปสรรคหรือความ
กังวลณจุดท่ีมีความจําเปนดังกลาวและ 3.ตั้งอยูบนฐานความจําเปนทางเวชกรรมของผูปวยไมใช
ความสามารถในการจายคือตองมีความ “เทาเทียม (Equity)”38ดังนั้นหลักประกันสุขภาพถวนหนาจึง
ตองจัดใหมีการบริบาลสุขภาพใหครอบคลุมถวนหนาบนฐานความจําเปนทางเวชกรรมไมใช

                                           
37เรี่องเดียวกัน, หนา 1. 
38เรื่องเดียวกัน, หนา 2. 
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ความสามารถในการจายเนื่องจากการบริบาลสุขภาพเปนสิทธิพ้ืนฐานหลักประกันสุขภาพจึงตองไมมี
การจําแนกบุคคลเพราะเหตุสถานะสุขภาพหรือความสามารถในการจายและยังตองจัดใหมีการ
บริบาลสุขภาพตลอดชวงชีวิตอยางครบวงจรคือตองจัดการใหบุคคลผูมีสิทธิทุกคนเขาถึงการบริบาล
สุขภาพไดตลอดชวงชีวิตอยางครบวงจรนับตั้งแตการบริบาลสุขภาพตนเองและครอบครัว  (กอนปฐม
ภูมิ) การบริบาลปฐมภูมิและชุมชนการบริบาลท่ีสถานบริบาลสุขภาพและการบริบาลท่ีโรงพยาบาล
รวมท้ังจัดใหมีบริการและสนับสนุนขอมูลขาวสารเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพการปองกันโรคการ
บริบาลตนเองการฟนฟูสมรรถภาพและการบริบาลหลังรับบริการแกปจเจกบุคคลอีกท้ังยังตอง
ปรับแตงการบริบาลใหสอดคลองกับความจําเปนดวยความเห็นพองของบุคคลท่ีเก่ียวของทุกฝายท้ัง
ผูรับการบริบาลครอบครัวของผูรับการบริบาลและผูบริบาลคือตองตอบสนองตอความจําเปนของกลุม
และปจเจกบุคคลท่ีแตกตางกันในสังคมและทาทายความเหลื่อมล้ําบนฐานแหงอายุเพศเชื้อชาติศาสนา
รวมท้ังการดอยความสามารถและโอกาสรวมท้ังจะตองปฏิบัติตอบุคคลแตละคนดวยความเคารพ
ศักดิ์ศรีของบุคคลนั้นและมีศูนยกลางท่ีความจําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิตของบุคคล รวมท้ังยัง
ตองตอบสนองตอความจําเปนท่ีแตกตางของประชากรกลุมตางๆอีกประการหนึ่งดวย 

ในการบริบาลสุขภาพ ดังกลาวนี้จํา ตองไดรับการจัดสรรทุนใหท่ัวถึงท้ังประเทศ
เพ่ือใหมีบริการพรอมสําหรับบุคคลผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติทุกคนใหไดรับการบริบาล
สุขภาพอยางเทาเทียมดวยกรอบดังกลาวนี้หลักประกันสุขภาพตองตอบสนองตอความจําเปนท่ี
แตกตางของกลุมประชากรท่ีแตกตางในสวนตางๆของประเทศท้ังภูมิภาคและทองถ่ินรวมท้ังตองมี
ความพยายามอยางตอเนื่องในการลดความหลากหลายของวิธีบริการสาธารณสุขท่ีไมสมเหตุสมผล
และหันมายกระดับมาตรฐานเพ่ือบรรลุสูการบริบาลสุขภาพแหงชาติอยางแทจริง 

หลักประกันถวนหนาจึงตองทํางานอยางตอเนื่องเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการบริบาล
และลดความผิดพลาดของหลักประกันสุขภาพตองสรางความม่ันใจใหไดวาการบริบาลสุขภาพจะไดรับ
การขับเคลื่อนดวยวงจรของการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องและคุณภาพตองไมจํากัดอยูเพียง
มุมมองทางเวชกรรมแตตองหมายรวมถึงคุณภาพชีวิตและประสบการณของบุคคลโดยรวมดวยองคกร
สุขภาพและวิชาชีพตอง วางแนวทางเพ่ือกําหนดวิธีการ ในการปฏิบัติอันจะนําไปสูการปรับปรุงการ
บริบาลสุขภาพบุคคล39 

การบริบาลท่ีใหดังกลาวนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความปลอดภัยยิ่งข้ึนและสนับสนุน
วัฒนธรรมท่ีไดเรียนรูจากการลดความผิดพลาดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหลักประกันสุขภาพจะตอง
ปรับปรุงประสิทธิภาพผลิตภาพ รวมถึงสมรรถภาพของการบริบาลสุขภาพอยางตอเนื่องอีกท้ังยังตอง
ตระหนัก ในการ สนับสนุนและสรางคุณคาเพ่ิมใหแกบุคลากรความเขมแข็งของระบบหลักประกัน
สุขภาพข้ึนอยูกับคุณูปการท้ังดวยทักษะความเชี่ยวชาญการเก้ือหนุน รวมท้ังการเสียสละอุทิศตนของ
บุคลากรสาธารณสุขทุกคนโดยเฉพาะการทํางานในทองถ่ินทุรกันดารไกลบานและหางไกลบุคคลอัน

                                           
39สุพล ลิมวัฒนานนท, วิโรจน ตั้งเจริญเสถียรและภูษิตประคองสาย, “การลดความยากจน

จากรายจายดานสุขภาพ: ผลลัพธของหลักประกันสุขภาพถวนหนาในประเทศไทย ,” วารสารวิจัย
ระบบสาธารณสุข 1 (มกราคม-มีนาคม 2554): 25-31.  
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เปนท่ีรักและผูท่ีตนตองมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลบุคลากรสาธารณสุขจึงตองมีสิทธิไดรับการดูแลดวย
ความเคารพอยางมีศักดิ์ศรี 

นอกจากนี้ หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ยังตองคํานึงถึงเรื่องการ สนับสนุน  การ
ยอมรับ การใหรางวัลและการลงทุนแกบุคคลและองคกรโดยเปนการใหโอกาสแกบุคลากรแตละคนได
กาวหนาในอาชีพการงานรวมท้ังสงเสริมการศึกษาฝกอบรมและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ในวิชาชีพ
กอปรกับองคกรตองมีโอกาสและความรับผิดชอบเพ่ือฝกการพิจารณาตัดสินใจภายใ ตบริบทขอตกลง
ตามนโยบายและมาตรฐานแหงชาติดวยเหตุนี้จึงตองทํางานรวมกับผูอ่ืนเพ่ือความม่ันใจในการบริบาล
ไรชนชั้นแกบุคคลทุกคนระบบการบริบาลสุขภาพและสังคมตองไดรับการจัดรูปแบบตามความจําเปน
ตอสุขภาพและการดํารงชีวิตของบุคคลหลักประกันสุขภาพแหงชาติจึงตองประสานพัฒนาหุนสวนและ
ความรวมมือในการบริบาลทุกระดับ (ท้ังระหวางบุคคลผูดูแลครอบครัวและบุคลากรสาธารณสุข
ระหวางภาคีการบริบาลสุขภาพและสังคมระหวางหนวยงานตางๆของรัฐระหวางภาคีสาธารณะองคกร
อาสาสมัครและบุคลากรสาธารณสุขเอกชน) 

ในการดําเนินการและบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพเพ่ือใหม่ันใจในการบริบาลท่ี
มีสุขภาพของบุคคลท้ังสังคมเปนศูนยกลาง อีกท้ังยังตองชวยธํารงใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและ
ทํางานเพ่ือลดความไมเทาเทียม กันทางสุขภาพกลาวคือตองมุงพยายามสรางเสริมกําลังกายกําลังใจ
กําลังสติปญญาและกําลังสามัคคี เพ่ือปองกันและบําบัดการเจ็บปวยเนื่องจากการมีสุขภาพดียังข้ึนอยู
กับปจจัยสังคมสิ่งแวดลอมเศรษฐกิจเชนการกีดกันถ่ินท่ีอยูอาศัยการศึกษาและโภชนาการดวย 

ดังนั้นหลักประกันสุขภาพจึงตองทํางานรวมกับการบริการสาธารณะอ่ืนเพ่ือดําเนิน
มาตรการซ่ึงมีตั้งแตกอนมีการเจ็บปวยเกิดข้ึนรวมท้ังตองทํางานรวมกับผูอ่ืนเพ่ือลดความไมเทาเทียม
ทางสุขภาพอีกท้ังหลักประกันสุขภาพถวนหนาตองเคารพความลับสวนบุคคลของแตละคนและยังตอง
เปดใหเขาถึงขอมูลขาวสารการบริบาลการบําบัดรักษา ดวยท้ังนี้ในระบบความลับทางสุขภาพของ แต
ละบุคคลตองไดรับการเอาใจใสตลอด จนกระบวนการบริบาลสําหรับผู ท่ีมีสิทธิทุกคนอยางตอเนื่อง
รวมท้ังเพ่ือสรางองคความรูใหมเก่ียวกับประโยชนทางการแพทยและการพัฒนาทางวิทยาศาสตรดวย 

หลักประกันสุขภาพถวนหนา นั้นยังตองใหความม่ันใจไดวาเทคโนโลยีใหมจะไดรับ
การนํามาใชและพัฒนาตามความสนใจของสังคมท้ังหมด รวมท้ังมีใหแกบุคคลทุกคนบนพ้ืนฐานแหง
ความจําเปนและในกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จะใหสิทธิเฉพาะการรับบริบาลตามสิทธิใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เทานั้นซ่ึงหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดรับเงินทุนจากคาใชจาย
สาธารณะโดยเฉพาะภาษีอากรเปนหลักการใชสิทธิจึงจํากัดเฉพาะตามท่ีกฎหมายวาดวยหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติกําหนดใหเทานั้นซ่ึงนับ วาเปนมาตรการท่ียุติธรรมและมีประสิทธิภาพในการบริบาล
สุขภาพ40 

ท้ังนี้ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ .ศ.254541ไดออกมาตรการ
บังคับใชโดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี  18 พฤศจิกายน พ .ศ.2545โดยมีเหตุผลในการ

                                           
40เรื่องเดียวกัน, หนา 25-31. 
41พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 
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ประกาศใชภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (พ.ศ.2540)42ตามมาตรา  52ซ่ึงไดบัญญัติใหชน
ชาวไทยยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐานและผูยากไรมีสิทธิไดรับการ
รักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม ตองเสียคาใชจายตามท่ีกฎหมายบัญญัติ
รวมท้ังการใหบริการสาธารณสุขของรัฐตองเปนไปอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพโดยจะตองสงเสริมให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชนมีสวนรวมเทาท่ีจะกระทําไดและมาตรา  82 ซ่ึงบัญญัติใหรัฐ
ตองจัดและสงเสริมการสาธารณสุขใหประชาชนไดรับบริการท่ีไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอยาง
ท่ัวถึง 

ถึงแมวาตอมาไดมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (พ.ศ. 2550)ก็ยังบัญญัติความ
ในทํานองเดียวกันไวในมาตรา 80วรรคแรก และ  (2) ซ่ึงไดบัญญัติใหรัฐตองดําเนินการตาม
แนวนโยบายดานสังคมการสาธารณสุขการศึกษาและวัฒนธรรมโดยตองสงเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ระบบสุขภาพท่ีเนนการสรางเสริมสุขภาพอันนําไปสูสุขภาวะท่ียั่งยืนของประชาชนรวมท้ังจัดและ
สงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยัง
สงเสริมใหเอกชน รวมท้ัง ชุมชน ให มีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข
นอกจากนี้ ยังไดบัญญัติเพ่ิมเติม อีกวาผูมีหนาท่ีใหบริการดังกลาวซ่ึงไดปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจริยธรรมยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย43 

ดวยเหตุนี้  รัฐจึงตองจัดระบบการใหบริการสาธารณสุขท่ีจําเปนตอสุขภาพและการ
ดํารงชีวิตใหมีการรักษาพยาบาลท่ีมีมาตรฐานโดยมีองคกรกํากับดูแลซ่ึงจะดําเนินการรวมกันระหวาง
ภาครัฐและภาคประชาชนเพ่ือจัดการใหมีระบบการรักษาพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพท้ังประเทศ และให
ประชาชนชาวไทยมีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานดวยกันทุกคน ในการดําเนินการ
สรางระบบการบริบาลสุขภาพตอเนื่องเพ่ือใหเปนหลักประกันสุขภาพอยางยั่งยืน โดยท่ัวไปในหลัก
สากล ตองยึดหลักการ “5ป”อัน ไดแกปลอดภัย (Safety)ประสิทธิศักดิ์ (Efficacy) ประสิทธิผล  
(Effectiveness) ประโยชนตอสังคมโดยรวม /ประชากรท่ีจะไดรับประโยชน (Benefit of Entire 
Society/Potential Population Benefit) และประสิทธิภาพ(Efficiency)44 

 

2.2  การจัดระบบประกันสุขภาพของรัฐ 
 
“การจัดการระบบประกันสุขภาพของรัฐหรือการบริบาลสุขภาพ” หมายถึงการจัดการท่ีสราง

ความสมดุลท่ีสุดของการบริการทางเวชกรรมการเงินและผลของคุณภาพชีวิตประกอบกับการจัดการ
ตลอดพิสัยความเสี่ยงตอสุขภาพสําหรับกลุมประชากรหนึ่งๆตลอดจนการจัดการความผาสุก 
(Wellness Management) ดวยนิยามดังกลาววัตถุประสงคของการจัดการบริบาลสุขภาพจึง เปนการ
ทําใหมีสุขภาพและความผาสุกอยางเหมาะสมท่ีสุดการลดปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพใหนอยท่ีสุดการ

                                           
42มาตรา 52 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540) 
43มาตรา 80 วรรคแรก และ (2) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) 
44สุรจิต สุนทรธรรม,เรื่องเดิม, หนา 6. 
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ปองกันโรคจําเพาะในประชากรกลุมเสี่ยง การอํานวยใหมีการวินิจฉัยโรคตั้งแตระยะตน การเพ่ิม
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพทางเวชกรรมใหมากท่ีสุด การหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซอนท่ีเก่ียวของกับ
โรคท่ีปองกันไดการขจัดหรือลดการบริบาลท่ีไมจําเปนใหเหลือนอยท่ีสุดการวัดผลลัพธและการ
ประเมินรวมท้ังการปรับปรุงอยางตอเนื่อง45 

 
2.2.1  วัตถุประสงคของระบบประกันสุขภาพ 
จากการท่ีรัฐบาลได ออกมาตรการเพ่ือทําใหตลาดประกันสุขภาพมีประสิทธิภาพ ดียิ่งข้ึนและ

เปนธรรมแกประชาชนมา กท่ีสุด รัฐบาลจะตองมีบทบาทหลักในภาวะของการเปนผูนําท่ี จะทําใหเกิด
ความรวมมือกันของชุมชนตางๆและทําใหคนในสังคมยินดี ท่ีจะรวมมือกันเพ่ือใหการพัฒนาระบบ
ประกันสุขภาพดําเนินไปในทิศทางเดียวกันโดยอาจตองใชกฎหมายเขามาบังคับควบคูไปดวย  แต
อยางไรก็ ดีแมวารัฐบาลจะเขามา ควบคุม มากนอยเพียงใดก็ไมอาจขจัดปญหาพ้ืนฐานการประกัน
สุขภาพใหหมดไปไดอยางสิ้นเชิงเพียงแตลดความรุนแรงของปญหาใหทุเลาลงไดบางเทานั้น 

โดยรัฐบาลในประเทศตางๆมีการ ออกมาตรการ และจัดระบบประกันสุขภาพท่ีแตกตางกัน
โดยเฉพาะการกําหนดรายละเอียดในมาตรการท้ังในดานการเงินของระบบประกันสุขภาพหรือการจัด
ใหมีบริการสาธารณสุขและประกันสุขภาพใหแกประชาชนซ่ึงพอสรุปเปาหมาย ท้ังนี้สืบเนื่องมาจาก
วัตถุประสงค สี่ประการกลาวคือ46 

ประการแรก เพ่ือประกันความเสี่ยงทางสุขภาพ ของประชาชนจาก ปญหาสุขภาพเปนเรื่องท่ี
ไมแนนอน 

ประการท่ีสอง เพ่ือเพ่ิมการเขาถึงบริการสาธารณสุข ของผูท่ีสุขภาพไมดีหรือมีโรคเรื้อรัง  ซ่ึง
อาจถูกกีดกันจากระบบประกันสุขภาพ  โดยเฉพาะ กลุมคนรายไดนอยซ่ึงมักมีโอกาสเขาถึงบริการ
สาธารณสุขไดนอยกวาคนท่ัวไป 

ประการท่ีสามเพ่ือเพ่ิมการแขงขันระหวางผูใหบริการในระบบประกันสุขภาพ โดย เพ่ิม
คุณภาพและประสิทธิภาพ  โดยท่ีรัฐเองอยูในฐานะเปนผูซ้ือบริการรายเดียว ท่ีมีอํานาจตอรองกับผูให
บริการเพ่ิมข้ึนและยังเปนการเพ่ิมแรงจูงใจใหแกผูใหบริการ ในการเพ่ิมคุณภาพของการบริการอีกทาง
หนึ่งดวย 

ประการท่ีสี่เพ่ือควบคุมคาใชจายในระบบประกันสุขภาพ ใหมีความชัดเจนโปรงใส เพ่ือให
สามารถท่ีจะประเมินผลได รวมถึงใหเกิดประสิทธิภาพในการบริการสาธารณสุขท้ังในระดับรวมและ
ระดับหนวยบริการ 

 
2.2.2  ระบบประกันสุขภาพแหงชาติ (National Health Insurance) 
ในประเทศท่ีระบบเศรษฐกิจพัฒนาแลวเกือบท้ังหมดเชนประเทศอังกฤษประเทศออสเตรเลีย

และประเทศแคนาดา รัฐบาลไดออกมาตรการภาคบังคับใหประชาชนทุกคนตองมีประกันสุขภาพโดย

                                           
45 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 
46 สุพล  ลิมวัฒนานนท, เรื่องเดิม, หนา 25-30. 
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สวนมากประเทศเหลานี้ไดยึดหลักการวาประชาชนควรไดรับการบริการสาธารณสุขตามความจําเปน
และการจัดเก็บเงินเขาสูระบบประกันสุขภาพนั้นควรสอดคลองกับความสามารถในการ ใชจายของแต
ละบุคคลดวย  ซ่ึงใน ระบบดังกลาวนี้มีการพัฒนามาจากแบบจําลองบีเวอริ ดจ  (Beveridge 
StyleModel)47ท่ีรัฐบาล เอง ไดทําหนาท่ีเปนท้ังผูรับประกันและจัดใหมีบริการสาธารณสุขแก
ประชาชนของตนเกือบท้ังหมดดังนั้นภายใตแผนแบบนี้รัฐบาลจึงเปนผูรับประกันสุขภาพท่ีจําเปน ข้ัน
พ้ืนฐานในแบบประกันสุขภาพแหงชาติประชาชนทุกคนในประเทศก็จะมีประกันสุขภาพเนื่องจาก
รัฐบาลเปนผูรับประกันข้ันพ้ืนฐานในบริการท่ีจําเปนตอสุขภาพท้ังหมด  ท้ังนี้ประชาชนอาจรวมจาย
เพียงเล็กนอย 

นอกจากนี้เพ่ือความเทาเทียม กันของบุคคลหรือ ในกรณีท่ี นายจางท่ีมีรายไดมากก็ตองจาย
ภาษีในสัดสวนท่ีมากกวาบุคคลหรือนายจางท่ีมีรายไดนอยดวยอยางไรก็ตามในบางประเทศอาจมี
ประชากรสวนนอยบางสวน ท่ีไมตองอยูในบังคับ ของระบบนี้เชนอาจมี การออก กฎหมายยกเวนให
บุคคลท่ีมีรายไดสูงไมจําเปนตองมีประกันท่ีบังคับโดยรัฐบาลและใหคนกลุมนี้ไปเลือกซ้ือประกันเอกชน
แทนก็ได ซ่ึงการควบคุมคาใชจายในแบบประกันสุขภาพแหงชาตินี้อาจทําไดดวยการมีระบบการ
จายเงินแบบเดียวเนื่องจากการใชระบบการจายเงินแบบเดียวนั้นจะทําใหเกิดประสิทธิภาพรวมท้ังลด
ความสลับซับซอนลงและคาใชจายในการบริหารจัดการ (Billing and Administration Costs) เชน
การเรียกเก็บเงินการจายเงินซ่ึงสงผลใหคาใชจายการจัดการเหลานี้ลดลงได48 

 

2.3 ระบบประกันสุขภาพในกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 
 
2.3.1  องคกรความรวมมือระหวางประเทศ 
ในขอตกลงรวมมือกันระหวางประเทศนั้นไดมีองคการระหวางประเทศหลายๆองคการไดเขา

มามีบทบาทชวยเหลือใหการสนับสนุนในดานตางๆเพ่ือสงเสริมมาตรฐานทางดานสุขภาพ ใหประชากร
โลกมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเชน องคการอนามัยโลก (WHO)สําหรับภูมิภาคยุโรปนั้นก็ไดพยายามหารูปแบบ
การสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับยุโรป โดยเห็นวาการสรางเสริมสุขภาพท่ีมีการดําเนินการใน
ประเทศแคนาดา มีประเด็นท่ี นาสนใจจึงไดรวมกับ ประเทศแคนาดาเปนเจาภาพจัดใหมีการประชุม
ระหวางประเทศเรื่องการสรางเสริมสุขภาพข้ึนท่ีเมืองออตตาวา ประเทศแคนาดาอยางเปนทางการ
เม่ือป ค.ศ.1986อันเปนท่ีมาของกฎบัตรออตตาวา(Ottawa Charter) 

                                           
47อัมมาร สยามวาลา,อนู แนนหนาและนิพิฐ พิรเวช. “แนวคิดและทฤษฎีการประกันสุขภาพ

,” ใน ระบบประกันสุขภาพไทย,สุรจิต สุนทรธรรม, บรรณาธิการ (นนทบุรี: สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ, 2555), หนา 23. 

48สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, คณะทํางานพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา. 
ขอเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา (นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544). 



30 

ในการออกกฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter)49นั้นไดเนนการดําเนินภารกิจหลัก และมี
บทบาทตางๆใหแกประเทศภาคีสมาชิกเพ่ือเปนการสงเสริมสุขภาพใน 5ประการคือการสรางนโยบาย
สาธารณะเพ่ือสุขภาพ (Build Health Public Policy) การสรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ (Create 
Supportive Environmental) การเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง (Strengthen Community Action)
การพัฒนาศักยภาพของบุคคล (Develop Personal Skills) และการปรับทิศทางของระบบบริการ
สุขภาพ  (Reorient Health Services) รวมถึงใหสอดคลองกับการดูแลสุขภาพแบบองครวม 
(Holistic Health) ท่ีเนนการดูแลสุขภาพในมิติ สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพทางสังคม และ
สุขภาพสิ่งแวดลอม 

หลังจากการออกกฎบัตรออตตาวามาแลว 20 ปไดมีการจัดประชุมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ
ระหวางประเทศข้ึนท่ีกรุงเทพ ฯโดยมีการเพ่ิมสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับ Right to Health,Health 
Determinants50ตลอดจนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ซ่ึงในการสรางเสริมสุขภาพการประชุมการ
สงเสริมสุขภาพโลกครั้งท่ี 6เม่ือป พ.ศ.2548ท่ีประเทศไทยเปนเจาภาพได มีการรับรองกฎบัตรกรุงเทพ 
เพ่ือเปนการสงเสริมสุขภาพโลก 51(Bangkok Charter for Health Promotion) ท่ีไดเนนยุทธศาสตร
การสงเสริมสุขภาพแบบไรพรมแดนโดยมุงเนนการสงเสริมสุขภาพอยูบนพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชน ท้ัง
มีการกําหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติและการวางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของอยางยั่งยืนในการ
จัดการปจจัยท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ การสรางศักยภาพในการสงเสริมสุขภาพ การสรางพันธมิตร
ดานสุขภาพ และการใชมาตรการทางกฎหมายเพ่ือคุมครองความปลอดภัยและสงเสริมใหประชาชน
ทุกคนมีโอกาสเขาถึงการมีสุขภาพท่ีดีจากแนวทางการพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศไทยท่ีนําเอา
แนวทางการสาธารณสุขมูลฐานมาปรับใช 

จากแนวคิดเมืองไทยสุขภาพแข็งแรง และแนวทางการสงเสริมสุขภาพของโลกเขามาเปนแนว
ทางการดูแลสุขภาพของประชาชน ตลอดจนการกําหนดไวเปนนโยบายการพัฒนาประเทศนับตั้งแต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2520-2524)จนถึงปจจุบัน จะเห็นไดวาการ
ดูแลสุขภาพประชาชนของประเทศไทยมี การพัฒนามาเปนลําดับ แมวาในยุคปจจุบันจะตองเผชิญกับ
ปญหาสุขภาพท่ีมากับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสมัยใหมก็ตาม 

                                           
49กฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) ค.ศ.1986 
50 The Right to Health หมายถึง สิทธิในสุขภาพ ตามปฎิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 

ค.ศ.1948 ขอท่ี 25;ปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพหรือปจจัยท่ีกําหนดสุขภาพ ( Health Determinants) 
หมายถึงสิ่งใดๆ ก็ตามท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังทางบวกและทางลบแลวมีผลตอสุขภาพ ; ปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 พูดถึง “สิทธิในสุขภาพ (The Right to Health)” วา
อยางไรบาง??,คนวันท่ี 10 ตุลาคม 2557 จาก http://www.gotoknow.org/posts/160542 

51สุคนธ เจียสกุล, “การประชุมการสงเสริมสุขภาพโลก ครั้งท่ี 6 ในประเทศไทย โอกาสและ
ความทาทาย,”  วารสารการสงเสริมสุขภาพ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2548): 10-17.; กฎบัตร
กรุงเทพ พ.ศ.2548 (Bangkok Charter for Health Promotion) 

http://www.gotoknow.org/posts/160542
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ศาสตราจารยเซอรไมเคิล มารมอท 52ประธานคณะกรรมาธิการดานการพัฒนาสังคมและ
สาธารณสุข ไดกลาวไวในการประชุมการสงเสริมสุขภาพโลก ครั้งท่ี 6ท่ีกรุงเทพฯวามีความไมเทา
เทียมกันทางดานสุขภาพตั้งแตระดับรากหญา ซ่ึงเปนปญหาท่ีทาทายอยางมากตอการกําหนดนโยบาย
ดานสุขภาพในสังคมปจจุบัน เนื่องจาก เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและจะสงผลตอ
ความไมเสมอภาคของประชาชน 

ดังนั้น หนทางท่ีจะบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงการเพ่ิมเครือขาย ท่ีการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนท่ีจะตองชวยกันดูแลสุขภาพ (All for Health) รวมท้ังความพยายามใหเกิดความยั่งยืน
(Sustainability)ในการสงเสริมสุขภาพ ท้ังนี้อยาลืมวาการดูแลสุขภาพใหไดผลจะตองเนนท่ี
วิธีดําเนินการท่ีเปนการใหบริการสาธารณสุขแบบผสมผสานท้ัง ในดานการรักษาพยาบาล การปองกัน
โรค การสงเสริมสุขภาพ และการฟนฟูสภาพรวมท้ังจะตองเปนการดําเนินการโดยอาศัยการมีสวนรวม
ของประชาชนในทองถ่ินนั้นๆซ่ึงจะเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาชุมชนท่ีประชาชนสามารถแกไข
ปญหาไดดวยตนเอง ใหสามารถชวยเหลือตนเอง ได เกิดการเรียนรู มีการปฏิบัติจริง ทําใหเกิดวงจร
สังคมพ่ึงพาและพัฒนาตนเองไดในท่ีสุดซ่ึงทายท่ีสุดจะสงผลตอการพัฒนาท่ียั่งยืน และจะทําใหเกิดการ
พัฒนาสุขภาพ ความรู ความคิด จิตใจรวมท้ังมีความสามารถในการบริหารจัดการดีข้ึน 

2.3.1.1 องคการอนามัยโลก(World Health Organization:WHO) 
องคการอนามัยโลกไดเขามารวมมือในการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคติดตอในระบบ

ขององคการสหประชาชาติ (UN)ซ่ึงมีบทบาทท่ีสําคัญในการกําหนดนโยบายสุขภาพตามหลักสากล 
โดยองคการอนามัยโลก (WHO)ไดกําหนด ใหองคกรตาง ๆในการประชุมตามขอตกลง แหงปฏิญญา
สากล โดยการ ออกกฎ กติกา นโยบาย และการใหคําแนะนําตางๆมาปฏิบัติใช เชน ในเรื่องความ
สะอาด การติดตอ และการปองกันโรค สาเหตุแหงการตาย การดูแลสุขภาพของสาธารณชน 
มาตรฐาน และวิธีการใชในการวินิจฉัยโรคตามหลักสากล  นอกจากนี้องคการอนามัยโลกยังไดมีความ
หวงใยและพิจารณาถึงปญหา ดานสุขภาพอนามัยของประชากรโลกแลวพบวามีความแตกตางดาน
สุขภาพระหวางประเทศพัฒนาแลวกับประเทศ ท่ีกําลังพัฒนา หรือแมแตในประเทศเดียวกันเอง การ
ไดรับบริการทางสุขภาพก็ ยังแตกตางกัน ซ่ึงปญหาโรคติดตอปญหาท่ีอยูอาศัย การศึกษา อาหารและ
น้ํารวมท้ังอัตราการเสียชีวิตของทารกยังอยูในระดับสูง 

ในการประชุมสมัชชาขององคการอนามัยโลก WHA(The World Health 
Assembly)ไดมีการวางมาตรฐานของความปลอดภัย ความบริสุทธิ์ และศักยภาพทางชีววิทยารวมถึง
ประสิทธิภาพในการใชยารักษาโรค โดยองคการอนามัยโลกไดมีการพัฒนาสุขภาพใหไดมาตรฐานตาม
หลักสากลซ่ึงเปนผลมาจากการพัฒนาของกฎหมายสุขภาพระหวางประเทศนอกจากนี้ยังไดสงเสริมใน
สิทธิของการดูแลสุขภาพ (Health as a Human Right) สงเสริมสุขภาพของสาธารณชนรวมท้ังใหคํา
นิยามของคําวา “สุขภาพ”ยิ่งไปกวานั้น องคการอนามัยโลก  (WHO)ยังไดสงเสริมกฎหมายสุขภาพ
ระหวางประเทศใหทันยุคทันสมัยอยูเสมอเพ่ือใหทันตอโรคท่ีอุบัติข้ึนในภูมิภาคตางๆดวยสมัชชาโลก
จึงไดตัดสินใจตั้งเปาหมายสุขภาพดีถวนหนาในป พ.ศ.2543 (Health For All By The Year 2000) 

                                           
52เรื่องเดียวกัน, หนา 22-23. 
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ซ่ึงสุขภาพดีถวนหนาในท่ีนี้คือการท่ีทุกคนรูจักเอาใจใสสุขภาพของตนเองชุมชน และสังคม ไม
เจ็บปวยดวยโรคท่ีสามารถปองกันได โดยเม่ือป พ.ศ.2521ไดมีการจัดประชุมดานสาธารณสุขระหวาง
ประเทศข้ึน ณ กรุงอัลมา อตาร ประเทศรัสเซีย ซ่ึงท่ีประชุมไดกําหนดนโยบายเปนปฎิญญาอัลมาอ
ตาร53ท่ีไดมีการประกาศถึงการอนามัยข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีความสําคัญตอการทําใหเกิดสุขภาพดีถวนหนา 
โดยสามารถใหบริการแกประชาชนไดครอบคลุมท้ังรางกาย จิตใจ และสังคมเปรียบเสมือนเวชศาสตร
ประจําครอบครัว (Family Medicine)โดยใชหลักการสาธารณสุขมูลฐานเชนเดียวกันกับการประชุม
นานาชาติดานการสงเสริมสุขภาพ ท่ีกรุงออตตาวาประเทศแคนาดาปพ .ศ. 2529ซ่ึงไดออกกฎบัตร
ออตตาวา (Ottawa Charter) ท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพวาการสงเสริมสุขภาพไมเพียงแตเปน
งานหนึ่งท่ีตองรับผิดชอบตอสังคมเทานั้นแตยังเปนเง่ือนไขท่ีสําคัญอันจะนําไปสูการมีสุขภาพดีถวน
หนาอีกดวยโดยการจัดใหมีสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการทํางานการสงเสริมสุขภาพท่ีเปนองครวมไม
สามารถแยกออกจากงานอ่ืนๆได และจะตองสงเสริมใหภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวม กอให เกิด
กระบวนการเรียนรูเรื่องสุขภาพพัฒนาทักษะและความสามารถสวนบุคคลอันจะนําไปสูการกําหนด
นโยบายสุขภาพแนวใหม 

นอกจากนี้องคการอนามัยโลก(WHO)ยังชวยในเรื่องกรอบการทํางานในการ 
ควบคุมการใชยาสูบท่ีเปนสาเหตุของโรคตางๆกวา 20ชนิดท่ีเรียกวา FCTC (Framework 
Convention on Tobacco Control)อีกท้ังองคการอนามัยโลก (WHO) ยังไดใหการสนับสนุน
องคการสุขภาพระหวางประเทศ  (International Health Regulations: IHR)ท่ีเริ่มมีข้ึนใน เดือน
พฤษภาคม ค.ศ.2005(พ.ศ.2548)อีกดวย 

2.3.1.2องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization: ILO) 
ในอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ILO54ท่ีประเทศไทยไดใหสัตยาบัน

แลวมีดวยกัน 15 ฉบับโดยสวนใหญเปนกฎหมายท่ีใหความคุมครองแกแรงงานท่ีเปนทางการท่ีข้ึน
ทะเบียนประกันสังคมอยางไรก็ดีมีอนุสัญญาอีก 3 ฉบับท่ีมีความสําคัญตอแรงงานไทยรวมถึงแรงงาน
ขามชาติดวย นั่นคือ 1.อนุสัญญา ILO87วาดวยเสรีภาพในการสมาคมและคุมครองสิทธิในการรวมตัว
กัน ป 2491 2.อนุสัญญา ILO 98 วาดวยการนําสิทธิในการรวมตัวเปนองคการและสิทธิในการเจรจา

                                           
53 ปฎิญญา อัลมาอตาร WHO, 1978 
54องคการแรงงานระหวางประเทศ  (International Labour Organization: ILO) เปน

องคการไตรภาคีทางดานแรงงานระหวางประเทศ ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนฝายรัฐ ตัวแทนฝายนายจาง 
และตัวแทนฝายลูกจางเปนสมาชิกท่ีจัดตั้งข้ึนตามผลการประชุมเจรจาเพ่ือสันติภาพ ในป พ.ศ.2489 
องคการ ILO ไดกลายเปนสวนหนึ่งของสหประชาชาติ และเปนองคการไตรภาคีหลักท่ีปกปองสิทธิ
ของคนงานท่ัวโลกผานการรางอนุสัญญาฉบับตางๆ ข้ึนใชงานเปนมาตรฐานแรงงานสากลสําหรับการ
อางอิงใหกับแตละประเทศในการกําหนดนโยบายทางดานแรงงานและสังคม โดยเฉพาะการตรา
กฎหมายแรงงานใหมๆ ข้ึนใชงาน ;กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน , กลุมมาตรฐานแรงงาน
ระหวางประเทศ ,คนวันท่ี 14 กันยายน 2554 จาก http://ils.labour.go.th/attachments/095_ 
Recommendation%20198.pdf  

http://ils.labour.go.th/attachments%20/095_%20Recommendation%20198.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20เข้าถึง
http://ils.labour.go.th/attachments%20/095_%20Recommendation%20198.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20เข้าถึง
http://ils.labour.go.th/attachments%20/095_%20Recommendation%20198.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20เข้าถึง
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ในการตอรองไปปฎิบัติ ป 2496เพ่ือปกปองสิทธิประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของตัวแรงงานเอง 
และแกนายจางเชนกัน3.อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ วาดวยการคุมครองผูรับงานไปทํา
ท่ีบานฉบับท่ี 177 พ.ศ.2539 และขอเสนอแนะฉบับท่ี 198 วาดวยความสัมพันธในการจางแรงงาน 
พ.ศ.2549 โดยใหความคุมครองคนงานในเรื่องความไมชัดเจนระหวางการจางทําของและการจาง
แรงงาน ความไมแนชัดในสถานะความเปนลูกจางตามกฎหมาย เปนตน 

ซ่ึงในแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2550 มีความชัดเจนท่ีจะ
ใหการคุมครองแรงงานนอกระบบใหมีหลักประกันความปลอดภัยในการทํางาน เนนการสรางความ
ม่ันคงในการดํารงชีวิต และสิทธิในการไดรับสวัสดิการทางสังคมอยางเทาเทียมกัน แตในปจจุบันมี
กฎหมายท่ีสอดคลองกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเพียงไมก่ีฉบับ อีกท้ังยังคุมครองเฉพาะกลุมไมครอบคลุม
แรงงานนอกระบบท้ังหมด ไดแก พระราชบัญญัติประกันสังคม พ .ศ.2533 มาตรา 39 และมาตรา 40 
ซ่ึงใหความคุมครองเฉพาะผูท่ีสมัครใจข้ึนทะเบียนเปนผูประกันตนกับสํานักงานประกันสังคม 
พระราชบัญญัติคุมครองรับงานไปทําท่ีบาน พ.ศ.2553 เปนตน 

ตามท่ีองคการแรงงานระหวางประเทศ ( International Labour Organization: 
ILO) ไดประกาศหลักการ แนวคิดรวมถึงบทบาทในระบบประกันสุขภาพโดยใชระบบประกันสังคม ไว
เม่ือพ.ศ.2532มีหลักการดังตอไปนี้55 

ประการแรก การประกันสังคมเปนวิธีการออกเงินสมทบโดยฝายนายจางและลูกจาง  
และในบางครั้งรัฐบาลอาจเขาไปมีสวนรวมในการชวยเหลือหรืออุดหนุนโดยใชเงินของรัฐ อีกทางหนึ่ง
ดวย 

ประการท่ีสอง การเขามามีสวนรวมในการประกันสังคมนั้นเปนการบังคับ ใหทําท้ัง
ฝายนายจางและลูกจาง 

ประการท่ีสาม คือเงินสมทบท่ีจายมานั้นตองจัดตั้งเปนกองทุนพิเศษนําไปชวย เพ่ือ
เปนประโยชนทดแทนตามท่ีกําหนดไว 

ประการท่ีสี่คือสวนเกินของเงินสมทบจะนําไปลงทุนเพ่ือใหกองทุนมีทรัพยสินเพ่ิมข้ึน 
ประการท่ีหา คือสิทธิการรับประโยชนทดแทนเกิดจากการไดจายเงินสมทบท่ีเปนไป

ตามเง่ือนไข 
ประการท่ีหก คืออัตราการจายเงินสมทบและอัตราประโยชนทดแทนมักสัมพันธกับ

รายไดของบุคคล 
ประการท่ีเจ็ด คือการประกันสังคมประเภทการเจ็บปวยจากการทํางาน ซ่ึงโดยปกติ

แลวนายจางตองเปนผูรับผิดชอบแตเพียงฝายเดียวหรือบางกรณีรัฐอาจใหความชวยเหลือเงินอุดหนุน 
โดยหลักการแลวการประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ .ศ.253256

โดยมีวัตถุประสงคใหประชาชนทุกคนท่ีอยูในวัยทํางานไดรับความคุม ครองในระบบประกันสังคมท่ี
นานาอารยประเทศถือเปนหลักปฏิบัติกันอยู โดยในปจจุบันมีการประกันเพ่ือใหประโยชนทดแทนใน 8

                                           
 55มาตรา 39 และมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2532 

56พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2532 
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กรณีอันไดแก 1. กรณีอุบัติเหตุและโรคอันเกิดจากการทํางาน  2. กรณีเจ็บปวย  3. กรณีคลอดบุตร  4. 
กรณีทุพพลภาพ 5. กรณีเสียชีวิต 6. กรณีชราภาพ  7. กรณีสงเคราะหครอบครัวและ 8. กรณีวางงาน
ซ่ึงจากประโยชนทดแทนดังกลาวนี้เปนการคุมครองผูประกันตนเม่ือประสบเหตุการณท่ีอาจสงผลให
บุคคลอยูในภาวะกดดันเนื่องจากมีการลดชะงักงันหรือสูญเสียรายไดท้ังในระยะสั้นและระยะยาว
กลาวคือกรณีเจ็บปวยคลอดบุตรและวางงานจัดเปนประโยชนทดแทนระยะสั้นจากการสูญเสียรายได
ชั่วคราวสวนกรณีทุพพลภาพ ชราภาพและการเสียชีวิตของหัวหนาครอบครัวจัดเปนประโยชนทดแทน
ระยะยาว 

การประกันสุขภาพในระบบประกันสังคมไทยมีการคุมครองกรณีเจ็บปวยโดย
ครอบคลุมการรักษาพยาบาลอันจําแนกไดเปน2กรณีไดแกกรณีเจ็บปวยท่ัวไปและการประสบอันตราย
ท่ีไมไดมาจากการทํางานซ่ึงคุมครองดวยกองทุนประกันสังคมและ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
ท่ีเนื่องจากการทํางานซ่ึงคุมครองดวยกองทุนเงินทดแทน การรักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยท่ีไมไดเกิดข้ึน เนื่องจากการทํางานประโยชนทดแทนกรณีรักษาพยาบาลมีข้ึนเพ่ือรักษาฟนฟู
ปรับปรุงสุขภาพของบุคคลท่ีอยูในความคุมครองของกองทุนประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตราย
จากการทํางาน( Employment Injury Benefit)ประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตรายจากการ
ทํางานเปนสิ่งท่ีตองทํากันโดยท่ัวไปในการประกันสังคม 

ในการออก กฎหมาย ประกันสังคมฉบับแรก จะใชคําวา “คาชดเชยแก
ลูกจา ง”(Workmen’s Compensation)57ในกรณีการเจ็บปวยจากการทํางานสงผลใหเปนผูไร
ความสามารถซ่ึงอาจเปนชั่วคราวหรือถาวรหรือพิการโดยสิ้นเชิงหรือบางสวน แตการออกกฎหมาย
ประกันสังคมฉบับใหมลาสุดจะ ใช คําวา “การประสบอันตรายจากการทํางาน ”(Employment 
Injuries)ซ่ึงครอบคลุมผลอันเกิดจากการบาดเจ็บอันมีสาเหตุจากการทํางานและโรคจากการประกอบ
อาชีพรวมท้ังการไรความสามารถเฉียบพลัน และความพิการซ่ึงอาจเปนระยะยาวตลอดจนประโยชน
ทดแทนแกผูอยูในอุปการะ58ดวย 

โดยท่ัวไปประโยชนทดแทนคารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายจากการทํางาน
มักมีความหมายกวางกวาประโยชนทดแทนกรณีเจ็บปวยท่ัวไปซ่ึงเปนความรับผิดชอบของนายจางโดย
ไมมีการออกคาใชจายรวมกันและไมมีการจํากัดชวงเวลาตลอดจนยังขยายความคุมครองครอบคลุมถึง
อวัยวะเทียมและแวนตาดวยการจายประโยชนทดแทนกรณีพิการก็มักสูงกวาและจายใหระยะยาวกวา
กรณีเจ็บปวยท่ัวไปโดยจําแนกตามการวินิจฉัยของแพทยเปนการพิการชั่วคราวหรือการพิการถาวร  
นอกจากนี้ กรณีพิการโดยสิ้นเชิง นั้นอัตราประโยชนทดแทนท่ีกําหนดเปนตัวเงินมักจายใหมากกวาท่ี

                                           
57มาตรา 39 และมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2532 
58พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉุกเฉิน ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 วาดวยเรื่องหลักเกณฑและ

จํานวนเงินทดแทนคาบริการทางแพทยกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน พระราชกฤษฎีกา 
สวัสดิการบริการรักษาพยาบาลขาราชการ พ.ศ.2554 มาตรา 40 วาดวยเรื่องกําหนดหลักเกณฑและ
อัตราการจายเงินสมทบประโยชนทดแทนตลอดจนหลักเกณฑและเง่ือนไขแหงสิทธิในการรับ
ประโยชนทดแทนของบุคคลซ่ึงสมัครเปนผูประกันตน 
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กําหนดในมาตรฐานระหวางประเทศ สวนกรณีพิการบางสวนจํานวนเงินท่ีจายมักเปนสัดสวนรอยละ
ของความพิการโดยสิ้นเชิง แตในกรณีท่ีระดับความพิการนอยมากท้ังลูกจางและผูบริหารโครงการมัก
ประสงคเปลี่ยนประโยชนทดแทนเปนเงินกอนสวนในกรณีผูพิการจําเปนตองไดรับการดูแลจากบุคคล
อ่ืนในกิจกรรมชีวิตประจําวันก็ตองมีการจายเบี้ยเลี้ยงใหเพ่ือการดูแลในยามพิการเจ็บปวยดวย 

2.3.1.3 ธนาคารโลก (World Bank) 
ในกรอบความรวมมือระหวางประเทศในการพัฒนาระบบประกันสุขภาพในระบอบ

สาธารณสุขของประเทศนั้นเม่ือวันท่ี 5กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 ธนาคารโลกไดลงนามในขอตกลงกับ
รัฐบาลไทยเพ่ือความรวมมือในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของแตละประเทศหรือท่ีเรียกวา 
“Country Development Partnership in the Health Sector(CDP-H)”ความรวมมือ CDP-H นี้
เปนกรอบความรวมมือท่ีมีรัฐบาลไทยเปนผูกําหนดความสําคัญและเปาหมายเชิงนโยบายโดยมี
ธนาคารโลกเปนผูสนับสนุนและใหคําปรึกษาทางวิชาการรวมท้ังทําหนาท่ีประสานงานเพ่ือหาเงินทุน
ท้ังจากธนาคารโลกเองและแหลงเงินทุนอ่ืนสวนในองคประกอบท่ีสําคัญของ CDP-Hนั้นมีสาม
องคประกอบดวยกันคือ59 

องคประกอบแรกการใหความสนับสนุนแกรัฐบาลไทยในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของภาครัฐในการแกไขปญหาการแพรกระจายของเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)และโรคเอดส (AIDS)กิจกรรม
ท่ีสําคัญภายใตองคประกอบนี้ก็คือการฟนฟูและเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกระบบปองกันการติด
เชื้อและการลดภาระตอสังคมรวมท้ังพัฒนาโครงสรางของระบบจัดการควบคุมโรคท่ีเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองตอนโยบายของภาครัฐท้ังนี้สํานักโรคเอดสกระทรวงสาธารณสุขจะเปนผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินกิจกรรมดังกลาว 

องคประกอบท่ีสองการเสริมสรางความแข็งแกรงของภาครัฐในการบริหารจัดการ
โครงการประกันสุขภาพท่ีรัฐเปน ผูรับผิดชอบท้ังสามโครงการซ่ึงมีเครือขายครอบคลุมประชากรกวา
สามในสี่ของประเทศ คือโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาหรือท่ีรูจักกันดีวาโครงการสามสิบบาท
รักษาทุกโรค60กองทุนประกันสังคมและสวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการไทย 

องคประกอบท่ีสามมีเปาหมายเพ่ือชวยใหภาครัฐไดปรับปรุงการบริหารบุคลากรใน
ระบบสาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนและชวยลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทยท่ีมีประสบการณและทักษะในการปฏิบัติงานท่ีดีโดยเฉพาะ อยางยิ่ง ในเขตชุมชนท่ีหางไกล
ความเจริญหรือในชนบท 

อนึ่ง ทางธนาคารโลกจะใหการสนับสนุนแกกระทรวงสาธารณสุขในการจัดทํา
รายงานวิเคราะหปญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบสาธารณสุขเพ่ือท่ีภาครัฐจะไดสามารถ

                                           
59California Department of Public Health,  The California Department of 

Public Health, Retrieved October 24, 2012 from http://www.cdph.ca.gov/pages 
/DEFAULT.aspx 

60สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ,สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ,คนวันท่ี  
13 สิงหาคม 2557 จาก http://www.nhso.go.th/FrontEnd/Index.aspx 

http://www.cdph.ca.gov/pages
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เขาใจถึงปญหาไดอยางถองแทและนําไปสูการวางนโยบายแกไขท่ีเหมาะสมตอไป โดยธนาคารโลกเปน
ผูประสานงานและเผยแพรความรูในเรื่องท่ีเก่ียวกับการบริหารบุคลากรทางการแพทยในเมืองไทย
ภายใตกรอบความรวมมือ ซีดีพีเอช(Country DevelopmentPartnership in the Health Sector: 
CDP-H)นี้ดวย 

สืบเนื่องในการประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก ครั้งท่ี 66 ท่ีกรุงเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอรแลนดเม่ือปลายเดือนพฤษภาคมปพ.ศ.2556ท่ีผานมา1 นายจิมยองคิม11ประธานธนาคารโลกได
ปาฐกถาเรื่อง “ความยากจน สุขภาพ และอนาคตของมนุษยชาติ ” วาหลักประกันสุขภาพถวนหนา
เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการลดความยากจนของประชาชน และการ ชวยเสริมสรางใหประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยประเทศไทยเปนตัวอยางของประเทศกําลังพัฒนาท่ีใช
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาเปนเครื่องมือสําคัญในการลดความยากจนไดอยางสําเร็จและทําให
ประชาชนกลุมคนยากจนมีคุณภาพชีวิ ตท่ีดีข้ึน 11โดยนาย จิมยองคิม 1 กลาววา 1 ประเทศไทยมีการปฏิรูป
ระบบสุขภาพครั้งใหญตั้งแตป พ.ศ.2544โดยระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนานั้นไดสรางความ
ยั่งยืนทางดานสุขภาพใหกับคนไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งกับประชาชนกลุมท่ีไมเคยมีหลักประกันสุขภาพ
ใดๆมากอน และ จาก ผลการดําเนินงานอยางทุมเท นี้เองทําให ปรากฏผล เปนรูปธรรม  โดยในป
พ.ศ.2552 พบวาระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาไดชวยใหคนไทยมากกวา 300,000 รายไมตอง
ประสบกับภาวะลมละลายจากการตองจายคารักษาพยาบาล 

2.3.1.4สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP)61 
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีสรางองค

ความรูดานนโยบายและการพัฒนาระบบสุขภาพท่ีมีความสําคัญ สรางความเขมแข็งดานสาธารณสุข
ระหวางประเทศรวมท้ังประสานกับเครือขายวิชาการดานสุขภาพท้ังในและตางประเทศ โดยเนนการ
ทํางานใน 3 ดาน คือ 

ดานแรก  คือการเสริมสรางศักยภาพของบุคคลและองคกร ทางดานการวิจัยเพ่ือ
พัฒนานโยบายสุขภาพและการวิจัยในเชิงระบบเพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพ 

ดานท่ีสอง คือการวิจัยเก่ียวกับนโยบายสุขภาพ และระบบสุขภาพเพ่ือคนหาประเด็น
สุขภาพท่ีสําคัญท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก 

ดานท่ีสาม คือ การสื่อสารผลการวิจัยเพ่ือนําไปสูการตัดสินใจเชิงนโยบายบน
ฐานความรูหรือขอมูลทางวิชาการ 

 
2.3.2  ขอตกลงระหวางประเทศเรื่องประกันสุขภาพ 

2.3.2.1  ขอตกลงตามกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 
ในขอตกลงตามกรอบความรวมมือระหวางประเทศนั้ นไดเกิดปฏิญญาวาดวยสิทธิ

มนุษยชน จากการประชุมท่ีเมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ใน ปค.ศ. 1945ท่ีนําไปสูการกอตั้ง

                                           
61สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ,สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ

ระหวางประเทศ,คนวันท่ี 16 สิงหาคม2557จาก http://www.ihppthaigov.net/ 
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องคการ สหประชาชาติ และคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ โดย เม่ือวันท่ี 10 
ธันวาคม ค.ศ.1948 ไดทําการลงมติรับรองกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมตัวอยางเชน อนุสัญญา ILO98 วาดวยการปกปองสิทธิประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม
ของท้ังตัวแรงงานและนายจางเชนกันเพ่ือให เปนไปตามโครงสรางของ UDHR62และ ICCPR63ซ่ึงมี
ปรารภไวสามสิบเอ็ดขอดวยกัน โดยแบงออกเปนหาภาคโดยกติกาฯดั่งกลาวเปนสวนหนึ่งของตราสาร
สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศรวมกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน( UDHR)และกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง(ICCPR) 

ในภาค 3 (ขอ 6-15)เปนรายการของสิทธิท่ี ไดรับรองตามกติกาฯซ่ึงประกอบ ไปดวย
สิทธิในการทํางานภายใต “สภาพการทํางานท่ียุติธรรมและนาพึงพอใจ ” พรอมดวยสิทธิในการจัดตั้ง
และเขารวมสหภาพแรงงาน (ขอ 6-8)สิทธิท่ีจะมีสวัสดิการสังคม รวมท้ังประกันสังคม (ขอ 9) สิทธิใน
ชีวิตครอบครัวรวมท้ังการอนุญาตใหลาในชวงกอนหรือหลังการใหกําเนิดบุตรตามสมควรโดยไดรับ
คาจาง (Parental Leave)และการคุมครองเด็ก(ขอ 10) สิทธิในสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง “สุขภาพ
กายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุดเทาท่ีเปนได”(ขอ 12)64 

สิทธิท่ีจะมีสวัสดิการสังคม
65

ปรากฎอยูใน ขอ 9แหง กติกาฯ ดังกลาวอันเปนการ
รับรองถึงสิทธิของทุกคนในอันท่ีจะมีสวัสดิการสังคมรวมท้ังการประกันสังคมซ่ึงกําหนดใหภาคีจัดหา
แผนการประกันสังคมบางรูปแบบเพ่ือคุมครองบุคคลตอความเสี่ยงตอโรคภัยไขเจ็บ ความพิการ การ
ผดุงครรภ การบาดเจ็บจากการจางงาน การวางงาน หรือ วัยสูงอายุ และเพ่ือจัดหาสวัสดิการสังคมแก
ผูรอดชีวิต ผูซ่ึงกําพรา และผูซ่ึงไมสามารถชําระคาบริการสาธารณสุขได และ ยังเปนการ ประกันวา
ครอบครัวจะไดรับการสนับสนุนอยางเพียงพอ ซ่ึงประโยชนจากแผนการดัง กลาวนี้จะตองเพียงพอ ท่ี
ทุกคนจะสามารถเขาถึงได โดยตองจัดหาใหโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ กติกาฯ ไมได
จํากัดรูปแบบของแผนการ และแผนการท่ีผูไดรับประโยชนจายเงินเพ่ือเอาประกันและไมจายเงิน 
(Contributory and Non-Contributory Schemes) ลวนไดรับอนุญาตท้ังสิ้น 

โดยมีประเทศตางๆไดพิจารณาประเด็นท่ีเก่ียวกับกติกาขอตกลงตามการรวมมือ
ระหวางประเทศดังตอไปนี้วา 

ประเทศฝรั่งเศสไดมองกติกาฯ วาเปนการสงเสริมกฎบัตรสหประชาชาติ และสงวน
สิทธิท่ีจะปกครองการเขาถึงการจางงาน สวัสดิการสังคม และประโยชนอ่ืนๆของคนตางดาว 

ประเทศอินเดีย ไดตีความสิทธิการกําหนดการปกครองดวยตัวเองวาใชไดเฉพาะกับ
บุคคลท่ีอยูภายใตการครอบงําของตางชาติ และใชไมไดกับบุคคลท่ีอยูภายใตรัฐชาติท่ีมีเอกราช 

                                           
62 UDHR ยอมาจาก The Universal Declaration of Human Rights 
63 ICCPR ยอมาจาก International Covenant on Civil and Political Rights 
64พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2535 
65 Paul Sieghart, TheInternational Law of Human Rights (Oxford: Oxford 

University Press,1983), p. 25. 
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นอกจากนี้ ยังตีความการจํากัดวรรคสิทธิและสิทธิโอกาสเทาเทียมในท่ีทํางานภายในบริบทของ
รัฐธรรมนูญ 

สหราชอาณาจักร ไดมองกติกาฯ วาเปน การสงเสริมกฎบัตรสห ประชาชาติ และได
สงวนสิทธิหลายประการตอดินแดนโพนทะเลของประเทศ 

สหรัฐอเมริกา ไดมอง กติกาฯตาม องคการนิรโทษกรรมสากล โดยได เขียน ไว วา 
"สหรัฐอเมริกาไดลงนามกติกาใน ค.ศ. 1979ภายใตรัฐบาลคารเตอร แตไมผูกพัน กันจนกวาจะมีการให
สัตยาบัน แตดวยเหตุผลทางการเมือง รัฐบาลคารเตอรมิไดผลักดัน ใหมีการทบทวนกติกาฯ ท่ีจําเปน
จากวุฒิสภา ซ่ึง จะตองใหการยินยอมกอนท่ีสหรัฐอเมริกาสามารถใหสัตยาบันสนธิสัญญาได สวนใน
รัฐบาลเรแกนและจอรจ เอช. ดับเบิลยู. บุช มองวา เปนสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไมใช
สิทธิโดยแทจริงแตเปนเพียงเปาหมายทางสังคมอันพึงปรารถนาเทานั้น ดังนั้นจึงไมควรเปน
วัตถุประสงคของสนธิสัญญาผูกพัน 

ตอมาในรัฐบาลคลินตันเองก็มิไดปฏิเสธธรรมชาติของสิทธิเหลานี้เพียงแตยังไมพบวา
มีประโยชนใดๆในทางการเมืองท่ีจะตองโตแยงกับวุฒิสภาในเรื่องกติกาฯของรัฐบาลจอรจดับเบิลยู.บุช  
ซ่ึงมีความคิดเห็น ตามแบบมุมมองของรัฐบาลบุช ในชวงกอนหนานี้ เชนกันโดย มูลนิธิกองทุนมรดกก็มี
ความคิดเห็นแบบอนุรักษนิยมโดยท่ีสําคัญนั้นไดโตแยงวาการลงนามกติกาฯจะเปนการผูกมัด ของการ
นํานโยบายท่ีมูลนิธิคัดคานมาใช อาทิเชน ในเรื่องของการประกันสุขภาพถวนหนาเปนตน 

2.3.2.2 กฎอนามัยระหวางประเทศ (International Health Regulations: IHR) 
ตามกฎอนามัยระหวางประเทศ (IHR) นั้นทางคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 5 

มิถุนายน พ.ศ.2550 เห็นชอบใหประเทศไทยดําเนินการตามกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2548 
(2005) ซ่ึงมีสถานะเปนสนธิสัญญาระหวางประเทศ ( Treaty) ท่ีประเทศสมาชิกองคการอนามัยโลก
จากท่ัวโลกใหการยอมรับในท่ีประชุมสมัชชาอนามัยโลก ( World Health Assembly) ครั้งท่ี 58 ท่ีมี
ข้ึนเม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ.2548 และเริ่มปฏิบัติตามตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2550 ซ่ึงเปน
วันท่ีกฎอนามัยระหวางประเทศฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับใชโดยคณะรัฐมนตรีไดมอบหมายใหกระทรวง
สาธารณสุขเปนผูดําเนินการรวมกับสวนราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสํานักระบาดวิทยา ในสังกัดกรม
ควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข โดยไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะ
ประธานคณะกรรมการ International Health Regulations (2005) ใหทําหนาท่ีเปนจุด
ประสานงาน กฎอนามัยระหวางประเทศ ( National IHR Focal Point) ของประเทศไทย ตาม
ขอกําหนดของกฎอนามัยระหวางประเทศตั้งแตกฎอนามัยระหวางประเทศฉบับนี้มีผลบังคับใชใน
ประเทศสมาชิกองคการอนามัยโลกท่ัวโลกเม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2550 เปนตนมา 

ในกฎอนามัยระหวางประเทศ หรือเรียกไดวาเปน กฎหมายสุขภาพระหวางประเทศ
นั้นไดใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพของประชากรโดยไดเนนถึงกลยุทธท่ีสําคัญของการสงเสริม
สุขภาพของประชากรในแตละประเทศซ่ึงนานาอารยประเทศไดเขารวมเปนภาคีสมาชิกโดยยึดกฎ
กติกา และมีการสงเสริมในการดูแลสุขภาพของประชากรรวมกัน 

กฎอนามัย ระหวางประเทศไดมีการควบคุมดูแลอัตราการเกิดของประชากร การ
ควบคุมโรคติดตอ การควบคุมยาเสพติดและการควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาหาร และอ่ืนๆ เพ่ือ
เปนการลดปญหาทางสุขภาพท่ีจะเกิดข้ึนรวมกันนอกจากนี้ยังเก่ียวโยงไปถึงกฎหมายอีกหลายฉบับ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5
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ดวยกัน ไดแก กฎหมายทางดานสิทธิมนุษยชน กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายการคาระหวางประเทศ 
และกฎหมายแรงงาน เนื่องจาก มีความเก่ียวของและสัมพันธกับปญหาทางดานนโยบายสาธารณะ
รวมกันนั่นเอง66 

องคการอนามัยโลก  (WHO) และองคการสหประชาชาติ (UN)ไดใหการสนับสนุนใน
การดูแลสุขภาพของประชากรในประเทศพัฒนาโดยผานทางนโยบาย กฎกติกา รวมถึงการออก
กฎหมายสุขภาพระหวางประเทศในการประสานงานใหความรวมมือกันและใหมีการปฏิบัติตามเพ่ือ
ปองกันการระบาดของโรคท่ีแพรกระจายไปยังภูมิภาคตางๆ โดยใชกลไกทางกฎหมาย ไมวาจะเปนใน
ระดับภูมิภาค และระดับสากลโดยองคการท่ีเก่ียวของในเรื่องนี้อาทิ เชนกองทุนเด็กสากล (The 
United Nations Children’s Fund)ท่ีมีการประชุมสากลในเรื่องสิทธิของเด็กเพ่ือสนับสนุนสุขภาพ
ของเด็กองคการยูนิเซฟ  (The United Nations Children’s Fund: UNICEF)องคการยูเนสโก  (the 
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization:UNESCO) องคการยูเอ็นดี
พี (the United Nations Development Programme:UNDP) องคการUNAIDS67และองคการ
ระหวางประเทศท่ีไดสนับสนุน รวมถึงการสงเสริมนโยบายของกฎอนามัยระหวางประเทศรวมกัน 

2.3.2.3ขอตกลงในกลุมประเทศอาเซียน 
 1)ขอตกลงของอาเซียน (ASEAN Agreement) 
 จากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี  9 เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ.2546 ท่ี
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สมาชิกอาเซียนไดจัดทําขอตกลงรวมกัน (Mutual Recognition 
Arrangements: MRAs)เก่ียวกับคุณสมบัติของวิชาชีพหลักแรงงานเชี่ยวชาญหรือผูมีความสามารถ
พิเศษเพ่ือการเคลื่อนยายแรงงานไดอยางเสรีซ่ึงขณะนี้ไดทําขอตกลงรวมกันโดยเพ่ิมเปน 8 สาขา
วิชาชีพซ่ึงรวมถึงวิชาชีพทางแพทย ทันตแพทย และพยาบาล 
 ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี  14 เม่ือวันท่ี 28กุมภาพันธพ.ศ.2552
ไดจัดใหมีการรับรองแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซีย น (ASEAN Socio-
Cultural Community Blueprint)68เพ่ือเปนกรอบและกิจกรรมท่ีจะทําใหอาเซียนบรรลุเปาหมาย
การเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมภายในปเปาหมาย 2558โดยแผนงานฯ ท่ีจะเนนใหเกิดการ

                                           
66กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, สํานักระบาดวิทยา, Coordingting Office for 

Implement IHR Thailand,  กฎอนามัยระหวางประเทศ คือ อะไร,คนวันท่ี 28 มกราคม 2558 
จาก http://www.ihrthailand.org/TH/contact.php 

67 UNAIDS ยอมาจาก The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 
68กระทรวงการตางประเทศ, กรมอาเซียน, กรมอาเซียน กระทรวงตางประเทศ ASEAN  

Community: One Vision, One Identity, One community,คนวันท่ี 15 กันยายน 2557 
จาก http://www.mfa.go.th/asean 
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สงเสริมความรวมมือกันของประเทศสมาชิกในดานตาง ๆประกอบดวยความรวมมือใน ยุทธศาสตร 8 
ดานอันไดแก69 

ดานแรก คือการพัฒนาในดานคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
เพ่ือใหประชาชนไดรับการคุมครองทางสังคม โดยมีสภาพแวดลอมความเปนอยูท่ีม่ันคงปลอดภัย 

ดานท่ีสอง คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหมีมาตรฐานการศึกษาของ
อาเซียน รวมท้ังทักษะฝมือและภาษาในดานภาคการศึกษา ภาคแรงงาน และผูประกอบการ 

ดานท่ีสาม คือการสรางเสริมความสามารถในการแขงขันของสินคา บริการ 
การคา การลงทุน การพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน 

ดานท่ีสี่ คือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และ โลจิสติกสเพ่ือใหโครงสราง
พ้ืนฐานมีความเชื่อมโยงและมีขีดความสามารถในการรองรับ และมีกฎระเบียบท่ีอํานวยความสะดวก
ท้ังการคาและการลงทุน 

ดานท่ีหา คือการพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบ เพ่ืออํานวยความสะดวก
ดานการคาการลงทุน และเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ดานท่ีหก คือการสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักถึง
ความสําคัญของอาเซียน เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปผูประกอบการ เจาหนาท่ีรัฐเขาใจ และตระหนักถึง
การเปนประชาคมอาเซียน 

ดานท่ีเจ็ด คือการเสริมสรางความม่ันคง เนนสรางความรวมมือ สราง
พันธมิตร การบริหารพ้ืนท่ีชายแดนท้ังทางบก ทางทะเล รวมถึงสรางปจจัยสนับสนุนตางๆ เชน 
ฐานขอมูล 

ดานท่ีแปด คือการเพ่ิมศักยภาพของเมือง เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 
ทําใหเมืองมีศักยภาพท่ีจะเชื่อมโยงกับสมาชิกอาเซียน ท้ังในดานอุตสาหกรรม เมืองทองเท่ียว เมือง
การคาชายแดนตลอดจน Green City เนื่องจากเปนยุทธศาสตรในการสรางจุดขาย70 

ในป พ .ศ.2558 ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมอาเซียนซ่ึงเปนขอตกลง
รวมกันระหวาง 10 ประเทศ ในกลุมอาเซียน การดําเนินการเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนดังกลาวได
สงผลกระทบในดานบวกและดานลบตอประเทศไทย  รวมท้ัง ยังสงผลกระทบตอระบบสุขภาพของ
ประเทศไทย  ท้ังท่ี มีขอตกลงดานสุขภาพหลายขอตกลงซ่ึงขอตกลงดานสุขภาพสําคัญท่ีไดรับการ
รับรองในระหวางการประชุมสุดยอดผูนั้ นอาเซียนครั้งท่ี 19 ไดแก ASEAN Declaration of 
Commitment: Getting to Zero New HIV Infections, Zero Discrimination, Zero AIDS-
Related Deaths ซ่ึงเนนย้ําความมุงม่ันของอาเซียนในการดําเนินการเพ่ือไมใหมีการติดเชื้อ HIV ราย

                                           
69องคความรู “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”,คนวันท่ี 15 กันยายน 2557 จากhttp:// 

www.thai-aec.com 
70เรื่องเดียวกัน. 
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ใหมและไมใหมีการเสียชีวิตท่ีเก่ียวกับ HIV และใหประเทศสมาชิกรวมสนับสนุนการดําเนินการ
ดังกลาว71 
 ในสวนของขอตกลงและปฏิญญาตางๆ มีระดับความสําคัญท่ีแตกตางกัน ใน
ขอตกลงตางๆท่ีเปนขอตกลงท่ีประเทศสมาชิกตองปฏิบัติตามในการดําเนินการเพ่ือ เปนการเปดเสรี ใน
ดานตางๆ รวมถึงดานการคาและสุขภาพตามระยะเวลาท่ีไดกําหนดไว 
นอกจากนี้การเตรียมความพรอมยังชวยใหประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถปกปอง ผลประโยชนของ
ประเทศจากผลกระทบดานลบ และความเสี่ยงตางๆ จากการเปนประชาคมอาเซียน 
 2) กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 
 กฎบัตรอาเซียน  หรือเรียกวา “กฎบัตรสมาคมแหงประชาชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต” 
 กฎบัตรอาเซียนนี้ เปรียบเสมือนรัฐ ธรรมนูญของอาเซียน  ซ่ึงเปนการราง
สนธิสัญญาท่ีกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนไดทํารวมกันในอันท่ีจะทําใหอาเซียนมีสถานะเปนนิติบุคคล 
เปนการวางกรอบทางกฎหมาย แนวปฏิบัติ ขอบเขตความรับผิดชอบตางๆ รวมท้ังโครงสรางองคกร
ใหกับอาเซียน ใหเปนไปภายใตกรอบกฎหมายเดียวกัน ซ่ึงสามารถปรับปรุง แกไข และสรางกลไกใหม
ข้ึนมาได เพ่ือใหรับกับการสอดคลองในความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดในการแกไขปญหาตางๆท่ีจะเกิด
ข้ึนกับสถานการณโลกปจจุบัน 
 ท้ังนี้ในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งท่ี 13 เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2550 ท่ีประเทศสิงคโปรนั้นไดมีสมาชิกจาก 10 ประเทศ อันไดแก ประเทศไทย สิงคโปร 
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย พมา เวียดนาม ลาว กัมพูชา และบรูไน ผูนําอาเซียนจากประเทศ
ตางๆ ไดรวมกันลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปของการกอตั้งอาเซียน 
กอนจะรวมใหสัตยาบันเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 หลังจากมีสมาชิกครบ10 ประเทศแลว ซ่ึงทํา
ใหกฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 15 ธันวาคม พ .ศ.2551 เปนตนมา 72โดยการจัดทํากฎบัตร
อาเซียนข้ึนมา เพ่ือเปนการรับรองการเปนประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ.2558 ท่ีจะถึงนี้ 
 จากการประชุมดังกลาวมีวัตถุประสงค ใหอาเซียนเปนองคการระหวาง
รัฐบาลท่ีมีประสิทธิภาพมีสถานะทางกฎหมายเปนนิติบุคคล รวมท้ังยังสรางประโยชน ใหแกประชาชน
อยางแทจริงเปนการวางกรอบทางกฎหมายตลอดจนโครงสรางองคกรตางๆ ใหกับอาเซียน ซ่ึงนอกจาก
การประมวลสิ่งท่ีถือเปนคานิยมหลักการและแนวปฏิบัติในอดีตของอาเซียนมาประกอบกันเปนขอ
ปฏิบัติอยางเปนทางการสําหรับประเทศสมาชิกแลวยังมีการปรับปรุงแกไขและสรางกลไกใหมข้ึน
พรอมกับกําหนดขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบขององคกรสําคัญในอาเซียนตลอดจน
ความสัมพันธในการดําเนินงานขององคกรเหลานี้เพ่ือใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในโลก

                                           
71สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติการบูรณาการยุทธศาสตร

ประเทศ (Country Strategy) เพ่ือเปนกรอบการจัดสรรงบประมาณประจําป 2557 และผลการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขาสูประชาคมอาเซียนป 2558 ครั้งท่ี 2 เสนอคณะรัฐมนตรี 

72องคความรู “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”,เรื่องเดิม. 
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ปจจุบันเปาหมายใหอาเซียน นั้น 73เปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนประเทศสมาชิกอาเซียนได
รวมกันจัดทําแผนงานดานตางๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาวนํามาสูการจัดทํากฎบัตรอาเซียน ใน
การวางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกรของอาเซียน ซ่ึงทําใหอาเซียนเปนองคกรท่ีมีกฎกติกา
ในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเปนองคกรเพ่ือประชาชนอยางแทจริง ดวยโดยผูนําอาเซียนได
ลงนามในกฎบัตรอาเซียนซ่ึงเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียน  ในการวางกรอบทางกฎหมายและ
โครงสรางองคกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของอาเซียนใหดําเนินการตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ตางๆ 
ใหเปนไปดวยดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการขับเคลื่อนการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนภายในป 2558 
ตามท่ีผูนําอาเซียนไดตกลงกันไว 
 โดย วัตถุประสงคของกฎบัตรอาเซียนคือทําใหอาเซียนเปนองคการท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยมีประชาชนเปนศูนยกลางและเคารพกฎกติกาในการทํางานมากข้ึน  และกฎบัตร
อาเซียน จะใหสถานะนิติบุคคลแกอาเซียนเปนองคกรระหวางรัฐบาล 74(Intergovernmental 
organization)โดยมีโครงสรางและสาระสําคัญของกฎบัตรอาเซียน ซ่ึงประกอบไปดวยบทบัญญัติ 13 
หมวด 55 ขอ ไดแก75 
 หมวดท่ี  1 ความมุงประสงค และหลักการของอาเซียนกลาวถึงวัตถุประสงค 
หลักการของอาเซียนในดานตางๆ ท้ังความรวมมือทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองความม่ันคง 
สิ่งแวดลอม ฯลฯ 
 หมวดท่ี  2 สภาพบุคคลตามกฎหมายของอาเซียน เปนการระบุวาอาเซียน 
คือองคกรระหวางประเทศในระดับรัฐบาล และไดรับสภาพบุคคลตามกฎหมายโดยกฎบัตรนี้ 
 หมวดท่ี 3 สมาชิกภาพ รัฐสมาชิก สิทธิและพันธกรณีของรัฐสมาชิก และ
การรับสมาชิกใหม กลาวถึงแตละประเทศมีสิทธิและพันธกรณีอยางไร และระบุถึงกฎเกณฑการรับ
สมาชิกใหมตองไดรับการยอมรับโดยฉันทามติในท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน 
 หมวดท่ี 4 โครงสรางองคกรของอาเซียน กลาวถึงโครงสรางองคกร และ
หนาทีขององคกร และหนาท่ีของคณะกรรมการการทํางานตางๆ 
 หมวดท่ี  5 องคกรท่ีมีความสัมพันธกับอาเซียนระบุวาองคภาวะท่ีมี
ความสัมพันธกับอาเซียนระบุอยูในภาคผนวก 2 
 หมวดท่ี 6 การคุมกันและเอกสิทธิ์กลาวถึงเอกสิทธิ์ตางๆ ของอาเซียนท่ีจะ
ไดรับการคุมกันในดินแดนของรัฐสมาชิก รวมถึงเรื่องเอกสิทธทางการทูตของอาเซียน 
หมวดท่ี 7 กระบวนการตัดสินใจ กลาวถึงเกณฑการตัดสินท่ีอยูบนหลักของการปรึกษาหารือ และ
ฉันทามติ รวมถึงข้ันตอนการดําเนินงานตางๆ หากมีเรื่องละเมิดกฎบัตรรายแรงตองเสนอไปยังท่ี
ประชุมสุดยอดอาเซียน เพ่ือตัดสินใจ 

                                           
73กระทรวงการตางประเทศ, กรมอาเซียน,เรื่องเดิม. 
74เรื่องเดียวกัน. 
75องคความรู “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”,เรื่องเดิม. 
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 หมวดท่ี 8 การระงับขอพิพาท กลาวถึงวิธีระงับขอพิพาท รัฐสมาชิกตอง
พยายามระงับขอพิพาทอยางสันติใหทันทวงที ผานการปรึกษาหารือ สนทนา รวมถึงอาจใชคนกลางท่ี
นาเชื่อถือประนีประนอม และไกลเกลี่ย 
 หมวดท่ี 9 งบประมาณและการเงิน ระบุถึงการจัดทํางบประมาณของสํานัก
เลขาธิการอาเซียน ซ่ึงตองไดรับการตรวจสอบภายในและภายนอก โดยงบประมาณจะมาจากรัฐ
สมาชิกของอาเซียน 
 หมวดท่ี 10 การบริหารและข้ันตอนการดําเนินงานกลาวถึงวาระประธาน
อาเซียน ซ่ึงจะหมุนเวียนตําแหนงกันทุกปตามลําดับตัวอักษรชื่อภาษาอังกฤษของทุกประเทศ พรอม
ระบุบทบาทประธานอาเซียนท่ีจะเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีท้ังในและนอกอาเซียน 
 หมวดท่ี 11 อัตลักษณและสัญลักษณของอาเซียน กําหนดใหมีคําขวัญของ
อาเซียน “One Vision, One Identity, One Community” พรอมกําหนดลักษณะของธงชาติ ดวง
ตราอาเซียน เพลงประจําอาเซียน และกําหนดใหวันท่ี 8 สิงหาคมเปนวันอาเซียน76 
 หมวดท่ี 12 ความสัมพันธกับภายนอกกลาวถึงแนวทางและข้ันตอนการ
เจรจาของอาเซียนกับคูเจรจา เพ่ือดําเนินความสัมพันธกับภายนอกองคกร โดยตองยึดม่ันตาม
หลักเกณฑท่ีกฎบัตรกําหนดไว รวมท้ังกําหนดบทบาทของผูประสานงานกับคูเจรจา พรอมกับระบุ
ความสัมพันธกับสหประชาชาติ และองคการระหวางประเทศสถาบันอ่ืนดวย 
 หมวดท่ี 13 บทบัญญัติท่ัวไป และบทบัญญัติสุดทายกลาวถึงการลงนาม 
การใชสัตยาบัน การเก็บรักษาการมีผลบังคับใช การแกไข อํานาจ หนาท่ี การทบทวน การตีความ
บัตร ความตอเนื่องทางกฎหมาย ตนฉบับ การจดทะเบียนกฎบัตรอาเซียน สินทรัพยของอาเซียน 
นอกจากบทบัญญัติท้ัง13หมวดแลวยังมีอีก 4ภาคผนวก คือ 
 ภาคผนวก  1 กลาวถึงองคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา 
 ภาคผนวก  2 กลาวถึงองคกรท่ีมีความสัมพันธกับอาเซียนคือรัฐสภาองคกร
ภาคธุรกิจ สถาบันวิชาการ และองคกรภาคประชาคม 
 ภาคผนวก  3 อธิบายรายละเอียดของธงอาเซียน 
 ภาคผนวก 4 อธิบายรายละเอียดดวงตาอาเซียน 
จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวากฎบัตรอาเซียนทําใหอาเซียนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เสริมสรางกลไกการติดตามความตกลงตางๆ ใหมีผลเปนรูปธรรม และผลักดันอาเซียนใหเปน
ประชาคมเพ่ือประชาชนอยางแทจริง โดย ไดมีขอกําหนดในการตกลงในกฎบัตรอาเซียนข้ึนมาใหมอีก
เพ่ือชวยในการปรับปรุงโครงสรางการทํางาน และกลไกตางๆของอาเซียนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนอีก
ท้ังยังชวยในการเพ่ิมความยืดหยุนในการแกไขปญหาตางๆ เชน77 

                                           
76เรื่องเดียวกัน. 
77เรื่องเดียวกัน. 
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 ประการแรก คือกําหนดใหเพ่ิมการประชุมสุดยอดอาเซียนจากเดิมปละ 1 
ครั้ง เปนปละ 2 ครั้ง เพ่ือใหผูนํามีโอกาสหารือกันมากข้ึนพรอมท้ังแสดงใหเห็นถึงเจตจํานงทาง
การเมืองท่ีจะผลักดันอาเซียนไปสูการรวมตัวกันเปนประชาคมในอนาคต 
 ประการท่ีสอง  มีการตั้งคณะมนตรีประจําประชาคมอาเซียนตามเสาหลัก
ท้ัง 3 ดาน คือ การเมืองความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 ประการท่ีสาม กําหนดให ประเทศสมาชิกแตงตั้งเอกอัคราช ทูตประจํา
อาเซียนไปประจําท่ีกรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย  ซ่ึงไมเพียงแตจะแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจแนว
แนของอาเซียนท่ีจะทํางานรวมกันอยางใกลชิด เพ่ือมุงไปสูการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนใน
อนาคต และยังชวยลดคาใชจายในการเดินทางไปรวมประชุมและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ประสานงานระหวางประเทศสมาชิกอีกดวย 
 ประการท่ีสี่ หากประเทศสมาชิกไมสามารถตกลงกันไดโดยหลักฉันทามติให
ใชการตัดสินใจรูปแบบอ่ืนๆไดตามท่ีผูนําไดกําหนดไว 
 ประการท่ีหา เพ่ิมความยืดหยุนในการตีความหลักการไมแทรกแซงกิจการ
ภายใน โดยมีขอกําหนดวาหากเกิดปญหาท่ีกระทบตอผลประโยชนสวนรวมของอาเซียน หรือเกิด
สถานการณฉุกเฉิน ประเทศสมาชิกตองหารือกัน เพ่ือแกปญหา และกําหนดใหประธานอาเซียนเสนอ
วิธีการแกไขปญหาดังกลาว 
 นอกจากนี้ กฎบัตรอาเซียนจะเสริมสรางกลไกการติดตามความตกลงตางๆ 
ใหมีผลเปนรูปธรรม 78 โดยกฎบัตรอาเซียนไดสรางกลไกในการตรวจสอบ และติดตามการดําเนินการ
ตามความตกลงตางๆ ของประเทศสมาชิกในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การใหอํานาจเลขาธิการ
อาเซียนดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณีและคําตัดสินขององคกรระงับขอพิพาทการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ
ตามขอตกลงตางๆ ทําใหเกิดขอพิพาทระหวางรัฐสมาชิกสามารถใชกลไกและข้ันตอนระงับขอพิพาท
ท้ังท่ีมีอยูแลว และท่ีจะตั้งข้ึนใหมเพ่ือแกไขขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนโดยสันติวิธี และหากมีการละเมิด
พันธกรณีในกฎบัตรฯ อยางรายแรง ผูนําอาเซียนสามารถกําหนดมาตรการใดๆ ท่ีเหมาะสมวาจะ
ดําเนินการอยางไรตอรัฐผูละเมิดพันธกรณีกฎบัตรอาเซียนชวยใหอาเซียนเปนประชาคมเพ่ือประชาชน
ไดอยางไรนั้น ขอบทตางๆในกฎบัตรอาเซียนไดแสดงใหเห็นวาอาเซียนกําลังผลักดันองคกรใหเปน
ประชาคมเพ่ือประชาชนอยางแทจริงจึงไดมีการกําหนดใหการลดความยากจน และลดชองวางการ
พัฒนาใหเปนเปาหมายหนึ่งของอาเซียนกฎบัตรอาเซียนไดเปดโอกาสใหภาคประชาชนและภาค
ประชาสังคมเขามามีสวนรวมในอาเซียนผานการมีปฏิสัมพันธกับองคกรตางๆ ของอาเซียนมากข้ึนอีก
ท้ังยังกําหนดใหมีความรวมมือระหวางอาเซียนกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน ซ่ึงเปนองคกรความรวมมือ
ระหวางรัฐสภาของประเทศสมาชิกกําหนดใหมีการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน เพ่ือสงเสริม
และคุมครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนอีกดวย 79จะเห็นไดวากฎบัตรอาเซียนมี
ความสําคัญตอประเทศไทย โดยไดใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามพันธกรณีตางๆของประเทศ

                                           
78เรื่องเดียวกัน. 
79เรื่องเดียวกัน. 
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สมาชิก ซ่ึงจะชวยสรางเสริมหลักประกันใหกับไทยวา จะสามารถไดรับผลประโยชนตามท่ีตกลงกันไว
อยางเต็มเม็ดเต็มหนวยนอกจากนี้การปรับปรุงการดําเนินงาน และโครงสรางองคกรของอาเซียนใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และการเสริมสรางความรวมมือในท้ัง 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียนจะเปน
ฐานสําคัญท่ีจะทําใหอาเซียนสามารถตอบสนองตอความตองการและผลประโยชนของรัฐสมาชิก 
รวมท้ังยกสถานะและอํานาจในการตอรอง และภาพลักษณของประเทศสมาชิกในเวทีระหวางประเทศ
ไดดียิ่งข้ึน ซ่ึงจะเอ้ือใหไทยสามารถผลักดันและไดรับผลประโยชนดานตางๆ เพ่ิมมากข้ึนดวย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีเก่ียวกับสุขภาพนั้นอาเซียนชวยสงเสริมความรวมมือในภูมิภาคเพ่ือเผชิญ
กับภัยคุกคามดานสุขภาพท่ีสงผลกระทบตอประชาชนโดยตรง เชน โรคซารส (SARs: Severe Acute 
Respiratory Syndrome) ไขหวัดนก การคามนุษย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หมอกควัน ยาเสพติด
ปญหาโลกรอน  และปญหาความยากจน เปนตน80 
 ในเรื่องความสําคัญของกฎบัตรอาเซียนนั้นอาศัยสนธิสัญญาไมตรีและความ
รวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast 
Asia 1976หรือ TAC)ซ่ึงอยูบนหลักกฎหมายระหวางประเทศ สนธิสัญญากับรัฐอ่ืนไมไดทําข้ึนกับ
อาเซียนโดยตรง เพราะอาเซียนไมสามารถทําสนธิสัญญาไดเองเพียงแตรัฐสมาชิกไดเขาเปนภาคี
สนธิสัญญาดังกลาวเพ่ือประโยชนรวมกันในภูมิภาคและอาศัยอาเซียนในการดําเนินความรวมมือและ
พันธกรณีหรือหนาท่ีตามสนธิสัญญานั้นยอมสงผลกระทบตอการดําเนินความรวมมือภายใตกรอบ
อาเซียนโดยปริยาย การกอตั้งประชาคมอาเซียนจําเปนตองมีกฎบัตร กระบวนการจัดทํากฎบัตร
เริ่มตนมาจากคําประกาศ “วิสัยทัศนอาเซียน 2020” (ASEAN Vision 2020) เพ่ือพัฒนาความรวมมือ
ท่ีใกลชิดข้ึนในป 2563เม่ือเดือนธันวาคม 2540 ในเดือนตุลาคม 2546 อาเซียนประกาศ“ปฏิญญาวา
ดวยความรวมมือของอาเซียน ” (Bali Concord II) เพ่ือใหเกิดประชาคมอาเซียนในป 2563 อัน
ประกอบไปดวยสามเสาหลัก ไดแก ประชาคมความม่ันคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน 
 กระบวนการยกรางไดเริ่มมีมาตั้งแตป 2548 เม่ือผูนําอาเซียนไดแตงตั้ง
คณะผูทรงคุณวุฒิเรื่องกฎบัตรอาเซียน เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะเก่ียวกับทิศทางของอาเซียนและเนื้อหา
ของกฎบัตร ตอมาปลายป 2549 ไดมีการยกรางกฎบัตรอาเซียน ประกอบดวยผูแทนจากประเทศ
สมาชิกประเทศละ1คน รางกฎบัตรฉบับนี้ไดรับการเสนอตอผูนําอาเซียนเพ่ือลงนามในชวงการประชุม
สุดยอดอาเซียนครั้งท่ี 13 ท่ีประเทศสิงคโปร เม่ือ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ดังท่ีไดกลาวไวแลวใน
ตอนตน 81 ซ่ึงในกฎบัตรอาเซียนจากการประชุมไดมีการตกลงในการสงเสริมสุขภาพระหวางประเทศ
ในการควบคุมปองกันโรคระบาดรวมถึงโรคไมติดเชื้อรวมกันออกมาเปนสวนหนึ่งของนโยบายสงเสริม
สุขภาพรวมกันของอาเซียนนั่นเอง 
 นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมใน การเพ่ิมศักยภาพ ของการควบคุมโรคติดตอ
โดยมีเปาหมายเชิงยุทธศาสตรคือเสริมสรางความพรอมและประสิทธิภาพในระดับภูมิภาคโดยบูรณา

                                           
80เรื่องเดียวกัน. 
81เรื่องเดียวกัน. 
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การแนวทางการปองกันการเฝาระวังควบคุมและการสนองตอบท่ีทันเวลาเพ่ือแกปญหาโรคติดตอและ
โรคติดเชื้ออุบัติใหม 82อีกท้ังยัง เสริมสรางเครือขายดานสุขภาพท่ีมีอยูเดิมในประเทศสมาชิกอาเซียน
เพ่ือผลักดันใหเกิดความสําเร็จในเรื่องของการเขาถึงการบริการดานสุขภาพและการสงเสริมพฤติกรรม
การใชชีวิตอยางมีสุขภาพดีโดยแลกเปลี่ยนความรูเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความรวมมือและการ
พัฒนาอยางยั่งยืนสืบตอไป  รวมถึงเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาความตกลงความรวมมือระดับ
ภูมิภาคโดยบูรณาการแนวทางการปองกันการควบคุมการเตรียมความพรอมเรื่องโรคติดเชื้ออุบัติใหม
โดยใหเปนไปตามกฎระเบียบระหวางประเทศวาดวยเรื่องสุขภาพป 2548 และยุทธศาสตรเอเชีย -
แปซิฟก สําหรับโรคติดตออุบัติใหม (แอปเซด, APS Aid)รวมถึงใหมีจัดตั้งเสริมสรางและคงไวซ่ึงระบบ
การสนับสนุนระดับภูมิภาคและสรางเครือขายเพ่ือลดชองวางระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนในการ
รับมือกับโรคติดเชื้ออุบัติใหมและโรคติดตออ่ืนๆ การสรางหลักประกันวาคลังของยาตานไวรัสและ
อุปกรณปองกันสวนบุคคลพีพีอี  (PPE)83จะถูกเก็บรักษาไวในระดับภูมิภาคสําหรับประเทศสมาชิก
อาเซียนเพ่ือเตรียมความพรอมอยางทันทวงทีในกรณีเกิดการระบาดของไขหวัดและลดผลกระทบจาก
การแพรกระจาย รวมถึง การระบาดของโรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV)โดยใหสอดคลองกับเปาหมายการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษวาดวยเรื่องโรคเอชไอวี (HIV)และโรค
เอดส(AIDS)พันธกรณีอาเซียนวาดวยเรื่องเอชไอวีและเอดสและแผนงานอาเซียนวาดวยเอชไอวีและ
โรคเอดสในระยะท่ี384 อีกท้ังยังมีการปรับปรุงใหสามารถเขาถึงการดูแลรักษาดวยยาตานไวรัสเอชไอวี
ท่ีสามารถซ้ือหาไดและการรับการรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสรวมท้ังสารเคมีในการวินิจฉัยโรค  รวมถึง
การจัดทําโครงการเพ่ือปรับปรุงการเฝาดูการติดเชื้อเอชไอวีระยะท่ีสอง (2nd Stage of HIV) โดยดูท่ี
ปจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมรวมท้ังสงเสริมการเผยแพรขอมูลและประสบการณในหมูประเทศสมาชิก
อาเซียน 
 นอกจากนี้ยังจัดใหมี การสงเสริมการเผยแพรแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการ
ปรับปรุงการเขาถึงการดูแลรักษาเบื้องตนในกลุมบุคคลท่ีมีความเสี่ยงและกลุมท่ีติดเชื้อไดงาย
โดยเฉพาะโรคเอชไอวี (HIV) และโรคเอดส  (AIDS) โรคมาลาเรีย (Malaria) โรคไขเลือดออก (Dengue 
Haemorrhagic Fever) โรควัณโรค (Tuberculosis) รวมท้ังโรคติดเชื้ออุบัติใหมโดยจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน 85 รวมถึงจัดใหมีการ เสริมสราง
ความชํานาญทางคลินิกในภูมิภาคผานเครือขายองคกรผูเชี่ยวชาญสถาบันวิจัยระดับภูมิภาคและการ
แลกเปลี่ยนความชํานาญรวมถึงการแบงปนขอมูล 
 อีกท้ังยังจัดใหมีการ เสริมสรางความรวมมือโดยการแบงปนขอมูลและ
ประสบการณเพ่ือปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อท่ีเก่ียวของกับภาวะโรครอนการเปลี่ยนแปลงทาง

                                           
82 กระทรวงการตางประเทศ, กรมอาเซียน, เรื่องเดิม. 
83 PPE ยอมาจาก Personal Protective Equipment หรืออุปกรณปองกันอันตรายสวน

บุคคล 
84กระทรวงการตางประเทศ, กรมอาเซียน, เรื่องเดิม. 
85เรื่องเดียวกัน. 
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ภูมิอากาศและภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนท้ังจากธรรมชาติหรือจากมนุษยจัดการกับเรื่องน้ําสะอาดการปลอด
เชื้อระบบสุขาภิบาล การจัดการของเสียท่ีมีสวนทําใหเกิดโรคติดเชื้อ กระชับความรวมมือระหวาง
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 สวน ในเรื่องการติดตามผูติดโรคและระบบ การกักกันเสริมสรางและรักษา
ระบบการเฝาระวังโรคติดเชื้อเชน โรคเอชไอวี (HIV) หรือ โรคเอดส (AIDS) โรคมาลาเรีย  (Malaria) 
โรคไขเลือดออก  (Dengue Haemorrhagic Fever) โรควัณโรค (Tuberculosis)และสงเสริมการ
ประสานงานในการวิจัยและพัฒนาทางดานผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพโดยเฉพาะยาชนิดใหมสําหรับ
โรคติดตอรวมท้ังโรคท่ีไมไดรับความสนใจท่ีพบไดท่ัวไปในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะ ในทุก
เรื่องท่ีเก่ียวของเชนการเขาถึงการฟนฟูการปกปองการเอาใจใสรวมท้ังการรักษาทางยาซ่ึงควร
ครอบคลุมถึงการดูแลภายในบานอยางสมัครใจหรือการจัดการดูแลในรูปแบบครอบครัวหรือชุมชน
จัดทําการวิจัยและการศึกษาเก่ียวกับผูสูงอายุและยารักษาสําหรับผูสูงอายุ 

3)นโยบายสุขภาพตามกติกาอาเซียน (ASEAN Conventional Health  
Policy) 

 “การเปลี่ยนแปลงตอระบบการใหบริการทางการแพทยในประเทศไทย ”
โดยเฉพาะในดานบุคลากรทางการแพทยท่ีอาจไมเพียงพอตอความตองการเนื่องจากเม่ือเปดประเทศก็
จะมีผูใชบริการจากประเทศเพ่ือนบานเขามายังประเทศไทยเปนจํานวนมากรวมถึงการใหบริการทาง
อิเล็กทรอนิกสขามชาติท่ีจะมีบทบาทสําคัญตอธุรกิจการแพทยในอนาคตอยางบริการทางไกลเชนการ
ใหคําปรึกษาผานระบบเทเลคอนเฟอเรนซ (Teleconference)ฯลฯการรับบริการขามแดนเชนเมดิ
คัลฮับ (Medical Hub) การขามชาติไปลงทุนบริการในประเทศเพ่ือนบานเชนธุรกิจโรงพยาบาลและ
อุตสาหกรรมยา  การเคลื่อนยายแรงงานดานสุขภาพเชนแพทยเฉพาะดานพยาบาลนักเทคนิค
การแพทยเปนตน 
 นอกจากนี้ สิ่งท่ีตองระวังคือการแพรระบาดมากข้ึนของโรคติดตอโดยเฉพาะ
อยางยิ่งโรคท่ีแฝงมากับการพัฒนาและการเคลื่อนยายระหวางประเทศรวมท้ังความเสี่ยงตอสุขภาพท่ี
ประเทศไทยตองเปดรับอาหารและผลิตภัณฑเชนบุหรี่สุรามากข้ึนจึงจําเปนท่ีภาครัฐตองสราง
เครือขายเฝาระวัง “โรคไรพรมแดน ”หรือแมแต“โรคอุบัติใหม”ท่ีอาจเปน“ภัยเงียบ”มาพรอมกับการ
เปดประเทศในอนาคตอันใกล 
 ในเรื่องนี้กรมควบคุมโรค ติดตอกระทรวงสาธารณสุขไดเปดเผยถึงแนวทาง
การเตรียมรับมือกับปญหาดังกลาววาไดยึดกติกาสากลขอตกลงระหวางประเทศแผนยุทธศาสตรเปน
กรอบในการดําเนินงานซ่ึงมีดวยกัน 5 ประการอันไดแก 
 ประการแรก คือการดําเนินงานตามกฎอนามัยระหวางประเทศหรือ 
IHR(International Health Regulations) พ.ศ.2548 การเฝาระวังปองกันควบคุมโรคติดตอและภัย
สุขภาพระหวางประเทศ 
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 ประการท่ีสอง คือแผนแมบทประชาสังคมวัฒนธรรมอาเซียน พัฒนามนุษย 
สวัสดิการสังคม ลดความยากจน สงเสริมผูดอยโอกาส สรางอัตลักษณอาเซียน พัฒนาสังคมโดยผาน
กรอบอนุภูมิภาค86 
 ประการท่ีสาม คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 
พ.ศ.2555-2559โดยยึดหลักปรัชญา  “เศรษฐกิจพอเพียง ”สรางสมดุลในการพัฒนาโดยมีการพัฒนา
คนเปนศูนยกลางในทุกมิติพรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

ประการท่ีสี่ คือกรอบยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนของไทยใน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคมและยุทธศาสตรการเสริมสรางความ
ม่ันคง 

ประการท่ีหาคือยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
กระทรวงสาธารณสุขและแผนแมบทการแกปญหาสาธารณสุขชายแดนพ .ศ.2555-2559โดยเนนความ
รวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในการพัฒนาขีดความสามารถการปองกันควบคุมโรคติดตอ
“สถานการณโรคติดตอในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีโรคติดตอหลายโรคท่ียังคงเปนปญหาและ
มีแนวโนมรุนแรงข้ึนเรื่อยๆเชนโรคไขเลือดออกท่ีในรอบ 2-3ปท่ีผานมามีผูปวยและผูเสียชีวิตเพ่ิมมาก
จนมีการกําหนดใหมีวันไขเลือดออกอาเซียนข้ึนเพ่ือรณรงคปองกันโรคนี้พรอมกันท้ังภูมิภาค” 
นอกจากนี้ยังมีโรคอ่ืนๆท่ีเปนปญหาไดแกโรคมือเทาปากโดยเฉพาะท่ีประเทศกัมพูชาเม่ือป 2555มีเด็ก
เสียชีวิตหลายสิบรายโรคไขหวัดนกท่ีมีการระบาดท้ังในเวียดนามกัมพูชาอินโดนีเซียมีท้ังคนและสัตวท่ี
เสียชีวิตจํานวนมาก  แตอยางไรก็ดี แมวาผูปวยจะลดนอยลงแตมีปญหาเชื้อดื้อยารุนแรงข้ึนในภูมิภาค
เชนปญหาเชื้อมาลาเรียดื้อยารุนแรงเปนตน 
 อธิบดีกรมควบคุมโรคกลาวแสดงความเปนหวง ทางดานหนวยงานซ่ึงมี
วิสัยทัศนเปนศูนยกลางการเรียนรูท่ีชี้นําการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพชุมชนใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนหรืออาจกลาวไดวาเกาะติดขอมูลเรื่องนี้โดยตรงก็มีความเปน
หวงตอกรณี  “โรคไรพรมแดน ”รวมถึง“โรคอุบัติใหม ”ดวยเชนกัน   โดยพญ .สุพัตราศรีวณิชชากร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ไดกลาวไว วาการแพรของโรคจากประเทศหนึ่งสูอีก
ประเทศหนึ่งนั้นมีมานานแลวแตเม่ือมีการเปดประเทศจะเพ่ิมความเสี่ยงในการแพรกระจายของโรคได
งายข้ึน87 
 ในระบบสุขภาพของไทยเราเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆในอาเซียน
โดยเฉพาะกลุมประเทศโดยรอบอยางลาวเวียดนามพมากัมพูชาถือไดวาประเทศไทยกาวหนากวา
ประเทศอ่ืนๆท้ังในแงของระบบบริการทางการแพทยและระบบสาธารณสุขในเชิงควบคุมปองกันโรค  
แตอยางไรก็ตามแมวายังไมไดเปดประเทศอยางเปนทางการแตความเชื่อมโยงในลักษณะของรัฐท่ีมี
ดินแดนติดตอกันไดสงผลใหเกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อเพ่ิมมากข้ึนสําหรับสถานการณใน
ประเทศไทย 

                                           
86เรื่องเดียวกัน. 
87เรื่องเดียวกัน. 
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 ในชวงปท่ีผานมาไดรับการเปดเผยถึงโรคท่ีพบวาโรคมาลาเรียตามชายแดน
พมากัมพูชาลาวโรคเทาชางซ่ึงจริงๆในประเทศไทยอาจหายไปนานแตเม่ือมีคนผานเขาออกทําใหมีการ
แพรของโรคนี้ไดงายข้ึนวัณโรคท่ีเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการอพยพของคนในประเทศเพ่ือนบานไขหวัดใหญ
โรคไขหวัดนกโรคซารสเปนโรคท่ีแพรกระจายติดเชื้อทางไวรัสก็จะมีการแพรกระจายมากข้ึน  หรือ
แมแตโรคเอดสท่ีมาพรอมกับบริการและการทองเท่ียวและมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะในกลุมวัยรุนวัยกลางคนและแรงงาน 
 ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนไดกลาววาหลักการจัดการเรื่อง
สุขภาพจริงๆแลวควรใชหลักการปองกันพ้ืนฐานท้ังการดูแลเรื่องอาหารการกินสารปนเปอนในอาหาร
การปองกันการติดเชื้อทางอากาศฯลฯโดยใชหลักการเดียวกันท้ังในชวงท่ีเปดและยังไมเปดประชาคม
อาเซียนพรอมกันนี้ตองดูดวยวาการเฝาระวังของประเทศตางๆไปถึงไหนแลวเพ่ือจะไดรูวาเราจะตอง
เตรียมรับมือกับโรคอยางไรเราอาจจะตองฟงขาวการติดเชื้อการแพรระบาดของโรคตาง ๆดวยไมใช
เฉพาะแคในประเทศไทยเทานั้น 
 “ตอมาเม่ือมีการอพยพเคลื่อนยายแรงงานระบบสาธารณสุขท่ีใชก็ตอง
เหมือนกันไมวาคนไทยหรือคนตางดาวโดยใชหลักการพ้ืนฐานภายใตมาตรฐานเดียวกันเพราะถาเรา
ดูแลแตคนของเราแลวไมดูแลคนอ่ืนเขาก็อาจจะแพรเชื้อโรคใหเราไดเพราะฉะนั้นตองดูแลคนตางดาว
ดวย” 
 ในเรื่องสุขภาพในภูมิภาคอาเซียนวันนี้ไมไดมีแคปญหาจากโรคติดเชื้อ
เทานั้นท่ีตองเตรียมรับมือแตโรคไมติดเชื้ออยางโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันก็เปนอีกประเด็น
สําคัญท่ีตองรับใหดีโดยเฉพาะโรคอุบัติใหมท่ีมาในรูปของปญหายาเสพติดโรคท่ีมากับคอมพิวเตอร
ปญหาสังคมความรุนแรงตาง ๆท่ีไมอาจแกไขดวยเทคโนโลยีทางการแพทยเพียงอยางเดียวแตยัง
เชื่อมโยงเขากับมิติทางสังคมวัฒนธรรมและจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายดวย”88 
 ในระยะแรกกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดรวมคาใชจายดานยา
ท้ังหมดในระบบการจายแบบเหมาจายรายหัวดังนั้นหากมีการจายยาท่ีมีราคาแพงจึงเปนภาระของ
หนวยบริการท่ีตองแบกรับไวท้ังหมดซ่ึงอาจเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดปญหาการเขาไมถึงยาราคาแพง
หรือยาท่ีจัดหายากถึงแมยานั้นจะเปนรายการยาในบัญชียาหลักแหงชาติท่ีสปสช .ประกาศเปนสิทธิ
ประโยชนของประชาชนภายใตระบบหลักประกันสุขภาพก็ตามเพ่ือเปนการลดภาระของหนวยบริการ 
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติจึงไดอนุมัติงบประมาณสําหรับการจัดหายาจําเปนเปนการ
เฉพาะโดยเนนยาท่ีตอบสนองตอปญหาสุขภาพของคนไทยมีความคุมคาในการใชโดยในปงบประมาณ
2554มีการจัดสรรเงิน4.7 บาทตอประชากรคิดเปนเงินประมาณ 225.6ลานบาทเพ่ือดําเนินการจัดหา
ยาจําเปนท่ีเปนปญหาในการเขาถึงของผูปวยตัวอยางเชนยาตานไวรัสเอดสการจัดหายาบัญชีจายท่ี
ประกาศใชสิทธิตามสิทธิบัตรยาโดยรัฐและลาสุดไดมีการเสนอโครงการจัดหาและพัฒนาระบบการ
เขาถึงยากําพราเปนตน89 

                                           
88เรื่องเดียวกัน. 
89สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, เรื่องเดิม. 
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 ตั้งแต 1ตุลาคม พ .ศ.2546คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดมี
การประกาศนโยบายในการเขาถึงยาตานไวรัสเอดสใหกับผูมีสิทธิในระบบประกันสุขภาพถวนหนาแต
เนื่องจากยาตานไวรัสเอดสหลายรายการมีราคาแพงและไมสามารถจัดหาใหเพียงพอกับผูติดเชื้อได
อยางท่ัวถึง 
 กระทรวงสาธารณสุขจึงไดประกาศใชสิทธิตามสิทธิบัตร (Compulsory 
Licensing: CL)โดยเริ่มในรายการยารักษาโรคเอดส 2 รายการคือยาEfavirenz (EFV)และยาสูตรผสม
Lopinavir + Ritronavir (LPV/RTV)สงผลใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ( สปสช.)สามารถ
จัดหายาเพียงพอในการใหบริการและเพ่ิมการเขาถึงยาของผูปวยเอดสนอกจากนี้มีการประกาศ CL
เพ่ิมเติมกับยาอ่ืนอีก 5รายการสงผลใหในปงบประมาณ 2551 -2554สปสช .สามารถประหยัด
งบประมาณลงไดถึงประมาณ 6,000ลานบาท 
 หลักประกันสุขภาพถวนหนานั้นท่ัวโลกมีอยู2แบบใหญๆดังนี้90 
 แบบแรกคือประชาชนจายเบี้ยประกันใหกับบริษัทประกันสุขภาพ  (ซ่ึงมีท้ัง
เปนของเอกชนและเปนของรัฐบาล)  
 แบบท่ีสองคือรัฐบาลนําภาษีมาจัดสรรเหมือนเปนเบี้ยประกันใหแก
หนวยงานท่ีดูแลดานการจัดระบบบริการโดยประชาชนอาจมีสวนรวมในการจายบาง 
ประเทศสิงคโปรสหรัฐอเมริกาและอีกหลายๆประเทศท่ีพัฒนาแลวจะเปนแบบแรกและระบบ
ประกันสังคมของไทยเรา และประเทศ บรูไนมีระบบบริหารจัดการแบบหลังจนถึงบัดนี้โครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาดังกลาวอยูภายใตการดูแลของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ  (สปสช.)ได
ดําเนินการกาวยางเขาปท่ี10แลว 
 ในดานประชาชนผูใชบริการหลักประกันสุขภาพคือการเขาถึงบริการได
โดยสะดวกการไดรับบริการท่ีมีคุณภาพและเทาเทียมเปนธรรมและประเด็นสุดทายคือการไมประสบ
กับสภาวะลมละลายจากการเจ็บปวย 
 ในดานผูจัดบริการคื อ กระทรวงทบวงกรมตางๆและโรงพยาบาลทุกระดับ
ทุกประเภทหลักประกันสุขภาพตองจัดระบบใหมีความครอบคลุมครบถวนการพัฒนาสิทธิประโยชน
การบริหารจัดการใหมีธรรมาภิบาลในมิติดานประชาชนในป พ.ศ.2555นี้โดยคนไทยเขาถึงบริการได
เกือบรอยละ 100 ไปโรงพยาบาลเอกชนไดในภาวะฉุกเฉินและคนไทยกวา 60,000-70,000 ครอบครัว
รอดพนจากการลมละลายในแตละปโดยโรงพยาบาลตางๆไดพยายามพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบริการ
ใหดีข้ึนใกลบานใกลใจลดความแออัดลดคิวการรักษาพยาบาลแมจะยังมีปญหาอยูบางแตก็มีแนวโนมดี
ข้ึนเรื่อยๆ 
ท้ังนี้ในมิติของผูจัดบริการระบบการจัดการมี 4ระบบคือขาราชการประกันสังคม หลักประกันสุขภาพ
และกลุมปลีกยอยตางๆ(ขาราชการทองถ่ินพนักงานรัฐวิสาหกิจครูเอกชนและอ่ืนๆ )รัฐบาลพยายามลด
ความเหลื่อมล้ําและปรับปรุงระบบใหเปนหนึ่งเดียวกันมากข้ึนในเรื่องสิทธิประโยชนไดมีการขยาย
พัฒนาเรื่อยๆในโรคใหมๆและโรคท่ีซับซอนมากข้ึนจนถือไดวาคนไทยไดรับการคุมครองในทุกโรคแต

                                           
90เรื่องเดียวกัน. 
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เนื่องจากมีเทคโนโลยีใหมๆและวิธีการรักษาพยาบาลบางรูปแบบใหม ๆท่ีราคาแพงหรือผลความคุมคา
ยังไมชัดเจนจึงยังมียาบางตัวและรูปแบบวิธีการรักษาบางอยางท่ียังไมคุมครอง91 
 ในเรื่องการบริหารจัดการใหมีธรรมาภิบาลระบบไดมุงเนนในเรื่อง
ประสิทธิภาพประสิทธิผลทําใหสามารถประหยัดงบประมาณของรัฐบาลไดแตละปมากกวา 4,000ลาน
บาท ซ่ึงภาคภาคีประชาคมและเอกชนไดเขามามีสวนรวมอยางมากจึงสามารถกลาวไดวาในชวงเกือบ
10ปท่ีผานมาระบบหลักประกันสุขภาพไดเติบโตและพัฒนาอยูตลอดเวลาภายใตปรัชญา  “การเปน
เจาของรวมกัน ” การบูรณาการความรวมมือจากภาคสวนตางๆการพัฒนาระบบใหพ้ืนท่ีสามารถ
จัดการตนเองไดและธรรมาภิบาลในระบบตางๆ 92จะเห็นไดวาสถานการณความกลัวและความหวังท่ี
เกิดข้ึนในประเทศไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนเพียงสถานการณเริ่มตนซ่ึงประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปเคยไดประสบมาแลวในสังคมท่ีเต็มไปดวยความหลากหลายและความเหลื่อมล้ํา
เชนเดียวกับท่ีท้ังสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียนมีการบูรณาการเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาไปดวยกันจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองกระทําโดยมีจริยธรรมเปนตัวกํากับเพ่ือไมให
สถานการณท่ีประเทศอยางลิธัวเนียโรมาเนียโปแลนดและอ่ืนๆท่ีเปนสมาชิกใหมของสหภาพยุโรปท่ี
ตองประสบปญหาการขาดแคลนบุคลากรดานสาธารณสุขอันเกิดจากการเปดเสรีสุขภาพหรือ
สถานการณอยางประเทศอังกฤษท่ีแพทยตางชาติเขาไปมีสวนแบงในตลาดแรงงานมากข้ึนเรื่อยๆตอง
เกิดข้ึนกับประเทศไทยและประเทศอ่ืนใดในประชาคมอาเซียน 
 นอกเหนือจากจริยธรรมควรท่ีจะถูกดึงเขามาแลวแตละประเทศสมาชิก
รวมถึงประเทศไทยยังควรท่ีจะพิจารณาศักยภาพของตนเองและหาทางขับเคลื่อนการเปดเสรีตลาด
สุขภาพเม่ือถึงเวลาท่ีเห็นวาพรอมดังท่ีอิตาลีและเยอรมนีท่ีใหเวลากับการเตรียมพรอมของประเทศ
ตนเองโดยไมผลีผลามกระโจนเขาสูตลาดเสรีอยางเชนท่ีประเทศอังกฤษทําเพ่ือใหเสรีภาพในการ
เคลื่อนยายแรงงานสาขาสุขภาพเปนเสรีภาพท่ีทุกคนไดประโยชนอยางเทาเทียมและท่ัวถึง93 
บทเรียนท่ีไดรับจากกรณีการเปดเสรีตลาดสุขภาพในกลุมสหภาพยุโรปทําใหไดขอคิดวาการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียนหากแตละประเทศมีกระบวนการจัดการเตรียมความพรอมและเฝา
ระวังสถานการณอยางตอเนื่องจะสามารถลดผลกระทบดานลบตอระบบสุขภาพได 

 
2.3.3  ผลของความรวมมือระหวางประเทศตอกรอบการดําเนินงานภายในประเทศ 
กรอบความรวมมือระหวางประเทศท่ีไดกลาวมาขางตนสงผลตอการดําเนินงานภายในแตละ

ประเทศเปนอยางมากในดานตางๆโดยมีการกอตั้งองคกรระหวางประเทศ94 โดยจําแนกไดดังนี้ 

                                           
91เรื่องเดียวกัน. 
92 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะวัฒนธรรมศาสตร, คณะวัฒนธรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม,คนวันท่ี 16 สิงหาคม 2557 จากhttp://www.culturalscience.msu.ac.th 
93 เรื่องเดียวกัน. 
94แตอยางไรก็ดีขอตกลงระหวางประเทศนี้สงผลใหประเทศตางๆ ไดกอตั้งองคกร 
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ภายในประเทศเพ่ือใหสอดคลองกับขอตกลงระหวางประเทศ อาทิเชน Public Health Advisory 
Committee (PHAC) นิวซีแลนดซ่ึงเปนคณะอนุกรรมการตามกฎหมายของคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ ( National Health Committee (NHC)) มีหนาท่ีในการใหคําแนะนําทางดานการ
สาธารณสุขแกกระทรวงสาธารณสุข ประเทศนิวซีแลนด ; National Institute for Health and Care 
Excellence, Public Health Advisory Committees, Retrieved 22 June, 2015 from 
http://www.nice.org.uk/get-involved/meetings-in-public/public-health-advisory-
committees 

; Health Canada ของประเทศแคนาดาถือไดวาเปนหนวยงานรัฐบาลกลางท่ีทําหนาท่ีดูแล
สุขภาพประชาชนชาวแคนาดา โดยใหความสําคัญกับการลดความเสี่ยงและความไมปลอดภัยดาน
สุขภาพ โดยเนนการศึกษาและพัฒนากระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพสิ่งแวดลอม ; 
Health Canada, Retrieved 22 June, 2015 from http://www.hc-sc.gc.ca 

; The Institute of Public Health in Ireland(ในประเทศไอรแลนด ) ถือวาเปนสถาบัน
การสาธารณสุขของประเทศไอรแลนด ซ่ึงเนนการทํางานเพ่ือจัดการกับปญหาความไมเปนธรรมดาน
สุขภาพท่ัวท้ังเกาะไอรแลนด และมีความมุงม่ันในการพัฒนาศักยภาพในการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพท่ัวท้ังประเทศ ); The Institute of Public Health in Ireland, Retrieved 22 June, 
2015 from http://www.publichealth.ie 

; International Association for Impact Assessment (IAIA) ของสหรัฐอเมริกาถือวา
เปนองคกรระหวางประเทศท่ีทําหนาท่ีเปนกลไกในการประสานงานในการจัดประชุมสัมมนาระหวาง
ประเทศวาดวยการประเมินผลกระทบในทุกๆ ป โดยในแตละปจะมีผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการดานการ
ประเมินผลกระทบทุกแขนง รวมถึงหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ และผูท่ีสนใจเขารวมประชุมในเวที 
IAIA ประมาณ 2,500 คนจากท่ัวโลก ; International Association for Impact Assessment, 
Retrieved 22 June, 2015 from http://www.iaia.org 

; International Health Impact Assessment Consortium (IMPACT) ของประเทศ
อังกฤษ  IMPACT ถือไดวาเปนความรวมมือท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของหลายหนวยงานเปนทีม
ผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูและประสบการณการทํางานอยางสูงในสาขาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
IMPACT ไดจัดใหบริการดานงานวิจัยและพัฒนา โดยใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางดานวิชาการ 
รวมถึงจัดการศึกษาและฝกอบรมเก่ียวกับ HIA ซ่ึงความรวมมือดังกลาวเกิดจากการริเริ่มของ 
Department of Public Health, University of Liverpool; University of Liverpool, 
Departmaint of Public Health, International Health Impact Assessment 
Consortium, Retrieved 30 June, 2014 from http://www.ihia.org.uk 

; Centre for Health Equity Training, Research and Evaluation (CHETRE) ของ
ประเทศออสเตรเลีย ถือไดวาเปนหนวยงานหนึ่งของ Centre for Primary Health Care and 
Equity, University of New South Wales ซ่ึงไดเนนในการทํางานดานความเปนธรรมและความ
เทาเทียมทางดานสุขภาพการพัฒนา และประเมินผลนโยบาย แผนงานและกิจกรรมตางๆ รวมถึงการ

 

http://www.hc-sc.gc.ca/
http://www.iaia.org/
http://www.ihia.org.uk/
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2.3.3.1สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (International  
 Health Policy Program: IHPP) 
ในกรอบความรวมมือระหวางประเทศของระบบประกันสุขภาพนั้นได มีการจัดตั้ง

สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (International Health Policy Program: IHPP)
ใหมีข้ึนในสหรัฐอเมริกาในป พ.ศ.2541ซ่ึงถือวาเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีสรางองคความรูดานนโยบาย
และการพัฒนาระบบสุขภาพท่ีมีความสําคัญ สรางความเขมแข็งดานสาธารณสุขระหวางประเทศ
รวมท้ังประสานกับเครือขายวิชาการดานสุขภาพท้ังในและตางประเทศโดยเนนการทํางานใน 3 ดาน
ดังตอไปนี้ 

ดานแรก คือการเสริมสรางศักยภาพของบุคคลและองคกรในดานการวิจัยเพ่ือพัฒนา
นโยบายสุขภาพและการวิจัยเชิงระบบ ดานท่ีสอง เปนการวิจัยเก่ียวกับนโยบายสุขภาพ และระบบ
สุขภาพเพ่ือคนหาประเด็นสุขภาพท่ีสําคัญท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก และในดานท่ี
สาม คือการสื่อสารผลการวิจัยเพ่ือนําไปสูการตัดสินใจเชิงนโยบายบนฐานความรูหรือขอมูลทาง
วิชาการ 95ซ่ึงการทํางานท้ังสามประการนี้สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (The 
International Health Policy Program: IHPP)โดยไดทําหนาท่ีเปนผูประสานงานความรวมมื อ 
(CDP-H)96ซ่ึงจะมีอายุสามปโดยใชงบประมาณในโครงการท้ังสิ้น 1.6 ลานเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 
56 ลานบาทโดยรัฐบาลไทยไดออกเงินสมทบจํานวนหนึ่ง 

นอกจากหนวยงานสําคัญๆในกระทรวงสาธารณสุขแลวหนวยงานของรัฐท่ีมีสวนรวม
ในโครงการนี้ยังประกอบไปดวยสภาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน 
และสวัสดิการสังคมและกระทรวงมหาดไทย ธนาคารโลก (World Bank)เองก็ไดเชิญใหองคกรกลาง

                                           
พัฒนาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและนโยบายสาธารณะในดานสาธารณสุขใน New South 
Wales; Centre for Primary Health Care and Equity, Retrieved 22 June, 2014 from 
http://www.cphce.unsw.edu.au 

; Department of Epidemiology & Public Health, University College London 
ของประเทศอังกฤษ ไดจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) คณะระบาดวิทยาและการ
สาธารณสุขมีจุดมุงหมายในการพัฒนาความเขาใจท่ีดีข้ึนในเรื่องสุขภาพและการปองกันการเจ็บปวย
ผานการทํางานวิจัยอยางเขมขน รวมถึงการพัฒนาระเบียบวิธีวิจัย และใหความสําคัญในการพัฒนา
ความรูเรื่อง ปจจัยทางสังคมท่ีกําหนดสุขภาพ สําหรับ Research Group ท่ีเก่ียวของกับงานดาน HIA 
คือ The Health and Social Surveys Research Group (HSSRG);UCL Research 
Department of Epidemiology and Public Health, Retrieved 22 June, 2015 from  
http://www.ucl.ac.uk/epidemiology 

95 สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ, เรื่องเดิม. 
96 CDP-H ยอมาจาก The California Department of Public Health; California 

Department of Public Health, Retrieved 30 May, 2014 from http://www.cdph.ca 
.gov  

http://www.cphce.unsw.edu.au/
http://www.ucl.ac.uk/epidemiology
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(NGOs)ท่ีมีขอบเขตรับผิดชอบมาเปนสวนหนึ่งของโครงการนี้ดวย ซ่ึงมี มาตรการรองรับการ
รักษาพยาบาลของชาวตางชาติเม่ือประเทศไทยเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558ได
เตรียมการไวรองรับ 3 กลุมดังตอไปนี้ 

กลุมแรกคือกลุมตางชาติท่ีอยูตามแนวชายแดนท่ีขามมาเพ่ือการรักษาในไทยใน
ระยะสั้นจะใชวิธีการเก็บคาบริการจากผูปวยเพราะหากใชระบบการขายประกันสุขภาพอาจไดลดลง
และจะมีเฉพาะผูท่ีปวยเทานั้นท่ีจะซ้ือบัตร ระบบจะไมสามารถอยูได ในสวนระยะยาวไทยไดวางแผน
ในการสนับสนุนดานวิชาการใหประเทศเพ่ือนบาน คือ พมา ลาว กัมพูชา  ซ่ึง การพัฒนาระบบ
หลักประกันสุขภาพภายในประเทศโดยผานทางกลไกขององคการระหวางประเทศเชนองคการอนามัย
โลกธนาคารโลก  องคการอนามัยการเจริญพันธุแหงสหประชาชาติ ยูนิเซฟ เปนตน เม่ือประเทศเพ่ือน
บานมีระบบหลักประกันสุขภาพก็อาจชวยแกปญหาการขามมารักษาฟรีในประเทศไทยได และหาก
เก็บเงินจากคนกลุมนี้ไมได ไดวางแนวทางไว 3ทางเลือก คือเบิกจากงบประมาณกลางของไทยเรียก
เก็บจากประเทศตนทางของผูท่ีขามมารักษา และเรียกเก็บเงินบริจาคขององคการระหวางประเทศ ซ่ึง
จะเสนอตอรัฐบาลเพ่ือพิจารณาเจรจาในกรอบของอาเซียนตอไป 

กลุมท่ี สอง  คือกลุมแรงงานตางชาติท่ีเขามาทํางานหรือพักอาศัยในไทยพรอม
ผูติดตาม และบุตรท่ีไมไดอยูในระบบประกันสังคม คาดวาจะมีประมาณ 2-3ลานคน ในจํานวนนี้เปน
เด็กสะสมประมาณ 4แสนคน สวนเด็กเกิดใหมคาดวามี 1-2หม่ืนคนตอป จะใชระบบประกันสุขภาพ
ท้ังครอบครัว ซ่ึงผานมติเห็นชอบจากครม.แลว ขณะนี้อยูระหวางเรงกําหนดอัตราโดยประมาณเดือน
พฤษภาคม กระทรวงสาธารณสุข จะเริ่มใหใชบัตรสุขภาพประจําตัวเด็กแรกเกิด ( Health Card) ทุก
คนท้ังคนไทยและตางชาติเพ่ือการดูแลตอเนื่อง ซ่ึงสามารถซ้ือไดท่ีโรงพยาบาลทุกแหง โดยเด็กไทยจะ
ไดฟรี จะทําใหเด็กตางชาติไดรับการดูแลท้ังเรื่องการรักษา การใหวัคซีนปองกันโรค การดูแลสุขภาพ
อ่ืนๆท่ีจําเปน เหมือนคนไทยทุกประการ และ 

กลุมท่ีสาม คือกลุมตางชาติท่ีตองใชวีซาเดินทางเขาประเทศไทย จะใหซ้ือประกัน
สุขภาพการเดินทางอยูระหวางการศึกษาขอมูลเพ่ือไมใหกระทบตอการทองเท่ียว 

 
 2.3.3.2 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Quality 

Improvement and Accreditation) 
ในปพ .ศ.2542 ไดมีการกอตั้งสถาบันพัฒนา 97และรับรองคุณภาพโรงพยาบา ล 

(Hospital Quality Improvement and Accreditation หรือ HA) ซ่ึงโดยท่ัวไปHAใชเปนหลักสากล
ท่ีมีอยูในนานาอารยประเทศใชในการประเมินและวัดระดับมาตรฐานในการรับรองคุณภาพของ
โรงพยาบาลวาไดมาตรฐานสากลหรือไม โดยใชปจจัยองคประกอบตางๆเปนตัววัดและบงชี้วาระบบ
ตางๆท่ีมีอยูในโรงพยาบาลนั้นไดคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสากลหรือไม 

                                           
97 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล,สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล,คนวันท่ี 19 กันยายน 2557 จาก http://www.ha.or.th 

http://www/
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สําหรับประเทศไทย นั้นก็ ไดพัฒนาข้ึนมาจากโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลซ่ึงเปนโครงการวิจัยและพัฒนาท่ีมีขอบเขตการดําเนินงานในโรงพยาบาลนํารอง ใน35แหง 
และไดรับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขตอมาไดรับการสนับสนุนทุนจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  (สสส.) และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
ในการขยายงานจนมีการจัดตั้งเปนสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน )(สรพ.)หรือ
The HealthCare AccreditationInstitute ซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีในการประเมินระบบงานและการ
รับรองคุณภาพของสถานพยาบาลรวมท้ังกําหนดมาตรฐานของสถานพยาบาลเพ่ือใชเปนแนวทางการ
ประเมินการพัฒนาและ จากนั้นในป พ .ศ.2544 ไดรับการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล และไดมี
การพัฒนาระบบประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) เปนครั้งแรก
ซ่ึงในปจจุบัน HIA เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพตามบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ .ศ.2550 โดย ไดมีการทําการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการโรงพยาบาลในรูปแบบองคการมหาชนข้ึนในป พ .ศ.2544 โดยเริ่มนํารอง 1แหงท่ีโรงพยาบาล
บานแพว จังหวัดสมุทรสาครผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลประสบผลสําเร็จหลายดานและถือเปน
ตนแบบท่ีดีของการกระจายอํานาจดานสุขภาพรวมท้ังการบริหารโรงพยาบาล98 

ในปพ.ศ.2548 ไดเกิดสํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)  
ข้ึนสวปก. ซ่ึงไดจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 1มีนาคม พ.ศ.2548 และยกฐานะข้ึนเปนเครือของสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส. ) ในป พ.ศ.2552 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามประเมินผลการจัด
หลักประกันสุขภาพถวนหนาอยางตอเนื่องพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาจากกลุมนักวิชาการภายนอกท่ีเปนกลางใหสามารถประสานและเชื่อมโยงการใชประโยชน
ของขอมูลกับกลุมผูกําหนดนโยบาย ผูบริหารแผนงานโครงการ ซ่ึงจะชวยใหเกิดการปรับนโยบาย 
ตลอดจนปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการบริหารและการบริการใหกอผลสัมฤทธิ์ท่ีมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

ปจจุบัน สวปก.ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
(สปสช.) และไดกําหนดเปาหมายเชิงการพัฒนาในชวงปพ.ศ.2551-2553  โดยมีเปาหมายการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาใหมุงไปสู “การสรางภูมิคุมกัน การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
คุณภาพ และลดความแตกตางระหวางระบบประกันสุขภาพ ”99 ซ่ึง สปสช .เปนหนวยงานท่ีสงเสริม
ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย โดยดูแลประชาชนในเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพถวน
หนา 30บาทรักษาทุกโรค 

สรุป ในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนานั้นท้ังในสวนของประเทศไทยและ
ประเทศสิงคโปรเองนั้นไดมีการพัฒนามาจากนโยบายสงเสริมสุขภาพระหวางประเทศรวมกันท่ีไดรับ
การสนับสนุนและสงเสริมรวมกัน โดยมีการจัดประชุมรวมมือกันระหวางประเทศในหลาย ๆครั้งจาก
องคการอนามัยโลก  (WHO) องคการสหประชาชาติ (UNO) ธนาคารโลก (World Bank) รวมถึง

                                           
98สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, เรื่องเดิม. 
99เรื่องเดียวกัน. 
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องคการสากลตางๆ โดยมีนโยบายสงเสริมสุขภาพตามหลักมาตรฐานสากลท่ีสอดคลองกับปฎิญญา
สากลเจนีวา (Declaration of Geneva) รวมท้ังนโยบายสุขภาพอาเซียน (ASEAN Health Policy) 
และ กฎอนามัยระหวางประเทศ ( International Health Regulations) รวมถึงขอตกลงตางๆท่ี
เปนไปตามหลักสากลตามโครงสรางของ UDHR (The Universal Declaration of Human Rights) 
และICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) โดยนํามาพัฒนาในการ
ประยุกตใชเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจสังคม รวมท้ังปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนในดาน
ระบบประกันสุขภาพถวนหนาท้ังในสวนของประเทศไทยและสิงคโปร ซ่ึงจะไดกลาวถึงในบทตอไป100 

                                           
100เรื่องเดียวกัน. 



 

 

 

 

 
บทท่ี 3 

 
หลักประกันสุขภาพของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร 

 
ระบบประกันสุขภาพถวนหนาระหวางประเทศไทย และประเทศสิงคโปรนั้นระบบประกัน

สุขภาพตางๆท่ีไดนํามาพัฒนาใชนั้นมีความแตกตางกันโดยสิ้นเชิง ซ่ึงประเทศไทยเราเองมีหลักใหญๆ
อยู 3 ระบบดวยกันท่ีแตกตางกันอันไดแก ระบบแรก คือระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 101 
สวนระบบท่ีสอง คือระบบประกันสังคม และในสวนของระบบท่ีสาม คือ ระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ หรือระบบประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทุกโรค ในขณะท่ีประเทศสิงคโปรนั้นใช
ระบบแบบคู102(Dual System) ซ่ึงสิงคโปรไดเริ่มนําระบบนี้มาจากสหรัฐอเมริกา และนํามาพัฒนาใช
ตอในประเทศอีกทีหนึ่ง ซ่ึงรัฐบาลสิงคโปรไดออกคาใชจายชวยเหลือในการรักษาใหแกประชาชนแต
เพียงบางสวนและไดใหประชาชนรวมกันออกคาใชจายในการรักษาในสวนท่ีเหลือโดยรัฐบาลมี
นโยบายใหประชาชนพ่ึงพาตนเอง (Self-Reliance) เปนหลัก 

รัฐบาลสิงคโปรมีระบบกองทุนออมทรัพยตางๆอาทิ กองทุนซีพีเอฟ (Central Provident 
Fund) กองทุนเมดิเซฟ  (Medisave)103กองทุนเมดิฟนด (Medifund) และกองทุนเอลเดอชีลด 
(ElderShield) เปนตน ซ่ึงการท่ีรัฐบาลไดใหความชวยเหลือประชาชนแตเพียงบางสวนนั้นโดยมี
หลักการพิจารณาข้ึนอยูกับระดับอัตรารายไดรวมถึงข้ันเงินเดือนของประชากรในแตละบุคคลเปนหลัก 
  

                                           
101พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม

ถึงฉบับท่ี 8 พ.ศ.2545) 
102ระบบคู (Dual System) คือภาระการชําระคาใชจายในการรักษาพยาบาลสวนหนึ่งจะ

ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในขณะท่ีผูใชสิทธิ์การประกันตองรับภาระคาใชจายในสวนท่ีเหลือ
(Public-Private Partnership) เชน ระบบประกันสุขภาพของสิงคโปรถือเปนการประกันสุขภาพแบบ
ระบบคู (Dual System) ท้ังนี้เนื่องจากรัฐบาลสิงคโปรเห็นวาประชากรสิงคโปรควรมีสวนรวมในการ
รับผิดชอบคาใชจายดานสุขภาพของตนและใหถือเปนหนาท่ีสวนบุคคลในการดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเอง เพ่ือจะไดไมหวังพ่ึงรัฐสวัสดิการและประกันสุขภาพเกินความจําเปนรวมถึงไมกอใหเกิดภาระ
แกรัฐบาลในอนาคต 

103Ministry of Health Singapore, Medisave for Chronic Disease Management  
Programme (CDMP) and Vaccination,  Retrieved October 24, 2012 from 
www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/policies-ndissues/elderly_healthcare.html 

http://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/policies-nd
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3.1  ระบบหลักประกันสุขภาพ 
 
โดยท่ัวไปแลวในนานาอารยประเทศท้ังหลายนั้นการมีระบบประกันสุขภาพถวนหนามักจะ

เปนระบบประกันสุขภาพหลักเพียงระบบเดียวเทานั้น (Single System) แตสําหรับประเทศไทยได
แบงระบบประกันสุขภาพโดยหลักออกเปน  3 ระบบและประเทศสิงคโปรไดแบงเปนระบบคู (Dual 
System)ซ่ึงมีอยูท้ังหมด 5 ประเภทดวยกัน 

 
3.1.1  ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย 
ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทยเรานั้นไดมีระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาอยูหลาย

ระบบดวยกันแตระบบหลักแลวนั้นมีอยู ดวยกัน 3 ระบบใหญอันไดแก ระบบแรก คือระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการ ระบบท่ีสอง คือระบบประกันสังคม และในระบบท่ีสาม คือ ระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยระบบท้ังสามดังท่ีกลาวมานี้มีการบริหารจัดการโดยหนวยงานซ่ึงมี
นโยบาย และระบบการจายเงินคาใชจายเพ่ือการบริการสาธารณสุขท่ีแตกตางกัน คือการจายเงินของ
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการใชวิธีการจายเงินตามรายบริการ  (ปลายเปดหรือ เรียกวา 
Open Ended Payment)ซ่ึงใชเปนหลักถือไดวาเปนการจายแบบรายบุคคลเปนกรณีๆ ไป  

สําหรับระบบประกันสังคม104 และหลักประกันสุขภาพแหงชาตินั้นใชวิธีแบบเหมาจายรายหัว 
(ปลายปดหรือเรียกวา Close Ended Payment) เปนหลักจากการท่ีประเทศไทยมีระบบประกัน
สุขภาพหลายระบบนั้นจึงมีโอกาสเปนไปไดวาตลาดประกันสุขภาพในประเทศไทยนั้นอาจไมไดรับผลดี
จากการประหยัดตอขนาดรวม อีกท้ังยังทําใหมีคาใชจายในการบริหารจัดการเพ่ิมข้ึนอีกหรือสูงกวาใน
ประเทศท่ีมีระบบประกันสุขภาพเพียงระบบเดียวระบบประกันสุขภาพหลักของไทยเรานั้นแตละระบบ
มีวิวัฒนาการแนวคิด และการออกแบบระบบท่ีแตกตางกันเชนในรูปแบบการคลังการไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ สิทธิประโยชนเง่ือนไขในการใชบริการ รูปแบบ และวิธีการจาย
ตางๆ เปนตน 

จากการท่ีประเทศไทยมีระบบประกันสุขภาพหลักถึง 3 ระบบซ่ึงไดจัดใหแกประชากร
กลุมเปาหมายท่ีตางกันรวมถึงมีวิธีการออกแบบ และการจายท่ีแตกตางกัน อีกท้ังยังมีระบบประกัน
สุขภาพยอยซ่ึงทับซอนกับระบบประกันสุขภาพหลักจึงกอใหเกิดความแตกตางระหวางระบบดังกลาว
เกิดข้ึน ซ่ึงระบบตางๆ มีดังตอไปนี้ 

3.1.1.1  ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 
สวัสดิการรักษาพยาบาล คือประโยชนตอบแทนท่ีรัฐบาลใหการชวยเหลือแก

บุคลากรของรัฐท่ีเปนขาราชการ ลูกจางประจํา ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ พนักงานของรัฐสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข รวมถึงบุคคลในครอบครัวไดแก บิดามารดา คูสมรส และบุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย ใน
ลักษณะสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากเงินเดือนคาจางเบี้ยหวัดบํานาญเม่ือผูนั้นเจ็บปวย หรือประสบ
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และไดเขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลโดยรัฐบาลเปนผูออกคาใชจาย

                                           
104พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
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ใหในการรักษาการโดยใชบังคับกฎหมายในปจจุบันสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของทาง
ราชการมีหลักเกณฑ และอัตราการจายเงินงบประมาณรายจายเปนคารักษาพยาบาลท่ีใชบังคับตาม
นัยมาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 8 พ.ศ.2545105 

สวนในวิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลเปนไปตาม
หลักเกณฑ และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลพ.ศ.2545 นอกจากนั้นหลักเกณฑและอัตราการจายเงิน
งบประมาณรายจายเปนคารักษาพยาบาลยังตองถือปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังมี
หนังสือเวียน และหนังสือซอมความเขาใจของวิธีปฏิบัติในการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลอีกดวย 

ในสวนของคารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ.2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมกําหนดคํานิยาม “คารักษาพยาบาล หมายความวาเงิน
ท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาลดังนี้106 

1.คายา คาเลือด และสวนประกอบของเลือดหรือสารทดแทนคาน้ํายาหรืออาหาร
ทางเสนเลือด คาออกซิเจน และอ่ืนๆ  ท่ีใชในการบําบัดรักษาโรค 

2.  คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรครวมท้ังคาซอมแซม 
3.  คาบริการทางการแพทย คาตรวจ คาวิเคราะหโรค แตไมรวมถึงคาจางผูพยาบาล

พิเศษ คาธรรมเนียมพิเศษ และคาบริการอ่ืนทํานองเดียวกันท่ีมีลักษณะเปนเงินตอบแทนพิเศษ 
4.  คาหองและคาอาหารตลอดเวลาท่ีเขารับการรักษาพยาบาล 
5.  คาตรวจสุขภาพประจําป 
ในสวนของโรคท่ีเบิกเงินเปนคารักษาพยาบาลจากทางราชการไดนั้น 

กระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลางมีความเห็นวาจะตองเปนโรคท่ีเกิดจากการเจ็บปวยหรือโรคท่ี
เกิดลักษณะผิดปกติ และแพทยเห็นวาจําเปนตองทําการรักษาใหกลับคืนสูสภาพปกติมิฉะนั้นจะเกิด
อันตรายแกสุขภาพของผูปวยได แตท้ังนี้ตองมิใชเปนการกระทําใดๆ เพ่ือเปนการเสริมความงามหรือ
เพ่ือปองกันโรค107 

ในสวนของพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 
และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 8 พ.ศ.2545ไดกําหนดใหขาราชการ ลูกจางประจํา ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญเปน

                                           
105มาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 

(แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 8 พ.ศ.2545) 
106 มาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 

(แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 8 พ.ศ.2545) 
 
107หนังสือเบิกจายคารักษาพยาบาลกระทรวงการคลังท่ี กค 0526.5/20565 ลงวันท่ี 17

กันยายน 2542; หนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค 0502/977 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2527 
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ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามนัยมาตรา 6 และมาตรา 6 ทวิ 108ท่ีได
กลาวถึงกรณีของผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของคนในครอบครัวในกรณีท่ีไดเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยใหบุคคลในครอบครัวไดรับสิทธิในการรับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลตาม
ขอกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

อีกท้ังยังไดกําหนดใหขาราชการบางประเภท และผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการมีสิทธิ
หรือไดรับเงินจากหนวยงานอ่ืนแลวจะไมมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากทาง
ราชการอีกตามนัยมาตรา8109มาตรา 9 และมาตรา 10แหงพระราชกฤษฎีกาฉบับเดียวกันนี้ 

                                           
108พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 

8 พ.ศ.2545 มาตรา 6  “ภายใตบังคับมาตรา 8 และมาตรา 11 ทวิ ใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิ
ไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตนเองตาม
พระราชกฤษฎีกานี้  

   (1) ขาราชการและลูกจางประจําซ่ึงไดรับเงินเดือนหรือคาจางประจําจากเงินงบประมาณ
รายจายหมวดเงินเดือนและคาจางประจําของกระทรวง ทบวง กรม  

   (2) ลูกจางชาวตางประเทศซ่ึงมีหนังสือสัญญาจางท่ีไดรับคาจางจากเงินงบประมาณ
รายจายและสัญญาจางนั้นมิไดระบุเก่ียวกับคารักษาพยาบาลไว  

   (3) ผูไดรับบํานาญปกติหรือผูไดรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญและทหารกองทุนมีเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบี้ยหวัด”  
มาตรา 6 ทวิ “ในกรณีท่ีผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้
และบุคคลในครอบครัวของผูนั้นประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยในคราวเดียวกันและผูมีสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลไดเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยในคราวนั้นใหบุคคลใน
ครอบครัวของผูนั้นซ่ึงไดเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การรักษาพยาบาลตามสิทธิท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกานี้  เฉพาะการเจ็บปวยในครั้งนั้น”  

109พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 (แกไขเพ่ิมเติมฉบับ
ท่ี 8 พ.ศ.2545 ) มาตรา 8 บัญญัติวา “ขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจซ่ึงอยูในระหวางรับการศึกษา
อบรมในสถานศึกษาของกรมตํารวจอันเปนสถานศึกษากอนเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการประจําไมมีสิทธิ
ไดรับเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้” 

มาตรา 9 บัญญัติวา “ในกรณีผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลตามพระราช
กฤษฎีกานี้ หรือ บุคคลในครอบครัวของผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอ่ืนแลวผู
นั้นไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ เวนแตคารักษาพยาบาลท่ี
ไดรับนั้นต่ํากวาเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลท่ีมีสิทธิจะไดรับตามพระราชกฤษฎีกาก็ใหมีสิทธิไดรับ
เงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลเฉพาะสวนท่ีขาดอยู” 

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 (แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 8 
พ.ศ.2545) มาตรา 10 บัญญัติวา “ในกรณีผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลตามพระราช
กฤษฎีกานี้หรือบุคคลในครอบครัวของผูนั้นไดรับคาสินไหมทดแทนรักษาพยาบาลผูอ่ืนแลว ผูนั้นไมมี
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โดยท่ัวไปแลวหลักเกณฑการจายเงินคารักษาพยาบาล ตามพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 (แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 8 พ.ศ.2545 ) ไดกําหนด
หลักเกณฑการจายเงินคารักษาพยาบาลตามนัยมาตรา 5 มาตรา 11 มาตรา 11 ทวิ และมาตรา 
12110 ดังนี้ 

ไดมีการบัญญัติไวโดยกลาวถึงเรื่องการจายเงินตามงบประมาณรายจายเปนคา
รักษาพยาบาลนั้นใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราการจายตามท่ีบัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกานี้ 
สวนวิธีการเบิกจายนั้นใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังไดกําหนดเอาไวใน
มาตรา5 

อีกท้ังยังไดกลาวไวถึงเรื่องการจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลอยางอ่ืน 
ซ่ึงมิใชเปนการตรวจสุขภาพประจําปใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราดังตอไปนี้ 

อยางแรกใหผูท่ีเขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการท้ัง
ประเภทผูปวยภายนอกหรือผูปวยภายในใหเบิกคารักษาพยาบาลไดเต็มจํานวนท่ีไดจายไปจริง ท้ังนี้
กระทรวงการคลังอาจกําหนดอัตราใหเบิกไดต่ํากวาจํานวนท่ีไดจายไปจริงก็ได 

อยางท่ีสอง ใหผูท่ีเขารับการรักษาพยาบาลประเภทผูปวยภายในจากสถานพยาบาล
ของเอกชนหรือสถานพยาบาลของเอกชนอ่ืน ซ่ึงไมใชสถานพยาบาลของเอกชนตามพระราชกฤษฎีกา
นี้ 

ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลหรือ
บุคคลในครอบครัวของผูนั้นประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจําเปนรีบดวน ซ่ึงหากมิไดรับการ
รักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเปนอันตรายตอชีวิตของบุคคลดังกลาว เม่ือไดมีใบรับรองแพทยจาก
สถานพยาบาลเอกชนนั้นมาประกอบใหเบิกคารักษาพยาบาลได ดังนี้111 

ประการแรกใหคาอวัยวะเทียม และอุปกรณในการบําบัดรักษาโรครวมท้ังคา
ซอมแซมคาหองและคาอาหารนั้นสามารถเบิกไดเชนเดียวกับผูท่ีเขารับการรักษาพยาบาลจาก
สถานพยาบาลของทางราชการ 

ประการท่ีสอง ใหคารักษาพยาบาลประเภทอ่ืนๆ สามารถเบิกไดครึ่งหนึ่งของจํานวน
ท่ีไดจายไปจริงแตจะตองไมเกินสามพันบาท 

ประการท่ีสาม ใหผูท่ีเขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชน ใน
กรณีท่ีเปนการเขารับการรักษาพยาบาลเปนครั้งคราว เนื่องดวยเหตุท่ีสถานพยาบาลของทางราชการมี

                                           
สิทธิไดรับเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ เวนแตคาสินไหมทดแทนท่ีไดรับนั้น
ต่ํากวาเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลท่ีมีสิทธิจะไดรับตามพระราชกฤษฎีกานี้ก็ใหมีสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการการรักษาพยาบาลเฉพาะสวนท่ีขาดอยู” 

110 มาตรา 5 มาตรา 11 มาตรา 11 ทวิ และ มาตรา 12 แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 (แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 8 พ.ศ.2545) 

111มาตรา 5 มาตรา 11 มาตรา 11 ทวิ และมาตรา 12แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 (แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 8 พ.ศ.2545) 
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ความจําเปนตองสงตัวใหแกสถานพยาบาลของเอกชนนั้นใหสามารถเบิกคารักษาพยาบาลไดตาม
หลักเกณฑ และอัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนดไว 

อีกท้ังยังไดกลาวถึงเรื่องการจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการตรวจสุขภาพประจําปให
เปนไปตามหลักเกณฑ และอัตราคาใชจายตางๆมีดวยกัน 3 ประการ ดังตอไปนี้ 

ประการแรก ใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการตรวจสุขภาพประจําปตอง
เปนขาราชการลูกจางประจําหรือผูไดรับเบี้ยหวัดบํานาญ 

ประการท่ีสองใหผูมีสิทธินั้นเขารับการตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลของทาง
ราชการ 

ประการท่ีสาม ใหคาตรวจสุขภาพตางๆ สามารถเบิกไดตามท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด112 

3.1.1.2  ระบบประกันสังคม 
ในการบริการทางดานสุขภาพนั้นอยูภายใตพระราชบัญญัติประกันสังคม ซ่ึง

กฎหมายไดกําหนดไวมี 4รูป แบบดังนี้ คือ บริการทางการแพทย 113 เงินทดแทนการขาดรายได เงิน
คาทําศพ เงินสงเคราะห สําหรับกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติประกันสังคม พ .ศ.2533ท่ีเก่ียวของมี
ดังนี้ในหมวด2 วาดวยเรื่องประโยชนทดแทน 114  ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยผูประกันตนมี

                                           
112มาตรา 5 มาตรา 11 มาตรา 11 ทวิ และมาตรา 12 แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 (แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 8 พ.ศ.2545) 
กระทรวงการคลังกําหนดอัตราการเบิกจายเงินคาตรวจสุขภาพประจําปตามหนังสือ

กระทรวงการคลังดวนท่ีสุดท่ี กค 0 526.5/ว 166ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2539 และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0530.2/ว138 ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2543 

113บริการทางการแพทย หมายถึง การบริการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับแพทย ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญ
ของกฎหมายประกันสังคมในทุกประเทศรวมท้ังในประเทศไทยดวยเพราะบริการทางการแพทยเปน
การสรางความม่ันคงในการดํารงชีวิตใหแกผูประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมโดยสวนใหญจะเปน
ลูกจางในสถานประกอบการ ซ่ึงเม่ือผูประกันตนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงทําใหสามารถทํางานไดอยางมี
คุณภาพและเปนผลดีตอผูประ กันตน และสมาชิกในครอบครัวท่ีจะมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึนมีผลรวม
ไปถึงประเทศชาติอีกดวย 

114มาตรา 62แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ .ศ.2533 บัญญัติวา “ผูประกันตนมีสิทธิ
ไดรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางานตอเม่ือ
ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาเกาสิบวันและตองอยูภายในระยะเวลาสิบหาเดือน
กอนวันรับบริการทางการแพทย” 

มาตรา 63แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ .ศ.2533 บัญญัติวา “ประโยชนทดแทนใน
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางานไดแก 
 (1) คาตรวจวินิจฉัยโรค 
 (2) คาบําบัดทางการแพทย 
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สิทธิในการไดรับประโยชนทดแทนเม่ือประสบอันตรายหรือเคราะหภัยเปนไปตามเง่ือนไขตาม
บทบัญญัติในมาตรา 62 มาตรา 63 และมาตรา 65 115สําหรับพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวกับการประกัน
สุขภาพนั้นมีในพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับ พ .ศ.2533 การบังคับใหลูกจางทําประกันสุขภาพ 
และความสิ้นสุดของผูประกันสุขภาพตามบทบัญญัติมาตรา 33 มาตรา 38 และมาตรา 41116 

สําหรับในกรณีท่ีนายจางไดจัดสวัสดิการ กรณีท่ีไดรับอันตรายหรือเจ็บปวยหรือ
ทุพพลภาพหรือตายอันไมไดมีสาเหตุมาจากการทํางานหรือในกรณีการคลอดบุตรหรือสงเคราะหบุตร
หรือชราภาพหรือไดวางงานเปนตน ไดปรากฏในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซ่ึงไดบัญญัติ
ไวในมาตรา 55117 

                                           
 (3) คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
 (4) คายาและคาเวชภัณฑ 
 (5) คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย 
 (6) คาบริการอ่ืนท่ีจําเปน 

ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและอัตราท่ีคณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการผูประกันตนท่ีตองหยุดงานเพ่ือการรักษาพยาบาลตามคําสั่งของแพทยใหไดรับเงิน
ทดแทนการขาดรายไดตามเกณฑท่ีกําหนดไวในมาตรา64ดวย” 

115พระราชบัญญัติประกันสังคมพ .ศ.2553มาตรา 65 ไดบัญญัติวา “ผูประกันตนมีสิทธิไดรับ
ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตรสําหรับตนเองหรือคูสมรสตอเม่ือผูประกันตนไดจายเงินสมทบ
มาแลวไมนอยกวาสองรอยสิบวันและตองอยูภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนวันรับบริการทาง
การแพทยประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตรใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับสําหรับการคลอดบุตรไมเกิน
สองครั้ง” 
 116 มาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ .ศ.2533ไดบัญญัติวา “ใหลูกจางท่ีอยูใน
ขายบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้เปนผูประกันตน” 

มาตรา38แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ .ศ.2533ไดบัญญัติวา “ความเปนผูประกันตน
ตามมาตรา 33สิ้นสุดลงเม่ือผูประกันตนนั้น (1) ตาย (2) สิ้นสภาพการเปนลูกจาง ในกรณีตาม  (2) ถา
ผูนั้นไดสงเงินสมทบครบตามเง่ือนเวลาท่ีจะกอใหเกิดสิทธิไดรับประโยชนทดแทน ตามบทบัญญัติ
ลักษณะ 3แลวใหผูนั้นมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตามมาตรา 63วรรคหนึ่งและมาตรา 66 วรรค
หนึ่งตอไปอีกหกเดือนนับจากวันท่ีสิ้นสภาพการเปนลูกจาง 

มาตรา41แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ .ศ.2533ไดบัญญัติวา “ความเปนผูประกันตน
ตามมาตรา 39 สิ้นสุดลงเม่ือผูประกันตนนั้น (1) ตาย (2) ไดเปนผูประกันตนตามมาตรา 33อีก (3) 
ลาออกจากความเปนผูประกันตนโดยการแสดงความจํานงตอสํานักงาน 

117มาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ .ศ.2533ไดบัญญัติวา “ในกรณีท่ีนายจาง
ไดจัดสวัสดิการเก่ียวกับกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือกรณีทุพพลภาพหรือกรณีตายอันมิใช
เนื่องจากการทํางานหรือกรณีคลอดบุตรหรือกรณีสงเคราะหบุตรหรือกรณีชราภาพหรือ กรณีวางงาน
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โดยใหนายจางนําระเบียบขอบังคับหรือในสัญญาจางแรงงานตามขอตกลงสภาพการ
จางงานมาแสดงตอคณะกรรมการเพ่ือขอลดสวนอัตราเงินสมทบในประเภทประโยชนทดแทนท่ี
นายจางไดจัดสวัสดิการใหแกลูกจางสําหรับท้ังสิทธิท่ีไดรับในประโยชนทดแทนรวมถึงการไมไดรับสิทธิ
ของผูประกันตนการยื่นขอรับประโยชนทดแทนนั้นไดปรากฏในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ .ศ.
2533 ซ่ึงบัญญัติไวตามมาตรา 56 และมาตรา 61118 

สวนประโยชนทดแทนในกรณีการคลอดบุตรไดบัญญัติไวในมาตรา 65 119 ในสวน
ของการไดรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพนั้นไดบัญญัติไวตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
ฉบับ พ.ศ.2533 ในสวนของมาตรา 69 และมาตรา 70 120นั้นยังไดกลาวถึงการมีสิทธิตางๆท่ีจะไดรับ

                                           
กอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหแกลูกจางซ่ึงเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 ท่ีเขาทํางานกอน
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ถาสวัสดิการนั้นมีกรณีใดท่ีจายในอัตราสูงกวาประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ให
นายจางนั้นนําระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการทํางานสัญญาจางแรงงานหรือขอตกลงเก่ียวกับสภาพการ
จางซ่ึงกําหนดสวัสดิการท่ีวานั้นมาแสดงตอคณะกรรมการเพ่ือขอลดสวนอัตราเงินสมทบในประเภท
ประโยชนทดแทนท่ีนายจางไดจัดสวัสดิการใหแลวจากอัตราเงินสมทบท่ีผูประกันตน และนายจางนั้น
ตองจายเขากองทุนตามมาตรา 46 และใหนายจางใชอัตราเงินสมทบในสวนท่ีเหลือภายหลังคิดสวนลด
ดังกลาวแลวมาคํานวณเงินสมทบในสวนของผูประกันตนและเงินสมทบในสวนของนายจางท่ียังมี
หนาท่ีตองสงเขากองทุนเพ่ือการจายประโยชนทดแทนในสวนอ่ืนตอไปการขอลดสวนอัตราเงินสมทบ 
และการพิจารณาหักสวนลดอัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไข
ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

118มาตรา56 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ไดบัญญัติวา  “ผูประกันตนหรือ
บุคคลอ่ืนใดเห็นวาตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีใดตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา  54 และ
ประสงคจะขอรับประโยชนทดแทนนั้นใหยื่นคําขอรับประโยชนทดแทนตามแบบท่ีเลขาธิการกําหนด
ตอสํานักงานและใหเลขาธิการหรือผูซ่ึงเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งการโดยเร็ว”; มาตรา 61 แหง
พระราชบัญญัติประกันสังคมพ .ศ.2533 บัญญัติวา “ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา 73 ไมมีสิทธิ
ไดรับประโยชนทดแทนเม่ือปรากฏวาการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือการทุพพลภาพหรือการ
ตายนั้นเกิดข้ึนเพราะเหตุท่ีผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา 73จงใจกอใหเกิดข้ึนหรือยินยอมใหผูอ่ืน
กอใหเกิดข้ึน” 

119 มาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับ พ.ศ.2533 ไดบัญญัติไววา 
“ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตรสําหรับตนเองหรือคูสมรสตอเม่ือ
ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสองรอยสิบวัน และตองอยูภายในระยะเวลาสิบหา
เดือนกอนวันรับบริการทางการแพทยประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตรใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับ
สําหรับการคลอดบุตรไมเกินสองครั้ง” 

120มาตรา67แหงพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับ พ.ศ.2533 ไดบัญญัติไววา 
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ประโยชนทดแทนจากการทุพพลภาพของผูประกันตนก็ตอเม่ือผูนั้นไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอย
กวา 3 เดือน และตองอยูภายในระยะเวลา 15 เดือนกอนการทุพพลภาพนอกจากนี้ยังไดกลาวถึงสิทธิ
ท่ีไดรับจากประโยชนทดแทนอันเนื่องมาจากการทุพพลภาพตางๆ อันไดแกคาตรวจวินิจฉัยโรคคา
บําบัดทางการแพทยคายาและคาเวชภัณฑคากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลคา
รถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูทุพพลภาพคาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายจิตใจและอาชีพ รวมถึง
คาบริการอ่ืนท่ีจําเปนท้ังนี้ตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการแพทยอีกดวย 

ในกรณีประกันสังคมท่ีบุคคลในครอบครัวของขาราชการ ลูกจางประจํา ผูไดรับ
บํานาญเบี้ยหวัดท่ีเปนผูประกันตนซ่ึงไดรับความชวยเหลือเก่ียวกับคารักษาพยาบาลจากกองทุน
ประกันสังคมตองใชสิทธิจากกองทุนกอนหากไมเขาขายท่ีจะไดรับความชวยเหลือเชนการเจ็บปวยจาก
การทํางานหรือไดรับความชวยเหลือต่ํากวาสิทธิของทางราชการก็สามารถท่ีจะนําสวนท่ีขาดมาเบิกได
แตถาไมเขารักษาโรงพยาบาลท่ีตนเลือกไวก็ไมสามารถนํามาเบิกจากทางราชการไดหรือ 

ในกรณีการใชสิทธิประกันสังคมในสถานพยาบาลเอกชนท่ีเลือกไวแลวเบิกคา
รักษาพยาบาลไดไมหมดแลวจะมาเบิกกับทางราชการไดแตตองอยูภายใตหลักเกณฑพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุอุบัติภัยหรือกรณีมีเหตุจําเปนรีบดวนซ่ึงหาก
ไมไดรับการรักษาอาจเปนอันตรายตอชีวิตของบุคคลนั้นได121 

3.1.1.3  ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติถือไดวาเปนระบบ ประกันสุขภาพสําหรับ

ประชาชนท่ัวไปท่ีใชในการปฏิบัติงานตามโครงการสรางหลัก ประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค 
และการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติฉบับ พ.ศ.2545 

                                           
“ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพตอเม่ือผูประกันตนไดจายเงินสมทบ
มาแลวไมนอยกวาเกาสิบวัน และตองอยูภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนทุพพลภาพ ”
พระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับ พ.ศ.2533 มาตรา 70 บัญญัติวา “ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพล
ภาพไดแก 

(1) คาตรวจวินิจฉัยโรค 
(2) คาบําบัดทางการแพทย 
(3) คายาและคาเวชภัณฑ 
(4) คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
(5) คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูทุพพลภาพ 
(6) คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายจิตใจและอาชีพ 
(7) คาบริการอ่ืนท่ีจําเปน 
ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและอัตราท่ีคณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ” 
121หนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค01417/ว171ลงวันท่ี 3 มิถุนายน 2546; หนังสือ

กรมบัญชีกลางท่ี กค 01417/12081 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2546 
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ในการประกันสุขภาพของประชาชนไทยนั้นไดเริ่มมาตั้งแตปพ.ศ.2518 ซ่ึงรัฐบาล
ไทยในขณะนั้นไดกําหนดนโยบายในการรักษาพยาบาลโดยไมคิดมูลคาใหแกประชาชนผูมีรายไดนอย
พรอมกับมีการพัฒนาบริการโดยยกฐานะสถานีอนามัยชั้น 1 เปนโรงพยาบาลประจําอําเภอ 

ตอมาไดมีการขยายขอบเขตของการชวยเหลือดานการพยาบาลโดยไมคิดมูลคาแก
ผูสูงอายุ เด็กอายุ 0-12 ป ผูพิการครอบครัวทหารผานศึก ภิกษุสามเณร นักบวช ผูนําชุมชน และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานการประกันสุขภาพโดยสมัครใจเริ่มเม่ือป พ.ศ.2526 โดย
ประชาชนซ้ือบัตรประกันสุขภาพ 300 บาทตอครอบครัว ตอมารัฐบาลจายเงินสมทบ500 บาทตอ
ประชาชนจาย 500 บาท 

ในขณะท่ีขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และครอบครัวไดรับการประกันสุขภาพ
จากรัฐบาลโดยไมจํากัดวงเงิน สวนลูกจางสถานประกอบการไดรับการประกันสุขภาพตามกฎหมาย
ประกันสังคม แตก็ยังมีประชาชนอีกสวนหนึ่งประมาณ 20 ลานคนยังไมมีหลักประกันสุขภาพดวย
สาเหตุตางๆ  รัฐบาลจึงไดเสนอนโยบายสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทุกโรค  

โดยเริ่มดําเนินการในพ้ืนท่ี 6 จังหวัด ในวันท่ี 1 เมษายน 2544 และขยายพ้ืนท่ี
ครอบคลุมท่ัวประเทศ เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2545 และเสนอรางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ.2545122 เขาสูการพิจารณาของรัฐสภา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 18 
พฤศจิกายน 2545ซ่ึงในระหวางการดําเนินงานสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทุก
โรคไดกอปญหาเกิดข้ึนกับสถานบริการสาธารณสุขจํานวนมากโดยเฉพาะเก่ียวกับงบประมาณซ่ึงขาด
สภาพคลองทําใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพของการบริการและปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนไมสอดคลองกับ
บุคคลากรท่ีมีอยูเทาเดิม 

คณะกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภาจึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงาน
โครงสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทุกโรค และการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 ซ่ึงคณะอนุกรรมาธิการฯไดพิจารณาศึกษาเรื่องดังกลาวและ
ไดนําเสนอคณะกรรมาธิการฯ พรอมดวยขอเสนอแนะเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาซ่ึง
รายละเอียดของรายงานสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

เปาหมายในการสรางระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 123ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540)ไดกลาวไวตามมาตรา 52124 

                                           
122พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 

123กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health,คนวันท่ี 15 กันยายน 
2557 จาก http://www.moph.go.th 

124มาตรา 52ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (พ.ศ. 2540)ท่ีกลาววา “บุคคลยอมมี
สิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการ
รักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจายท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
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จากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีไดแถลงตอรัฐสภาไวเม่ือวัน
จันทรท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ.2544ไวดังตอไปนี้ 

“ขอ 1 นโยบายเรงดวน (7) เปนการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาเพ่ือลด
คาใชจายโดยรวมของประเทศ และประชาชนในการดูแลสุขภาพโดยเสียคาใชจาย 30 บาทตอครั้ง 
และสรางโอกาสในการเขาถึงบริการสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐานอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน” 

จากการศึกษาผลการดําเนินงานของรัฐบาลท่ีไดแถลงตอวุฒิสภาปท่ี2 (วันท่ี 26 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 -26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546) พบวาประชาชนมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา
เปนไปตามเปาหมาย คือ มีประชาชนไดรับสิทธิท้ังสิ้น 45 ,386,801 คน คิดเปนรอยละ 74.21 ของ
ประชากรท้ังประเทศ (61,153,864 คน) ท้ังนี้ไมรวมสิทธิในโครงการประกันสังคม และสิทธิขาราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ผูยากไรและผูท่ีสังคมควรชวยเหลือเก้ือกูล ไดรับบริการท่ียกเวน
คาธรรมเนียม 30 บาท จํานวน 24 ,073,033คนครอบคลุมเปาหมายท่ีตั้งไว 22 ลานคนเม่ือพิจารณา
ถึงมาตรฐานของการบริการความท่ัวถึงและความเทาเทียมกันในการรับบริการในปงบประมาณ 2545 
กระทรวงสาธารณสุข 

 
3.1.2 ระบบประกันสุขภาพในประเทศสิงคโปร  
ในสวนของระบบประกันสุขภาพของประเทศสิงคโปรนั้นจัดวาเปนระบบคู (Dual System) 

ซ่ึงมีหลักการพัฒนาการใชระบบประกันสุขภาพมาจากของสหรัฐอเมริกาโดยรัฐบาลสิงคโปรไดเขามา
ชวยเหลือประชาชนในทุกระดับในบางสวนโดยเนนใหประชาชนไดพ่ึงพาตนเองดวยใหเกิดความ
เหมาะสม ซ่ึงปจจุบันไดมีการใชแบบผสมผสานโดยเปนภาคบังคับใหประชาชนชาวสิงคโปรไดทําการ
ออมทรัพยโดยการหักเงินจากกองทุนเงินสะสมท่ีไดรับจากการจางแรงงานในแผนการประกันสุขภาพ
แหงชาติ และการหักเงินจากภาษีรายไดของรัฐบาล รวมท้ังคาใชจายตางๆ ในการรักษาพยาบาลการ
ใหการบริการทางการแพทยภายใตการควบคุมใหไดมาตรฐาน การหักคาใชจายจากประชาชนนั้น
ข้ึนอยูกับระดับรายได และข้ันเงินเดือนของประชาชนรวมถึงคาใชจายในการรักษาของประชาชนท่ีจะ
สามารถกระทําไดเปนหลักซ่ึงทางโรงพยาบาลของรัฐในสิงคโปรไดคิดคาใชจายในการรักษาอยางนอย
รอยละ 19 ของคาใชจายท้ังหมด อีกท้ังรัฐบาลสิงคโปรยังไดดูความเหมาะสมในเรื่องของระดับเงิน
รายไดของประชาชนในแตละคนเปนหลักอีกดวยสวนในโรงพยาบาลเอกชนนั้นคิดคาใชจายเต็ม
จํานวนในการรักษาแบบ 1 00% เต็มเพ่ือเปนการชวยใหประชาชนชาวสิงคโปรสามารถรับผิดชอบตอ
ความตองการดานสุขภาพของตนเองไดนั้นทางรัฐบาลสิงคโปรจึงไดนําเอาระบบตางๆ  ในการประกัน
สุขภาพมาใชหลักๆมีอยูหาแบบมีดังนี้ คือ แบบแรก คือแผนออมทรัพยเพ่ือสุขภาพเมดิเซฟ
(Medisave) แบบท่ีสอง คือแผนคุมครองเพ่ือสุขภาพเมดิชีลด (Medishield) แบบท่ีสาม คือแผน

                                           
   การบริการทางสาธารณสุขของรัฐตองเปนไปอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพโดยจะตอง
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชนมีสวนรวมดวยเทาท่ีจะกระทําได 
  การปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายรัฐตองจัดใหแกประชาชนโดยไมคิดมูลคาและทันตอ
เหตุการณท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 



68 

กองทุนเพ่ือสุขภาพ (Medifund) และแบบท่ีสี่ คือกองทุนดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาวเอลเดอชีลด
(Eldershield) สําหรับผูสูงวัย แบบท่ีหา คือ แผนโครงการประกันสุขภาพของเอกชนพีมีส (PMIS: 
Private Medical Insurance Scheme) เปนตน125 

 3.1.2.1 แผนออมทรัพยเพ่ือสุขภาพเมดิเซฟ (Medisave) 
แผนการออมทรัพยแบบบังคับประเภทนี้เพ่ือใหประชาชนชาวสิงคโปรแตละคนได

สะสมเงิน และจายเงินสําหรับคารักษาพยาบาลได โดยคนไขแตละรายนั้นสามารถใชเงินจากบัญชี
กองทุนเมดิเซฟ (Medisave Account) แทนเงินสดสวนตัวไดโดยตรงหรือรวมกันจายก็สามารถ
กระทําไดประชาชนชาวสิงคโปรเองจํานวนมากท่ีใชจายจากการประกันสุขภาพเอกชนซ่ึงไมนับรวม
จากโครงการชวยเหลือของรัฐบาลแลวแรงงานสิงคโปรยังจะไดรับการชวยเหลือจากบัญชีสวนตัวของ
กองทุนเมดิเซฟ (Medisave Account) อีกดวย 

ประเภทกองทุนเมดิเซฟ  (Medisave) ของสิงคโปรนั้นมีระบบการเงินเริ่มแรกจาก
บัญชีออมทรัพยการใหความชวยเหลือสนับสนุนจากซีพีเอฟฟนด  (Central Provident Fund:CPF) 
สําหรับการออมเมดิเซฟ (Medisave) จะอยูระหวาง 6 .5-9% ของรายไดจากการทํางานกอนการหัก
ภาษีโดยข้ึนอยูกับอายุ ในคนทํางานท่ีผูสูงอายุจะตองจายเงินมากข้ึน สิ่งนี้จะชวยในเรื่องการยกเวน
จากภาษีรายได การไดดอกเบี้ย จะชวยประหยัดคาใชจายในการรักษาในยามชรา และภายหลังการ
เสียชีวิต โดยถัวเฉลี่ยแลวคนสิงคโปรมีเงิน 14 ,900เหรียญสิงคโปรออมไวในบัญชีออมทรัพยเมดิเซฟ 
(Medisave) ตอคน126 

3.1.2.2แผนคุมครองสุขภาพเมดิชีลด (Medishield) 
แผนคุมครองสุขภาพในระบบนี้เปนการประกันสุขภาพสําหรับการเจ็บปวยท่ีมี

คาใชจายมากในระดับท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจครัวเรือนซ่ึงรัฐบาลสิงคโปรไดเริ่มจัดตั้งข้ึนเม่ือป ค .ศ.
1990 (พ.ศ.2533) เนื่องจากเปนแผนประกันท่ีมีคาใชจายมากในการชวยเหลือประชาชนในเรื่อง
คาใชจายในทางการแพทย แผนคุมครองสุขภาพเมดิชีลด (Medishield) จึงชวยลดความเสี่ยงในเรื่อง
คาใชจายในการรักษาของคนปวยท่ีมีอายุต่ํากวา7 0ป และชวยเหลือคนท่ีมีรายไดต่ําอีกท้ังเนื่องจากมี
คาใชจายสูง และไมครอบคลุมคาบริการตางๆ  ทางแพทย เชน คาฉีดวัคซีน คารักษาทางดานจิตเวช 
หรือคายา รวมท้ังคาบําบัดโรคพิษสุราเรื้อรัง 

สมาชิกผูออมทรัพยเมดิเซฟ (Medisave) ทุกคนจะไดรับการลงทะเบียนเปนเมดิ
ชีลด (Medishield) โดยอัตโนมัติ และแตละคนก็ยังมีสิทธิท่ีจะไมเลือกตามแผนคุมครองสุขภาพเมดิ
ชีลด (Medishield)ไดแตอยางไรก็ตามรอยละ88ของผูถือบัญชีออมทรัพยเมดิเซฟ (Medisave)ไดเขา

                                           
125 Ministry of Health Singapore,Enhancing Medishield: Better Coverage for 

Singaporeans,Retrieved October 24, 2012 from www.moh.gov.sg/content /moh_ 
web/home/ pressRoom/pressRoomItemRelease/2012/enhancing-medishield-better-
coverage-for-Singaporeans.html 

126Ministry of Health Singapore, Medisavefor Chronic Disease Management 
Programme (CDMP) and Vaccinations. 

http://www.moh.gov.sg/content/moh_
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รวมใชแผนตามโครงการคุมครองสุขภาพเมดิชีลด (Medishield)อีกดวยการใชแผนเมดิชีลด  
(Medishield)ประจําปโดยหักคาใชจายจากการเปนสมาชิกจากกองทุนออมทรัพยเมดิเซฟ
(Medisave) โดยพิจารณาจากจํานวนเงินคาใชจายท่ีใชในการรักษาตามขอตกลงในสัญญาท่ีทําไวซ่ึง
อนุญาตใหยกเวนไดในกรณีท่ีบางโรคไดรับการรักษาไปแลวกอนท่ีจะเขารวมโครงการคุมครองสุขภาพ
แบบเมดิชีลด (Medishield)ประชาชนชาวสิงคโปรก็จะไดรับการชดเชยในแผนโครงการประกัน
สุขภาพแบบเมดิชีลด (Medishield) ซ่ึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีจะชวยใหประหยัดคาใชจายในการ
รักษาในกรณีท่ีคาใชจายในการรักษานั้นสูงเกินไป127 

3.1.2.3 แผนกองทุนเพ่ือสุขภาพเมดิฟนด (Medifund) 
รัฐบาลสิงคโปรไดใหการสนับสนุนแผนกองทุนนี้เม่ือเริ่มกอตั้งข้ึนใน ค .ศ.1993 (พ.ศ.

2536) เพ่ือความปลอดภัยสําหรับคนท่ีมีบัญชีออมทรัพยเมดิเซฟ (Medisave) ต่ําและไมสามารถจาย
คารักษาพยาบาลไดกองทุนนี้จะชวยในการจายเปนการเฉพาะรายหรือเปนรายกรณีไป ซ่ึงเปนระบบท่ี
กองทุนของรัฐบาลไดใหเงินสนับสนุนประเดิมโดยเริ่มตนท่ี 200ลานเหรียญสิงคโปรดอลลารแลวนําเอา
ดอกผลมาเปนคาใชจายในการรักษาพยาบาลสําหรับกรณีท่ีผูปวยมีรายไดนอยหรือท่ีไมสามารถจายคา
รักษาพยาบาลไดนั่นเองในการใหความชวยเหลือสนับสนุนจากรัฐบาลสิงคโปร และระบบประกัน
สุขภาพจากระบบตางๆ  ท่ีกลาวขางตนนี้จะชวยในการเปนหลักประกันของการเขาถึงบริการทาง
การแพทยข้ันพ้ืนฐานไดงายข้ึน และสะดวกสําหรับประชาชนไดดียิ่งข้ึน 

3.1.2.4 แผนกองทุนสําหรับผูสูงวัยเอลเดอชีลด (Elder Shield)128 
กองทุนสําหรับผูสูงวัยเอลเดอชีลดไดเริ่มจัดตั้งข้ึนในป ค.ศ.2002(พ.ศ.2545) กองทุน

นี้ไดครอบคลุมไปถึงการไดรับอันตรายอยางรุนแรงท่ีตองใชระยะเวลาในการรักษา ซ่ึงกองทุนนี้ไดรับ
การคุมครองดานการเงินในระยะเวลายาวนานเปนการชวยเหลือรายเดือนใหแกพลเมืองชาวสิงคโปร 
โดยรวมถึงผูท่ีอนุญาตใหพํานักอาศัยอยูในสิงคโปรไดอยางถาวร(Permanent Residents) 

บุคคลท่ีอยูในวัย 4 0 ปข้ึนไปจะไดรับอนุญาตโดยอัตโนมัติในการท่ีจะใหใชแผน
กองทุนสําหรับผูสูงวัยนี้ไดซ่ึงระบบนี้ไดแบงเปนสองประเภท คือแผนกองทุนเอลเดอชีลดสามรอย
(Eldershield 300) และกองทุนเอลเดอชีลดสี่รอย  (Eldershield 400) ซ่ึงแผนกองทุนเอลเดอชีลด
สามรอย (Eldershield 300) ไดเริ่มจัดตั้งข้ึนเม่ือเดือนกันยายน พ .ศ.2545 โดยใหผูรวมสมัครเปน
สมาชิกเขากองทุนมีหนาท่ีจายเปนเงิน 3 00 เหรียญสิงคโปรดอลลาร ตอเดือนเปนเวลานานถึง 6 0 
เดือนเพ่ือไดสิทธิคุมครองดานประกันสุขภาพเพ่ือการรักษา 129ในขณะท่ีแผนกองทุนเอลเดอชีลดสี่รอย  
(Eldershield 400) นั้นไดเริ่มตนภายหลังจากการปฎิรูปเอลเดอชีลด (Eldershield) ใหมในป ค .ศ.

                                           
127 Ministry of Health Singapore,Enhancing Medishield: Better Coverage for 

Singaporeans. 
128Ministry of Health Singapore, ElderShield, Retrieved October 24, 2012 from 

http://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/costs_and_financing/schemes 
_subsidies/ElderShiel.html 

129Ibid. 

http://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/costs_and_financing/schemes%20_subsidies
http://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/costs_and_financing/schemes%20_subsidies
http://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/costs_and_financing/schemes%20_subsidies
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2007(พ.ศ.2550) โดยปรับเปลี่ยนมาเปนใหจายเงิน400เหรียญสิงคโปรดอลลารตอเดือนเปนเวลานาน
สุดถึง 72 เดือนท้ังพลเมืองชาวสิงคโปร และผูท่ีไดรับอนุญาตใหพํานักไดอยางถาวร (Permanent 
Residents) ท่ีไดสมัครหรือเขารวมแผนกองทุนเอลเดอชีลด  (Eldershield) ภายหลังเดือนกันยายน 
พ.ศ.2550ก็จะไดรับสิทธิแผนกองทุนเอลเดอชีลดสี่รอย (Eldershield 400) โดยอัตโนมัติอีกดวย 

3.1.2.5แผนโครงการประกันสุขภาพของเอกชน  (Private Medical Insurance 
Scheme: PMIS) 

แผนกองทุนนี้อนุญาตใหสมาชิกซีพีเอฟ (Central Provident Fund:CPF) ใชการ
ออมแบบเมดิเซฟ (Medisave)ในการอนุมัติแผนกองทุนของบริษัทเอกชนเพ่ือใหครอบคลุมถึง
บริษัทเอกชนได และผูท่ียังตองพ่ึงพา หรืออาศัยความชวยเหลือในครอบครัว  เชน บิดามารดา คูสามี
ภรรยา บุตร และปูยาตายาย เปนตนท้ังกองทุนเมดิเซฟ (Medisave) และกองทุนเมดิชีลด 
(Medishield)ไดมีการบริหารจัดการภายใตการควบคุมดูแลของรัฐบาลสิงคโปรโดยใหประชาชนทุก
คนทําประกันภาคบังคับกับกองทุนสวนกลางซีพีเอฟ (CPF) ภายใตการดูแลของกระทรวงแรงงานอีกที
หนึ่ง โดยกลุมผูใชแรงงานชาวสิงคโปรและลูกจางจะถูกหักเงินเขาสูบัญชีสะสมเงินรายไดในแตละ
เดือนเขากองทุนซีพีเอฟ(CPF) ซ่ึงจะเขาไปอยูในบัญชี3 ฉบับ อันไดแก130 

ฉบับแรก เปนบัญชีธรรมดา ซ่ึงเงินสะสมสวนนี้ใชในการซ้ือบาน คาใชจายคาประกัน
ซีพีเอฟ (CPF) รวมถึงการลงทุน และคาเทอมท่ีใชจายในการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา 

ฉบับท่ีสอง คือ บัญชีพิเศษใชสําหรับคนวัยชรา วัยเกษียณอายุรวมถึงการลงทุนในวัย
ใกลเกษียณอายุอีกดวย และ 

ฉบับท่ีสาม คือบัญชีออมทรัพยเมดิเซฟ (Medisave Account) ซ่ึงใชสําหรับ
คาใชจายในการรักษาพยาบาล และคาประกันสุขภาพท่ีไดรับการอนุมัติแลวสวนโครงการซีพีเอฟ 
(CPFSchemes) อ่ืนๆ  อันไดแก กองทุนเมดิฟนด (Medifund) กองทุนเอลเดอชีลด  (Elder Shield) 
และโครงการประกันสุขภาพของเอกชน (Private Medical Insurance Scheme:PMIS) เปนตน131 

ในสวนของกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปรนั้นไดมีการจัดใหมีบริการ และนโยบาย
บริการสาธารณะตางๆ  เพ่ือสงเสริมสุขภาพโดยไดรับการตอบรับจากสาธารณชนเพ่ือเขารวม
สนับสนุนโครงการในการพัฒนานโยบายสาธารณสุขตางๆใหมีการปรับปรุงพัฒนาในดานการบริการ
ทางการแพทยใหกาวหนาดียิ่งข้ึน อนึ่งตามพระราชบัญญัติสงเสริมสุขภาพของสิงคโปรนั้นไดเริ่มมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือการสงเสริมสุขภาพของสิงคโปรข้ึนใน ค.ศ.2001(พ.ศ.2544) ซ่ึงอยูภายใตการ
ควบคุมดูแลของรัฐบาลสิงคโปร และจะตองรายงานตอกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงหนาท่ีของ
คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพ คือมีหนาท่ีสงเสริมสุขภาพแหงชาติรวมถึงการปองกันโรคติดตอ
ภายในประเทศอีกดวยโดยมีนโยบายในการสงเสริมสุขภาพของประเทศสิงคโปรเพ่ือใหประชาชนมี

                                           
130Ministry of Manpower Singapore, Central Provident Fund, Retrieved 

October 24, 2012 from www.mom.gov.sg/employment-practices/employment 
rightsconditions/cpf/ Pages/default.aspx 

131Ibid. 

http://www.mom.gov.sg/employment-practices/employment%20rightsconditions/cpf/
http://www.mom.gov.sg/employment-practices/employment%20rightsconditions/cpf/
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สุขภาพท่ีแข็งแรง และม่ันคงโดยมีเปาหมายในการเพ่ิมคุณภาพของชีวิตเพ่ือใหมีชีวิต และอายุยืนยาว
ข้ึนโดยปราศจากโรคภัยไขเจ็บ การปองกันความเจ็บปวยท่ีจะเกิดข้ึน และปองกันการเกิดภาวะทุพพล
ภาพท่ีจะเกิดข้ึนภายในประเทศ รวมถึงการปองกันการเสียชีวิตท่ีจะเกิดข้ึนกอนวัยอันควร 

 
3.1.3  นโยบายหลักประกันสุขภาพแหงชาติของสิงคโปร 
ในการวางกรอบนโยบายหลักประกันสุขภาพแหงชาติของสิงคโปรนั้นมาจากกระทรวง

สาธารณสุข และองคกรเอกชนรวมท้ังองคกรภายในของรัฐบาลซ่ึงสิงคโปรนั้นไดมีการออก
พระราชบัญญัติสุขภาพมากกวา 2 0ฉบับท่ีอยูภายใตการควบคุมดูแลของกระทรวงสาธารณสุข
ภายในประเทศท่ีไดเนนถึงการดูแลรักษาสุขภาพ และความปลอดภัยของชีวิตประชาชนเปนหลัก 
รวมท้ังอาชีพท่ีใหบริการทางการแพทยตลอดจนถึงการควบคุมดูแลการฝกอบรมทางการแพทย และ
สุขภาพเพ่ือใหไดมาตรฐานในการดูแลสุขภาพตามหลักสากล 

นโยบายในหลักประกันสุขภาพแหงชาติของสิงคโปรนั้นไดเริ่มจัดข้ึนเปนระบบในป ค .ศ.
1984(พ.ศ.2527) และคาใชจายในการจัดเก็บใหบริการทางการแพทยของสิงคโปรนั้นไดมาจากการ
จัดเก็บภาษีท่ัวไปโดยมีท้ังฟรี และเก็บคาใชจายซ่ึงรัฐบาลสิงคโปรไดมีการวางแผนพัฒนาสุขภาพ
แหงชาติ (National Health Plan) เพ่ือปฏิรูปโครงสราง และการเงินของระบบดูแลสุขภาพโดยได
ริเริ่มระบบการออมเงินเมดิเซฟ (Medisave System) และมีการเปดบัญชีออมทรัพยสุขภาพเมดิเซฟ 
(Medisave Accounts) โดยใหแตละบุคคลนั้นมีความรับผิดชอบในสวนของตน  

นอกจากนี้ประชาชนชาวสิงคโปรสวนใหญยังไดทําประกันในรูปแบบแผนประกันสุขภาพเมดิ
ชีลด (Medishield Insurance Plan) อีกดวย132 

คนไขชาวสิงคโปรแตละรายนั้นสามารถใชเงินจากบัญชีกองทุนเมดิเซฟ (Medisaveaccount) 
แทนเงินสดสวนตัวไดโดยตรง หรือจะรวมกันจายก็สามารถกระทําได ประชาชนชาวสิงคโปรเอง
จํานวนมากท่ีใชจายจากการประกันสุขภาพเอกชนซ่ึงไมนับรวมจากโครงการชวยเหลือของรัฐบาลแลว
แรงงานสิงคโปรยังจะไดรับการชวยเหลือจากบัญชีสวนตัวของกองทุนเมดิเซฟ (Medisave Account)
ท้ังกองทุนเมดิเซฟ(Medisave) และกองทุนเมดิชีลด (Medishield) ไดมีการบริหารจัดการภายใตการ
ควบคุมดูแลของรัฐบาลสิงคโปรโดยใหประชาชนทุกคนทําประกันภาคบังคับกับกองทุนสวนกลางซีพี
เอฟฟนด(Central Provident Fund:CPF) ภายใตการดูแลของกระทรวงแรงงานโดยกลุมผูใชแรงงาน
ชาวสิงคโปรและลูกจางจะถูกหักเงินเขาสูบัญชีสะสมเงินรายไดในแตละเดือนเขากองทุนซีพีเอฟฟนด
(CPF) โดยเขาไปอยูในบัญชี3 ฉบับตามท่ีกลาวไวแลวขางตน133 

ในสวนของกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปรนั้นไดมีการจัดใหมีบริการสาธารณะ และ
นโยบายตางๆ  เพ่ือสงเสริมสุขภาพโดยไดรับการตอบรับจากสาธารณชนเพ่ือเขารวมสนับสนุน
โครงการในการพัฒนานโยบายสาธารณสุขตางๆใหมีการปรับปรุงพัฒนาในดานการบริการทาง

                                           
132 Ministry of Health Singapore, Enhancing Medishield: Better Coverage for 

Singaporeans. 
133Ministry of Manpower Singapore, op. cit. 
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การแพทยใหกาวหนาดียิ่งข้ึนๆไป อันมีตัวอยางของพระราชบัญญัติเก่ียวกับสุขภาพของสิงคโปรมีดังนี้ 
อาทิเชน พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพในดานการบริการทางการแพทยพระราชบัญญัติท่ี
เก่ียวของกับการควบคุมบุหรี่ พระราชบัญญัติเก่ียวกับการจดทะเบียนการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
พระราชบัญญัติเก่ียวกับการเปลี่ยนถายอวัยวะของมนุษย (Human Organ Transplant Act (2008)) 
พระราชบัญญัติการควบคุมดูแลรักษาสุขภาพจิต พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดตอ พระราชบัญญัติ
เก่ียวกับการจดทะเบียนโรคติดตอแหงชาติ (The National Registry of Diseases:NRD) นโยบาย
ภาคบังคับในการตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV) และโรคเอดส  (AIDS) กอนการแตงงาน 
(HIV/AIDSTesting for Couples Before GettingMarried) เปนตน 

ประเทศสิงคโปรนั้นมีพระราชบัญญัติสาธารณสุขสิ่งแวดลอม (The Environmental Public 
Health Act)(Original Enactment: Act 14 of 1987)134เพ่ือควบคุมสิ่งแวดลอมไมใหเกิดมลพิษ
ภาวะท่ีจะกอใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตางๆ  ท่ีสงผลรายตอสุขภาพของประชาชน และพระราชบัญญัติ
ควบคุมโรคติดตอ (Infectious Diseases Act (Cap.137) พ.ศ.2556 ซ่ึงไดกลาวถึงโรคติดตออันเกิด
จากการติดเชื้อท่ีอาจเกิดข้ึนเปนครั้งแรก หรือในครั้งท่ีสองตามรายชื่อบัญชีท่ีบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติโรคติดตอ โดยรวมถึงการติดตอทางการติดเชื้อจากโรคผิวหนังท่ีเกิดข้ึน และยัง
สามารถติดตอแพรเชื้อไปยังผูอ่ืนไดอีกดวย 

ในสวนของพระราชบัญญัติสาธารณสุขสิ่งแวดลอม 135 (Environmental Public Health 
(Amendment) Act 2014(ฉบับแกไข พ .ศ.2556) ไดบัญญัติไวถึงเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพดาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหมีการพัฒนา รวมถึงการปรับปรุงดานสาธารณสุขตางๆท่ีดีโดยไดมีการ
บริหารจัดการใหมีน้ําดื่มน้ําใชท่ีสะอาดมีอาหารท่ีถูกสุขลักษณะและพืชผักท่ีมีความสะอาดท่ีผานการ
รับรองอยางมีคุณภาพท่ีดีโดยปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปอนโดยใหมีคุณภาพท่ีดีไดตามมาตรฐาน
ควบคุมรวมท้ังโรงงานตางๆท่ีตองจัดการใหไดคุณภาพตามท่ีมาตรฐานรับรองสากลโดยปราศจาก
มลพิษภาวะใดๆ อยางเปนระเบียบ และระบบท่ีดีดวย 

                                           
134พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดตอ พ.ศ.2556 ของสิงคโปรนิยามโรคติดตอ 

“Infectious Diseases” means (a) any Disease set out in the First or Second Schedule 
to the Infectious Diseases Act (Cap. 137);and (b) any skin disease which is likely to be 
contagious 

135พระราชบัญญัติสาธารณสุขสิ่งแวดลอมฉบับพ.ศ.2556และฉบับแกไข พ.ศ.2557  
G.N.No.S442/2013—Environmental Public Health Act (Amendment of Fourth 
Schedule) Notification 2013 (18 July 2013) Act 15 of 2014-Environmental Public 
Health (Amendment) Act 2014 (1 April 2014)   
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สวนพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดตอพ .ศ.2556 136 ของสิงคโปรตาม  Sectionท่ี 68 ใน 
SecondSchedule ท่ีไดบัญญัติไว และกลาวถึงการควบคุมโรคติดตอท่ีสามารถแพรระบาดกระจาย
เชื้อไปยังแหลงภูมิภาคอ่ืนๆ ได ซ่ึงจะตองควบคุมนั้นมีอยูดวยกัน 6 โรคตามพระราชบัญญัติควบคุม
โรคติดตออันไดแก โรคแอนแทรกซ  (Antrax) โรคอหิวาหตกโรค (Cholera) โรคไขไทฟอยด  (Enteric 
Fever (Typhoid)) โรคกาฬโรค (Plague) โรคไขทรพิษ (Small Pox) และโรคไขเหลือง  (Yellow 
fever) เปนตน โดยพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดตอในสิงคโปรนั้นไดเริ่มมีข้ึนในปค .ศ.1976 (พ.ศ.
2519) ซ่ึงไดมีการควบคุมดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสิ่งแวดลอม (Ministry of the 
Environment) ของสิงคโปรเปนหลักสําคัญโดยไดมีนโยบายท่ีสอดคลองกับกฎอนามัยระหวาง
ประเทศ และเปนไปตามกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) รวมถึงนโยบายขององคการอนามัยโลก  
(WHO) มีดังตอไปนี้ 

ประการแรก คือนโยบายการรวมมือกันระหวางประเทศในการรณรงค วางแผนควบคุม
ปองกันและขจัดโรคติดเชื้อเอชไอวี /เอดส  (HIV/AIDS)137ซ่ึงเปนปญหาระบาดของการติดเชื้อของ
ประชากรในสิงคโปร รวมถึงนานาอารยประเทศ ซ่ึงพบในประเทศท่ีพัฒนาแลวท่ีไดเผชิญปญหาอยูใน
ขณะนี้ โดยสถิติขององคการอนามัยโลก  (WHO) และองคการสหประชาชาติ (UNAIDS) พบวายังนา
วิตกกังวลอยูเนื่องจากมีการวิจัยไดรายงานพบวามีผูติดเชื้อเอชไอวี และเอดส (HIV/AIDS) อยูท่ัวโลก
ในปจจุบันอยูถึง 25ลานคนตั้งแตเริ่มมีการติดเชื้อระบาดในป ค .ศ.1990 และเพ่ิมเปนเทาตัวรวมท้ังมี
การติดเชื้อในผูหญิงและเด็กไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องจนกระท่ังปจจุบัน 

ประการท่ีสอง คือ การรณรงคใหยกเลิก และใหมีการลดระดับของการผลิตยาสูบจากโรงงาน
ยาสูบซ่ึงเปนปญหาตอสุขภาพของประชากรภายในประเทศซ่ึงจากการวิจัยพบวาการสูบบุหรี่เปน
สาเหตุของการเกิดโรคไดถึง 25ชนิดและโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่นั้นไดคราชีวิตของประชากรโลกถึง 
4.9 ลานคน และจะเพ่ิมเปนเทาตัวในป ค.ศ.2020 ซ่ึงเปนปญหาของโลกในขณะนี้อยูอีกดวย 

ประการท่ีสาม คือ การรณรงคในการวางแผนปองกัน ควบคุม และขจัดการแพรระบาดของ
โรคไขมาลาเรียท่ีเพ่ิมข้ึนไดท้ังในสิงคโปรและในประเทศใกลเคียงรวมกันซ่ึงปญหาท่ีเกิดข้ึนพบไดจาก
การอพยพการยายถ่ินฐานของประชากร อากาศ ฤดูฝน และภาวะในการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 
และบรรยากาศซ่ึงมีผลกระทบตอสุขภาพ 138รวมถึงผลของการดื้อยาตานมาลาเรีย การปองกันและ
การรักษาโดยยาตานมาเลเรียจะชวยปองกัน และชวยใหการแพรเชื้อลดลง 

                                           
136 พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดตอ พ .ศ.2556 Second Schedule Section 68 

Infectious Diseases 1. Anthrax2.Cholera3. EntericFever(Typhoid) 4. Plague5. Smallpox 
6. Yellow Fever 

137องคการสหประชาชาติ (UNAIDS) ไดรณรงคในการควบคุมปองกันและขจัดการติดเชื้อโรค
เอชไอวีและเอดส (HIV/AIDS) รวมถึงสิทธิของการไดเขารับการรักษาในแตละประเทศอีกดวย 

138พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดตอสิงคโปรค.ศ.1976 (พ.ศ.2519) 
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ประการท่ีสี่ คือ การรวมมือกันรณรงค ควบคุม วางแผนปองกันและการรักษารวมท้ังการ
กําจัดวัณโรค (Tuberculosis) ออกไปจากประเทศสิงคโปร และประเทศเพ่ือนบานซ่ึงเปนปญหาของ
ประชากรของแตละประเทศอยูดวย 

สวนองคการอนามัยโลก (WHO)ไดมีการควบคุมปองกันการระบาดของวัณโรค 
(Tuberculosis) โดยไดกําหนดกลยุทธวิธีในการรักษา (The DOTS Strategy หรือ Directly 
Observed Treatment) เพ่ือควบคุมการแพรระบาดของโรคใหกําหนดใชในแตละประเทศท่ีมีการ
แพรระบาดรัฐบาลสิงคโปรไดเขามาชวยดูแลในโครงการตรวจหาผูติดเชื้อ และใหยารักษาแบบ
มาตรฐานในระยะสั้นโดยใหยาตานวัณโรค และดูผลการใชยารักษารวมท้ังประเมินและติดตาม
ผลการรักษาโดยรัฐบาลของประเทศสิงคโปรเปนผูดูแลคาใชจายในการรักษาพยาบาล ความตอเนื่อง
ของการรักษา รวมถึงการใหความรวมมือระหวางประเทศในแหลงของการผลิตยาตานวัณโรครวมถึง
วิธีการรักษาและความเชี่ยวชาญเปนสําคัญ 

ในสวนของพระราชบัญญัติกองทุนออมทรัพยซีพีเอฟ (CentralProvidentFundAct: CPF) 
ฉบับป ค .ศ.2009(พ.ศ.2552) ไดกลาวไวถึงพระราชบัญญัติเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพจิตของ
ประชาชนชาวสิงคโปร (The Mental Health(Care and Treatment) Act 2008)โดยใหประชาชน
ทุกคนไดมีสิทธิในการเขารับการดูแลรักษาสุขภาพจิตเพ่ือใหประชาชนทุกคนมีสุขภาพจิตท่ีดี และ
ม่ันคงอีกดวย139 

นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติกองทุนออมทรัพยซีพีเอฟ 140(CPF Act) ฉบับแกไขเพ่ิมเติมป
ค.ศ.2013 (พ.ศ.2556) ยังไดกลาวถึงสมรรถภาพทางจิตในพระราชบัญญัติ  (Mental Capacity Act) 
ตอนท่ีหนึ่ง (Cap.177A) ในsubsection (4)(a),(4)(b) และ(4)(c) ท่ีวาดวยการกระทํา และการขาด
สมรรถภาพทางจิตตามความหมายของSubsection 4 

อีกท้ังยังมีพระราชบัญญัติเก่ียวกับการดูแลรักษาสภาวะความผิดปกติทางจิต 141(The 
Mental Disorders and Treatment Act (Cap.178) ใน Subsection (2) ยังไดกลาวถึงเง่ือนไขใน

                                           
139พระราชบัญญัติกองทุนซีพีเอฟ  (Central Provident Fund (Amendment)) 

Act2009(No.18of 2009)Date of Commencement: 1st March 2010An Act to amend the 
Central Provident Fund Act (Chapter 36 of the 2001 Revised Edition), to make 
consequentialamendments to the Mental Health (Care and Treatment) Act 2008 (Act 
21 of 2008) and to make related amendments to the Mental Capacity Act 2008 (Act 
22 of 2008) 

140พระราชบัญญัติกองทุนออมทรัพยซีพีเอฟ (CPF Act) ตอนท่ี 1 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม 30
มิถุนายน ค.ศ.2013 Subsection 4(a),(4b),(4c)  

141 Amendment of section 15(1B) The authority under subsection (1) may be 
given for a withdrawal from the Fund by a relevant member under subsection (7), or 
for the payment by a relevant member of the premium referred to in section 27L(1) 
from any amount deposited in his retirement account under subsection (6C)(a), 

 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22c87cd999-f137-422a-a0c2-72545208f1bb%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22f1b7803c-71dd-4732-b7f0-231fef8142ca%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22c87cd999-f137-422a-a0c2-72545208f1bb%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22c87cd999-f137-422a-a0c2-72545208f1bb%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22c87cd999-f137-422a-a0c2-72545208f1bb%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%227f933c47-8a34-47d1-8d0a-0a457d6fa1c2%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%227f933c47-8a34-47d1-8d0a-0a457d6fa1c2%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%227f933c47-8a34-47d1-8d0a-0a457d6fa1c2%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0;rec=0
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คาใชจายท่ีจะตองเบิกถอนจากกองทุนออมทรัพยซีพีเอฟ (CPF Fund) เพ่ือนําไปใชจายในการรักษา
อีกดวยในพระราชบัญญัติกองทุนออมทรัพย 142ซีพีเอฟฉบับนี้ยังไดกลาวถึงการจัดตั้งและวัตถุประสงค
ของกองทุนออมทรัพยซีพีเอฟในการฝากออมเงินเขาธนาคารรวมท้ังการอนุมัติการเงินของ
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการชวยเหลือในคาใชจายรวมท้ังยังนําไปลงทุนในแหลงลงทุนท่ีไดมาตรฐาน
ภายในประเทศภายใตพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดบัญญัติไวตามขอ 6(b) section33 Aไวอีกดวย 
 

3.2 องคกรที่ทําหนาที่เกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพ 
 
3.2.1 องคกรในระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย  
ประเทศไทยเรานั้นไดมีหนวยงาน และองคกรตางๆ ท่ีทําหนาท่ีในการรับผิดชอบดูแลและมี

อํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการในระบบประกันสุขภาพของไทยซ่ึงจะกลาวถึงมีดังตอไปนี้ 
3.2.1.1 กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจหนาท่ีในการพัฒนาระบบสุขภาพใหมีคุณภาพ

ประสิทธิภาพท่ีดีและเสมอภาคโดยการมีสวนรวมของประชาชนชุมชนและทุกภาคสวน โดยการสราง
สังคมใหมีจิตสํานึกดานสุขภาพเพ่ือใหคนไทยทุกคนมีสุขภาพท่ีดีสูเปาหมายสังคมอยูเย็นเปนสุขตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยการมีโครงการตางๆดังนี้คือ โครงการศึกษา คนควาวิจัยพัฒนาวิชาการ
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและถายทอดองคความรูเทคโนโลยีดานการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ โดยกรมควบคุมโรคดูแลรับผิดชอบ 

โครงการถายทอดความรูในการดูแลสุขภาพเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรคภัยสุขภาพ
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีมีคุณภาพนอกจากนี้ยังมีโครงการเสริมสรางมาตรการลดปจจัยเสี่ยง 
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือสรางสุขภาพวิถีชีวิตไทย ซ่ึงดูแลโดยกรมควบคุมโรค อีกท้ังยังมี
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการเตรียมพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ซ่ึง
ควบคุมดูแลโดยกรมควบคุมโรคเชนกัน 

3.2.1.2 กรมบัญชีกลาง 
ในสวนของกรมบัญชีกลางนั้นอยูในฐานะกํากับดูแลการเบิกจายเงินจะตอง

ดําเนินการจายเงินคารักษาพยาบาลตามท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บโดยมีการประกาศใชระเบียบการ
ชวยเหลือขาราชการ และลูกจางประจําเก่ียวกับการรักษาพยาบาลซ่ึงไดมีการแกไขเรื่อยมาจนถึง พ .ศ.
2515 

                                           
without any application being made by the relevant member under subsection 
(1A).”; by deleting the words“, or a committee of his person or of his estate 
appointed under the provisions of the Mental Disorders and Treatment Act (Cap. 
178),” in subsection (2) 

142พระราชบัญญัติกองทุนออมทรัพยซีพีเอฟ (CPFAct) ตอนท่ี 2 ในหัวขอ 6 (1)(2)(a)(b)(c) 
และขอ 6 (b) section33 A 
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ในสวนขององคกรในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการในระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการเปนสวัสดิการการรักษาพยาบาลระบบแรกท่ีรัฐบาลไดจัดใหมีข้ึน โดยใช
งบประมาณจายเปนเงินสวัสดิการโดยมีเจตนารมณในการแบงเบาภาระขาราชการเม่ือเจ็บปวยทาง
ราชการ โดยใหการดูแลอยางเต็มท่ี เพ่ือมิใหกังวลใจในการปฏิบัติงานใหกับทางราชการประกอบกับ
หนวยงานบริการท่ีขาราชการใชสิทธิเบิกจายไดตองเปนสถานพยาบาลของทางราชการเทานั้นแนวคิด
การจายเงินนี้ตั้งอยูบนพ้ืนฐานความเชื่อม่ันวาหนวยงานของรัฐแตละแหงมีหนาท่ีตามกฎหมาย และ
ความถนัดนั้นตองทําหนาท่ีของตนเองอยางถูกตองเชน กระทรวงสาธารณสุขมีฐานะเปนผูใหการ
บริการตองใหบริการอยางมีคุณภาพเหมาะสมตามความจําเปน ซ่ึงตอมาเม่ือมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการจายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจาย พ .ศ.
2518 ท่ีไดกําหนดใหการจายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลใหตราข้ึนเปนพระราชกฤษฎีกาโดยท่ี
กําหนดหลักเกณฑการจายอัตราการจายวิธีการจายจึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลข้ึนในฉบับ พ .ศ.2521 และใน พ .ศ.2523 อีกท้ังยังมีการแกไข
เพ่ิมเติมไปอีกถึง 8 ฉบับ143 

ในพระราชกฤษฎีกาท้ัง 8 ฉบับดังกลาวนี้ถือเปนกฎหลักในการบริหารจัดการใน
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการโดยกําหนดท้ังบุคคลท่ีมีสิทธิประเภท และขอบเขตของการ
รักษาพยาบาลรวมถึงประเภทของสถานพยาบาลท่ีบุคคลดังกลาวสามารถนําคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลมาเบิกคืนไดในการจัดระบบโดยใหสวนราชการทําหนาท่ีของตนเองนี้ทําใหคุณภาพของ
การรักษามิไดมีการกํากับดูแลโดยผูจายเงินแตไดฝากความหวังไวกับสถานพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุข และหนวยงานอ่ืนๆของรัฐท่ีมีสถานพยาบาลในสังกัดท้ังนี้การจัดสวัสดิการในรูปแบบการ
ใหเงินชวยเหลือนั้นไมไดยึดติดกับโครงสรางของอัตราสวนเพ่ิมของเงินเดือนเพ่ือมิใหมีผลกระทบใน
การจายเงินบําเหน็จบํานาญซ่ึงในกระบวนการบริหารการจัดการในปจจุบันมีกรมบัญชีกลางเปน
ผูรับผิดชอบดูแลท้ังหมด 

สําหรับพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลฉบับป พ .ศ.2523 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมนั้นมีเจตนารมณในการใหความชวยเหลือเพ่ือบรรเทาภาระความเดือดรอนของผูท่ี
มีสิทธิ เชน ขาราชการลูกจางประจํา ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ และบุคคลในครอบครัวโดยใหสิทธิเฉพาะ
การเจ็บปวยเทานั้น และจะตองเปนคารักษาพยาบาลท่ีมาจากการเจ็บปวยเทานั้นดวยซ่ึงบุคคลากร
สาธารณสุขจะตองเห็นวามีความจําเปนจริงท่ีตองไดรับการรักษาอีกดวยในการบริหารการจัดการ
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการใชวิธีการจายเงินตามรายบริการท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บซ่ึง
เปนแนวทางการบริหารการจัดการไดงายมีตนทุนโดยตรงในการบริหารระบบนอยมากเนื่องจากแฝง
อยูในเงินเดือนขาราชการสังกัดกรมบัญชีกลางท่ีดูแลระบบสวัสดิการโดยรวมในสวนการกํากับดูแลการ
ใชจายเงินใหสอดคลองกับคุณภาพในการรักษานั้นไมไดควบคุมโดยกรมบัญชีกลางในการจายเงินแต

                                           
143มาตรา 5 มาตรา 11 มาตรา 11 ทวิ และ มาตรา 12 แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการรักษาพยาบาลพ.ศ.2523(แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 8 พ.ศ.2545) 
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อาศัยสถานพยาบาลทําหนาท่ีควบคุมคุณภาพการรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพโดยมีวิธีการเบิกจายเงิน
คารักษาพยาบาลเปน 2 กรณีไดแก 

กรณีแรก เปนกรณีของผูปวยใน 144คือผูท่ีมีสิทธิขอหนังสือรับรองสิทธิจากหนวยงาน
ตนสังกัดสงใหสถานพยาบาลแลวสถานพยาบาลเบิกจายโดยระบบการวางฎีกาท่ีกรมบัญชีกลางหรือ
สํานักงานคลังจังหวัดเก่ียวกับในเรื่องระบบเอกสาร 

กรณีท่ีสอง เปนกรณีของผูปวยนอก145 คือผูท่ีมีสิทธิทดรองจายเงินคารักษาพยาบาล
แลวนําใบเสร็จไปเบิกคืนกับหนวยงานตนสังกัดวิธีการดังกลาวทําใหลดปญหาลงไดมากแตก็มี
คาใชจายสูงตอเนื่อง 

ประสบปญหาคาใชจายสูงอยางตอเนื่องจึงทําใหรัฐบาลตองมีมาตรการตางๆ  
ออกมาเพ่ือประหยัดคาใชจายในภาครัฐดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงใหกระทรวงการคลังออกมาดําเนินการ
ปฏิรูประบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลขาราชการเพ่ือควบคุมคาใชจายใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนซ่ึง
กรมบัญชีกลางไดมีการพัฒนาเปนอยางมากในชวง 1 0 ปท่ีผานมาเพ่ือแกไขปญหาตางๆ  ท่ีจะเกิดข้ึน
ตามมาอีก 

3.2.1.3องคกรในระบบประกันสังคม 
1)  สํานักงานประกันสังคม 
ในสวนของสํานักงานประกันสังคมนั้นมีจุดริเริ่มเม่ือประกาศคณะปฏิวัติ

ฉบับท่ี 103 ลงวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2515 ไดระบุใหมี “กองทุนเงินทดแทน ” ในกรณีท่ีลูกจาง
ประสบอันตราย สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต ซ่ึงกองทุนดังกลาวไดริเริ่มเก็บเงินสมทบเขา
กองทุนในป พ.ศ.2517 146โดยริเริ่มภายในกรุงเทพมหานครเฉพาะท่ีมีลูกจางมากกวา 20 รายตอมา
เม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2545 ไดขยายความคุมครองโดยขอความรวมมือใหสถานประกอบการท่ีมี
ลูกจางมากกวา 1 ราย ตองเก็บเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทน147 

                                           
144ผูปวยใน หมายถึงผูประกันตนท่ีนอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาลของรัฐ หรือ

สถานพยาบาลเอกชนนานกวา 24 ชั่วโมงข้ึนไป 
ผูปวยนอก หมายถึง ผูประกันตนท่ีมาทําการตรวจรักษาในสถานพยาบาลแตไมไดพักรักษา

ตัวในสถานพยาบาลโดยอยูในสถานพยาบาลนอยกวา 24 ชั่วโมงโดยไมจํากัดวาเปนสถานพยาบาล
ของรัฐหรือเอกชน; พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 

146สํานักงานประกันสังคม, กองประสานการแพทย,ประมวลระเบียบประกาศสํานักงาน
ประกันสังคมและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับบริการสุขภาพในระบบประกันสังคม (พ.ศ.2534- 
2548) (กรุงเทพฯ: สํานักงานประกันสังคม, ม.ป.ป.). 

147วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม, เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแรงงาน หนวยท่ี 7 
(นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548), หนา 448. 
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ในเรื่องความหมายของการประกันสังคม 148นั้นโครงการท่ีจัดตั้งข้ึนโดย
รัฐบาลมีวัตถุประสงคท่ีจะสรางความม่ันคงหรือหลักประกันใหแกประชาชน โดยมีวิธีการจัดเก็บรายได
สวนหนึ่งจากประชาชนท่ีมีรายได เงินท่ีเก็บนี้นํามาสมทบรวมกันเปนกองทุนกลาง นํามาใชจายเปนคา
ทดแทนใหแกประชาชนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดเงินท่ีเรียกเก็บนี้หากเปนกรณีเก็บจากผูท่ีทํางานรับจาง 
ก็ใหนายจางจายสมทบเทากับท่ีลูกจางจายเสมอ และในทุกกรณีรัฐบาลจะจายสมทบดวยแตเปน
จํานวนเงินนอยกวาท่ีนายจางจายเสมอ และเปนจํานวนเงินนอยกวาท่ีลูกจางจายเสมอ 

โดยอํานาจหนาท่ีในความรับผิดชอบดูแลของสํานักงานประกันสังคมมี
ดังตอไปนี้149 

ประการแรก คือ การรับเรื่องรองเรียนจากผูประกันตนกรณีตางๆรวมถึง
ดูแลขอพิพาทระหวางโรงพยาบาลกับผูประกันตนในเบื้องตน 

ประการท่ีสอง คือการจัดการและตรวจสอบกองทุนเงินทดแทนใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคและเง่ือนไขของสํานักงานประกันสังคม เนื่องจากกองทุนเงินทดแทนมีขอบังคับท่ี
ชัดเจนในเรื่องการบาดเจ็บจากการทํางานถึงจะทําการเบิกจายไดอยางสมเหตุสมผลและตามความ
เปนจริง150 

ประการท่ีสาม คือ บริหารเงินของผูประกันตน นายจาง และ รัฐบาลโดย
พยายามใหไดกําไรเสมอไมวามากหรือนอยก็ตาม 

ประการท่ีสี่ คือ รับการแจงเรื่องการขอเปนผูประกันตนการลาออกจากการ
เปนผูประกันตนตามความเปนจริงท่ีไดรับแจง 

ประการท่ีหา คือ รับการแจงเรื่องเบิกจายเงินคาทันตกรรมของผูประกันตน 
ซ่ึงปจจุบันเบิกได 2 ครั้งๆละ 300 บาท 

ประการท่ีหก คือ แจงขาวสารใหบริษัทและผูประกันตนรับทราบรวมถึงการ
ประสานงานท่ีดีระหวางเจาหนาท่ีฝายทรัพยากรบุคคลของบริษัทอันเปนตัวแทนผูประกันตนใหไดรับ
ทราบอยางถวนท่ัว 

ประการท่ีเจ็ด คือ การสํารองจายงบฉุกเฉินเทาท่ีจําเปนในกรณีท่ีมีการ
ประสบอันตรายฉุกเฉินสามารถรักษาไดในโรงพยาบาลเฉพาะท่ีมีการรับบัตรประกันสังคมในเขตท่ีมีท่ัว
ราชอาณาจักรไทย 

ประการท่ีแปด คือ การดูแลการเบิกจายใหเปนไปตามเง่ือนไขของ
สํานักงานประกันสังคม อาทิเชน กรณีคนไขตองเขาพักในโรงพยาบาล หรือตองเคลื่อนยายคนไขดวย

                                           
148มาตรา 33 มาตรา 38 มาตรา 41 มาตรา 46 และ มาตรา 55แหงพระราชบัญญัติ

ประกันสังคมพ.ศ.2533 
149สํานักงานประกันสังคม, กองประสานการแพทย, เรื่องเดิม. 
150มาตรา 62 มาตรา 63 และมาตรา 65แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
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รถพยาบาลรวมถึงใหการเบิกจายเปนไปอยางถูกตองโปรงใส สุจริตเท่ียงธรรม และ สามารถตรวจสอบ
ได151 

ประการท่ีเกา คือ การรับแจงเรื่องขอเงินสงเคราะหบุตรของผูประกันตน 
และการเสียชีวิตของผูประกันตนรวมถึงตรวจสอบการเบิกจายใหเปนไปตามเง่ือนไขของสํานักงาน
ประกันสังคมอาทิเชนการเสียชีวิตจากการทํางานหรือการเสียชีวิตจากเรื่องอ่ืนท่ีไมเก่ียวของกับการ
ทํางาน152 

นอกจากนั้นสํานักงานประกันสังคมยังไดมีสวนในการชวยเหลือบําบัดทุกข
บํารุงสุขใหแกนายจาง และลูกจางในประเทศตางๆเฉพาะประเทศไทยสํานักงานประกันสังคมได
ดําเนินนโยบายท่ียืดหยุนในการเรียกเก็บเงินจากนายจางและลูกจางโดยเรียกเก็บใหต่ําลงกวารอยละ5 
ในบางครั้งบางคราวเชน กรณีอุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ.2554 เพ่ือชวยเหลือลูกจางและนายจาง
หรือกรณีการเพ่ิมข้ึนของคาแรงข้ันต่ํา ซ่ึงจะมีผลในปพ.ศ.2556 

สํานักงานประกันสังคมไดบริหารเงินในกองทุนใหไดกําไรโดยผานการลงทุน
ในรูปแบบตางๆและมีหนาท่ีรายงานผลการลงทุนในป พ.ศ.2551 ระหวางเกิดวิกฤติสินเชื่อซับไพรม 
สํานักงานประกันสังคมรายงานกําไรจากการลงทุนวาไดกําไรถึง 367 ลานบาท ซ่ึงหากเทียบกับ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการในปเดียวกันพบวามีความแตกตางเปนอยางมาก 

2)  กระทรวงแรงงาน 
ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปตั้งแต พ .ศ.2552-2555 โดยมีภารกิจหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบคือ พัฒนาแรงงานใหมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู จัดเตรียม
ความพรอมและพอเพียงตอความตองการทางเศรษฐกิจทุกภาคสวนเสริมสรางใหแรงงานมีความม่ันคง
และคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมท้ังมีการพัฒนาบริหารจัดการองคกรและบุคลากรดานแรงงานใหมี
ประสิทธิภาพ โดยมีโครงการตางๆ ดังนี้ 

โครงการชวยเหลือคนวางงาน พัฒนาระบบบริการจัดหางาน คุมครอง
คนหางานและพัฒนาระบบขอมูลขาวสารตลาดแรงงานใหมีประสิทธิภาพ 

โครงการสรางหลักประกันทางสังคม คุมครองประกันสังคม สงเสริม
คุณภาพชีวิตแรงงาน ดูแลโดย สํานักงานประกันสังคม (สปส.) 

โครงการคุมครองแรงงานและความปลอดภัย พัฒนารูปแบบสวัสดิการ
แรงงาน สรางความเขมแข็งใหแกเครือขายดานแรงงาน โดยควบคุมดูแลจากกรมสวัสดิการแรงงาน
(กสร.) 

นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนายุทธศาสตรขยายความคุมครองสูแรงงาน
นอกระบบ จัดทํากลยุทธการสงเสริมและรวมกลุมสนับสนุนความเขมแข็งของกลุมแรงงานนอกระบบ
อีกดวย 

3.2.1.4องคกรในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช.) 

                                           
151พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
152มาตรา 38, มาตรา 41 และมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533  
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ในสวนขององคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการรับผิดชอบดูแลระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติของไทยไดแกสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช .)153เปนองคกรท่ีมีนโยบายใน
การบริหารจัดการของการบริการฟนฟูสมรรถภาพทางดานการแพทยโดยมุงหวังใหเกิดการบูรณาการ
การดําเนินงาน และงบประมาณรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัด /องคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับทองถ่ินหรือจังหวัดในลักษณะของกองทุนรวม (Matching Fund)ระดับ
จังหวัดเพ่ือใหคนพิการผูสูงอายุท่ีจําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ และผูปวยระยะฟนฟูในชุมชน
ไดรับบริการการดูแล และชวยเหลือใหครอบคลุมในทุกมิติโดยกําหนดงบประมาณฟนฟูสมรรถภาพ
ดานการแพทยในอัตรา 14.95 บาทตอผูมีสิทธิ154 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  (สปสช .)มีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 26 155 
แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 ดังนี้ 

ประการแรก คือรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ การควบคุมคุณภาพและ
ตามมาตรฐานคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการ ดังกลาว รวมถึงคณะกรรมการสอบสวน156 

ประการท่ีสอง คือเก็บรวบรวมวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานการบริการ
สาธารณสุข 

ประการท่ีสาม คือ จัดใหมีทะเบียนผูรับบริการ หนวยบริการ และเครือขายหนวย
บริการบริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ประการท่ีสี่ คือจายคาใชจายเพ่ือบริการสาธารณสุขตามท่ีคณะกรรมการกําหนด
ใหแกหนวยบริการ และ เครือขายหนวยบริการตามมาตรา 46 

ประการท่ีหา คือ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บคาใชจายเพ่ือบริการ
สาธารณสุขของหนวยบริการดําเนินการเพ่ือใหประชาชนมีหนวยบริการประจํา และการขอเปลี่ยน
หนวยบริการประจํา รวมท้ังประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนทราบขอมูลของหนวยบริการ 

ประการท่ีหก คือ กํากับดูแลหนวยบริการ และเครือขายบริการในการใหบริการ
สาธารณสุขใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการกําหนด และอํานวยความสะดวกในการเสนอเรื่อง
รองเรียน 

ประการท่ีเจ็ด คือถือกรรมสิทธิ์มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสินตางๆกอตั้งสิทธิ 
และทํานิติกรรมสัญญาหรือขอตกลงใดๆ เก่ียวกับทรัพยสินเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบริการใน
การดําเนินกิจการของสํานักงานมอบใหองคกรอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนทํากิจการท่ีอยูภายในอํานาจหนาท่ี
ของสํานักงาน157 

                                           
153สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, เรื่องเดิม. 
154เรื่องเดียวกัน. 
155มาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545  
156สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, เรื่องเดิม. 
157เรื่องเดียวกัน. 
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ประการท่ีแปด คือจัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับผลงาน และอุปสรรคในการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการรวมถึงคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานรวมท้ังเผยแพรตอ
สาธารณชน 

ประการท่ีเกา คือปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให
เปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานหรือตามท่ีคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ และ
มาตรฐานมอบหมาย 

ในสวนขององคกรสปสช .158นั้นไดมีการแบงออกเปน 3 สวน คือ สปสช .สวนกลาง/
สปสช.เขต/สาขาจังหวัดซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีในการดูแลรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

ในการจัดระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545ไดออกมาตรการให สปสช.เปนหนวยงานใหมีหนาท่ีตางๆในการปฏิบัติงาน
ใหมีความสอดคลองกับบทบัญญัติตามมาตรา 3 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 46(2) มาตรา 48 มาตรา 
50 มาตรา 58 และมาตรา  61 ซ่ึงในสวนของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช .)ใน
สวนกลางนั้นไดมีบทบาทหนาท่ี3 ประการดังนี้ 159 

ประการแรก คือการขับเคลื่อนและประสานนโยบายในระดับประเทศกับกระทรวง
สาธารณสุขและหนวยงานทีเก่ียวของ รวมท้ังชี้แจงทําความเขาใจหลักเกณฑแนวทางการดําเนินงาน
การบริหารงบบริการการแพทยแผนไทยรวมท้ังใหคําปรึกษาแกหนวยบริการ และหนวยงานในพ้ืนท่ีท่ี
เก่ียวของ 

ประการท่ีสอง คือบริหารจัดการงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และมุง
ใหเกิดการบูรณาการในระดับพ้ืนท่ีรวมกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกัน รวมถึงการสนับสนุนใหพ้ืนท่ี
สามารถดําเนินงานแพทยแผนไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประการท่ีสาม คือพัฒนาระบบโดยการรายงานกํากับติดตาม และสรุปผลการ
ดําเนินงานเพ่ือเสนอตอคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของ และผูบริหารสปสช.ทุกๆ3เดือน  

สวนในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เขต160 มีหนาท่ีดังนี้ 
ประการแรก คือสนับสนุนใหมีคณะกรรมการ/คณะทํางานพัฒนาการแพทยแผนไทย

ระดับจังหวัดภายใตความเห็นชอบของอปสข .เพ่ือเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาแพทยแผนไทยใน
ระดับพ้ืนท่ี 

ประการท่ีสอง คือชี้แจงหลักเกณฑ และแนวทางการดําเนินงานใหหนวยบริการ
ทราบตลอดจนประชาสัมพันธกระตุนการใหบริการและเพ่ิมการเขาถึงของผูมีสิทธิเปาหมาย และ
แนวทางการบริหารงบประมาณบริการการแพทยแผนไทยในระดับจังหวัด 

                                           
158เรื่องเดียวกัน. 
159ประพาส สาลิกานนท และณัฐพงษ คลองแคลว ,สิทธิในการรับบริการสาธารณสุขตาม

ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, พิมพครั้งท่ี 1 (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.,2556), หนา 18-26. 
160สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, เรื่องเดิม. 
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ประการท่ีสาม คือสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด /หนวย
บริการ และเครือขายเพ่ือพัฒนาการจัดบริการแพทยแผนไทยรวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
หนวยบริการในพ้ืนท่ี 

ประการท่ีสี่ คือติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานการแพทยแผนไทยในเขต 
และรายงานใหอปสข.และสปสช.ไดทราบ 

สปสช.สาขาจังหวัด มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
ประการแรก คือจัดทําแผน และดําเนินการตรวจประเมินข้ึนทะเบียนหนวยบริการ

โดยใช“แนวทางการตรวจประเมินข้ึนทะเบียนหนวยบริการ” ของสปสช.161 
ประการท่ีสอง คือตรวจสอบคุณภาพการใหบริการโดยสปสช .สาขาจังหวัดสามารถ

ใชแนวเวชปฏิบัติ /แนวทางการใหบริการ  (Clinical Practice Guideline: CPG) และรายงานผลงาน
บริการแพทยแผนไทยในพ้ืนท่ีจากโปรแกรมแพทยแผนไทยหรือแบบรายงานท่ีมีในระดับพ้ืนท่ีเปน
เครื่องมือในการติดตาม กํากับคุณภาพการบริการใหมีประสิทธิภาพท่ีดี 

ประการท่ีสาม คือ สนับสนุน/ติดตามหนวยบริการเพ่ือชวยเหลือแกไขปญหาและหา
แนวทางการพัฒนาระบบบริการสรุปผลภาพรวมพรอมขอเสนอแนะการพัฒนาระบบบริการ และ
มาตรการติดตามกํากับคุณภาพบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ประการท่ีสี่ คือจัดทําแผนพัฒนาระบบการแพทยแผนไทยระดับจังหวัดเพ่ือใชในการ
ขับเคลื่อนระบบแพทยแผนไทย อาทิ เชน บริการนวดไทยและการใชยาสมุนไพร ภายใตการบริหาร
จัดการของคณะกรรมการการแพทยแผนไทยระดับจังหวัด 

ในการบริการสรางเสริมสุขภาพ 162 และปองกันโรคในระดับพ้ืนท่ีนั้น สปสช .เขต/
สาขาจังหวัดไดจัดใหมีการบริหารจัดการในการบริการสรางเสริมสุขภาพ และปองกันโรคเชิงรุกบริการ
เสริมนอกเหนือจากท่ีหนวยบริการให บริการตามปกติหรือบริการท่ีตอบสนอง และสอดคลองกับ
สภาพปญหาสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมการเขาถึงบริการสรางเสริมสุขภาพ และ
ปองกันโรคท่ีจําเปนของประชาชนทุกสิทธิใหมากข้ึน 

อีกท้ังยังสงเสริมการมีสวนรวมดูแลสุขภาพของประชาชนจากภาคสวนตางๆโดย
สนับสนุนการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินองคกรชุมชนองคกรเอกชนและภาคเอกชนท่ี
ไมมีวัตถุประสงคแสวงหาผลกําไรเพ่ือดําเนินการหรือจัดบริการสรางเสริมสุขภาพปองกันโรคเทาท่ี
เปนไปไดและบริหารจัดการเงินทุนในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติฉบับ พ .ศ.2545 ในมาตรา 18 (8) และ  (9) และมาตรา 47 โดยมี
วัตถุประสงค ดังตอไปนี้163 

                                           
161เรื่องเดียวกัน. 
162ประพาส สาลิกานนท และณัฐพงษ คลองแคลว, เรื่องเดิม. 
163มาตรา 18(8)(9) และมาตรา 47แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

พ.ศ.2545 



83 

ประการแรก คือเพ่ือจัดการใหมีบริการสรางเสริมสุขภาพ และปองกันโรคเชิงรุกหรือ
บริการเสริมแกประชาชนทุกสิทธิใหเขาถึงบริการอยางครอบคลุมมากข้ึน 

ประการท่ีสอง คือเพ่ือสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน องคกรชุมชนองคกรเอกชน และภาคเอกชนท่ีไมมีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินการแสวงหาผล
กําไรเพ่ือดําเนินการหรือจัดบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี164 

ประการท่ีสาม คือในเรื่องกรอบการบริหารคาใชจาย คาใชจายจํานวน 66.38 บาท
ตอประชากรไทยทุกสิทธิมีเกณฑการใชจายดังนี้ 

1.  บริการสรางเสริมสุขภาพ และปองกันโรคท่ีดําเนินการในชุมชนในรูปแบบความ
รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติโดย
จัดสรรใหกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีท่ีมีความพรอมในการเขารวม
ดําเนินงานโดยจํานวน40บาทตอคนจายตามจํานวนประชาชนไทยทุกสิทธิในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีนั้นและจํานวน 5บาทตอคน 

โดยจายเพ่ิมเติมตามศักยภาพความพรอม และหรือผลการดําเนินงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีตามเง่ือนไข หลักเกณฑ และอัตราท่ีสปสช.ไดกําหนดไว 

2. จํานวนท่ีเหลือจากการจัดสรรใหกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือ
พ้ืนท่ีบริหารเปนงบประมาณ (Global Budget)ระดับเขตตามจํานวนประชากรไทยทุกสิทธิในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบเพ่ือเปนคาใชจายบริการสรางเสริมสุขภาพ และปองกันโรคท่ีเปนปญหาเฉพาะพ้ืนท่ีหรือ
ตามนโยบายสําคัญบริการท่ีตองมีการบริหารจัดการในภาพรวมระดับเขตหรือจังหวัดการตามจาย
คาบริการแทนหนวยบริการการจายเพ่ือใหมีทางเลือกในการเขาถึงบริการและจายเพ่ือใหเกิดการ
บริการท่ีเพ่ิม 

3.  คาบริการสรางเสริมสุขภาพ และปองกันโรคท่ีเปนปญหาสําคัญระดับประเทศ 
และนโยบายรัฐบาล (National Priority Program)เปนคาใชจายใหหนวยบริการ /สถานพยาบาล
หนวยงานและองคกรอ่ืนเพ่ือเพ่ิมความเทาเทียมในการเขาถึงบริการลดอัตราปวย /ตาย และปจจัย
เสี่ยงทางสุขภาพท่ีสําคัญของประเทศโดยเปนไปตามแนวทางท่ีผานความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคภายใตคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ซ่ึงสปสช .จะแจงใหทราบในภายหลังอนึ่งการชดเชยคาใชจายบริการตรวจยืนยันโรคโลหิตจางธาลัสซี
เมียทุกข้ันตอนในคูเสี่ยง(สามีและภรรยา)ยังคงดําเนินการตอเนื่องโดยใหหนวยบริการ /สถานพยาบาล
หนวยงานเบิกจาก สปสช.สวนกลาง 

4. สปสช .ไดจายเปนคาใชจายใหหนวยบริการสถานพยาบาลท่ีใหบริการสรางเสริม
สุขภาพ และปองกันโรคท่ีสําคัญตามแนวทางเง่ือนไขหลักเกณฑ และอัตราท่ีสปสช .กําหนดรวมถึง
คาใชจายบริการตรวจยืนยันโรค อาทิเชน การตรวจโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทุกข้ันตอนท่ีดําเนินการ
อยางตอเนื่อง 

                                           
164สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, เรื่องเดิม. 
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5. สปสช.ไดจายเปนคาใชจายใหหนวยงานหรือองคกรท้ังภาครัฐ และเอกชนโดยทํา
สัญญาหรือขอตกลงดําเนินงานเพ่ือดําเนินการตามแผนงาน /โครงการท่ีอยูภายใตกรอบแนวทางท่ี
คณะอนุกรรมการสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรคเห็นชอบ165 

6. การกํากับติดตามและประเมินผล 
สปสช .ไดทําหนาท่ีกํากับติดตามจากรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตาม

สัญญา/ขอตกลงการดําเนินงานตามแผนงาน /โครงการการสุมตรวจพ้ืนท่ี และหนวยบริการการสุม
ตรวจการกระจายวัคซีน และวัสดุรวมท้ังสรุปผลการดําเนินงานเม่ือสิ้นสุดโครงการจากหนวยงานท่ีได
ทําสัญญา/ขอตกลงดําเนินงานกรณีหนวยบริการสปสช .กํากับติดตามและประเมินผลจากขอมูลระบบ
รายงานการสํารวจของสปสช. และขอมูลจากแหลงอ่ืนรวมถึงการลงตรวจเยี่ยมติดตามในพ้ืนท่ีอีกดวย 

กระทรวงสาธารณสุขไทย 
กระทรวงสาธารณสุขของไทยเรานั้นมีภารกิจหนาท่ีในเรื่องการควบคุมคุมครอง 

รวมถึงรณรงคในการปองกันการแพรระบาดโรคติดตอภายในประเทศ ใหการบริการทางการแพทยแก
ประชาชน ในสวนท่ีสัมพันธ และเก่ียวของกับสปสช .คือชวยสงเสริมการทํางานของสปสช .ในการ
ขับเคลื่อนและประสานนโยบายในระดับประเทศกับหนวยงาน สปสช .รวมท้ังหนวยงานทีเก่ียวของใน
การชี้แจงทําความเขาใจหลักเกณฑแนวทางการดําเนินงานการบริหารงบบริการการแพทยแผนไทยอีก
ท้ังยังใหคําปรึกษาแกหนวยบริการ และหนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของดวย กระทรวงสาธารณสุขยังได
ดําเนินการท่ีสอดคลองกับหนวยงานของ สปสช . ในเรื่องการใหบริการทางดานสุขภาพเพ่ือให สปสช . 
ไดทําหนาท่ีสนองความตองการในการใหบริการรักษาพยาบาลแกประชาชนอยางถวนท่ัว รวมท้ัง
สนองนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคใหแกประชาชนท่ัวไปดวย 

 
3.2.2  องคกรในระบบประกันสุขภาพของประเทศสิงคโปร 

3.2.2.1 กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร (The Ministry of Health) 
กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปรนั้นมีหนาท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล

ขาวสาร สงเสริมนโยบายดานสุขภาพ ดานการศึกษา งานดานการบริการ และขอมูลทางการแพทย 
และสาธารณสุข ประเมินคุณภาพดานการบริการ การรักษาทางแพทย และสุขภาพของชาวสิงคโปร 
รวมถึงชาวตางชาติท่ีพํานักอาศัยอยูในประเทศสิงคโปร อีกท้ังยังไดมีการวางแผนนโยบายกฎ กติกาใน
การควบคุมโรคติดตอภายในประเทศสิงคโปรใหสอดคลองกันกับกฎกติกา และขอตกลงในการรวมมือ
กันกับนโยบายสุขภาพของกฎอนามัยระหวางประเทศ ขององคการอนามัยโลก (WHO)รวมไปถึงกฎ 
กติกา ขอตกลงรวมมือกันในดานสุขภาพตามกฎบัตรอาเซียน (ASEANCharter) อีกดวย 

 
 
3.2.2.2 คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพสิงคโปร (Singapore’s Health 

Promotion Board) 

                                           
165เรื่องเดียวกัน. 
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คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพแหงชาติของสิงคโปรนั้นไดเริ่มจัดตั้งข้ึนตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมสุขภาพแหงชาติ 166 ใน ค .ศ.2001 (พ.ศ.2544) ภายใตการควบคุมดูแลของ
รัฐบาลสิงคโปรและจะตองรายงานตอกระทรวงสาธารณสุขเปนระยะๆอยางตอเนื่อง 

อีกท้ังยังจะตองรายงานความคืบหนาท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศอยางทันตอ
สถานการณ ซ่ึงหนาท่ีของคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพนั้นก็ คือ ใหการสงเสริมสุขภาพแหงชาติ 
รวมถึงการปองกัน ควบคุมโรคติดตอท่ีจะเกิดข้ึนภายในประเทศดวยโดยมีนโยบายในการสงเสริม
สุขภาพภายในประเทศใหประชาชนมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง และมีความม่ันคงยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพแหงชาติของประเทศสิงคโปรยังจะตอง
ดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายปองกันโรคติดตอ โรคระบาด ควบคุมสถานการณโรคติดตอท่ี
เกิดข้ึนภายในประเทศใหมีความสอดคลองกับนโยบายสงเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรคติดตอ
ขององคการอนามัยโลก (WHO) รวมถึงปฏิบัติตามขอตกลงของกฎอนามัยระหวางประเทศ 
(International Health Law) อีกดวยโดยมีเปาหมาย คือการเพ่ิมคุณภาพของชีวิตใหมีอายุยืนยาวข้ึน
ภายในประเทศ อีกท้ังยัง ปองกัน และรักษาความเจ็บปวยภาวะทุพพลภาพท่ีจะเกิดข้ึนไดตอ
ประชากรภายในประเทศ รวมถึงการปองกันการเสียชีวิตท่ีจะเกิดข้ึนไดในสภาวะท่ีจะเกิดข้ึนไดกอนวัย
อันควรอีกดวย 

                                           
166พระราชบัญญัติสงเสริมสุขภาพแหงชาติสิงคโปร ค.ศ. 2001 (พ.ศ.2544) 



 
บทท่ี 4 

 
วิเคราะหปญหาในระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยและสิงคโปร 

 
ในบทนี้ผูเขียนไดนําเอาแนวคิดพระราชบัญญัติ และกฎหมายตางๆ ท่ีไดนําเสนอไวในบทท่ี 2 

และบทท่ี  3 มาทําการวิเคราะหเพ่ือหามาตรการความเหมาะสมทางดานกฎหมายในระบบประกัน
สุขภาพท่ีจะเปนประโยชนตอไปในการศึกษาวิจัยในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนานี้ท้ังในปจจุบัน
และในอนาคต 

อยางไรก็ตามจากบทท่ี 2 และบทท่ี 3 นั้นสามารถนํามาวิเคราะหและเทียบเคียงในการ
เปรียบเทียบระหวางปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนท่ีมีความแตกตางกันระหวางประเทศไทยและประเทศ
สิงคโปรไดซ่ึงมีดังตอไปนี้ 

 

4.1 วิเคราะหปญหาระหวางระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยและสิงคโปร 
 
4.1.1 ระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย 
ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทยเรานั้นมีอยูหลายระบบแตหลักใหญๆนั้นไดแบงออกเปน 

3 ระบบ ซ่ึงมีดังนี้ 
ระบบแรก คือระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการท่ีเปนของรัฐ ระบบท่ีสอง คือระบบ

ประกันสังคมท่ีเปนของภาครัฐ และภาคเอกชน และระบบท่ีสาม คือ ระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ หรือเรียกวา ระบบประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทุกโรค ซ่ึงเปนของรัฐบาล อีกท้ัง
รัฐบาลยังไดผลักดันใหท้ังโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลท่ัวไป และคลินิกเอกชนท่ัวไปเขารวมใน
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคอีกดวย 

เนื่องจากสถานะทางเศรษฐกิจของประชาชนชาวไทยมีหลายระดับจึงยังไมสามารถเขาถึงได
ทุกระดับเพราะมีประชาชนกลุมคนวางงาน ตกงานรวมถึงกลุมคนท่ีสถานะทางเศรษฐกิจไมดีพอท่ีไม
สามารถจายคารักษาไดท้ังหมดจึงเปนปญหาท่ีทําใหเกิดชองวางของประชากรชาวไทยอยูในขณะนี้ 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบประกันสุขภาพไทยมีดังนี้ 
1) ในระบบแรก หรือระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการเนื่องจากรัฐบาล

รับผิดชอบในเรื่องคาใชจายใหไดรับการรักษาตามหลักเกณฑมาตรฐาน และขาราชการจะตองปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบแตก็มีขอเสียท่ีเปนปญหาเกิดข้ึน และพบไดบอยในระบบนี้ คือการใชระบบการ
จายเงินตามรายบริการนี้เปนปจจัยสําคัญสงผลใหคาใชจายในระบบนี้สูงข้ึนอันเปนผลท่ีเกิดข้ึน 
เนื่องมาจากภาวะภัยทุจรรยา(Morale Hazard)และผูใหบริการชักนําโดยมีหลักฐานบงชี้ อาทิ ผูปวยท่ี
ใชระยะเวลาในการรักษาในโรงพยาบาลโดยเฉลี่ยแลวของผูมีสิทธิท่ีใชสวัสดิการรักษาพยาบาล
ขาราชการนานถึง 12-18 วัน แตโดยเฉลี่ยท่ัวไปแลวจะอยูท่ี 2-5 วันเทานั้น ซ่ึงสูงกวาคาเฉลี่ย
โดยท่ัวไปถึง 3 เทา 
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ปญหาภาวะภัยทุจรรยา (Morale Hazard) นี้ซ่ึงถือไดวาเปนพฤติกรรมท่ีมีเจตนาให
เกิดความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนนี้ลวนแลวแตเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดความลมเหลวในตลาดประกันสุขภาพท่ี
กอใหเกิดปญหาตางๆตามมา (Health Insurance Market Failure) ทําใหรัฐตองจายเงินในคารักษา
เพ่ิมข้ึน อันกอใหเกิดปญหางบประมาณบานปลายตามมาได 

ปญหาท่ีพบไดบอยๆในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ คือปญหาในดาน
งบประมาณท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ อีกท้ังปญหาในเรื่องของการเบิกจายเงินท่ีเกินจริง โดยประเมินแลว
จากประชากรท่ีใชบริการในระบบนี้มีประมาณ 4 ลานกวาคนไดใชงบประมาณไปกวา 6 หม่ืนลานบาท  

ในขณะท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ตองดูแลคนถึง 40 ลาน
คนและใชเงินไปประมาณ 9 หม่ืนลานบาทคิดเปนอัตราสวนของคนถึง 10 เทา  

ปญหาของระบบนี้อยูท่ียังไมมีการควบคุมดีพอในการนําใบเสร็จมาเบิกคา
รักษาพยาบาลทําใหอัตราการเบิกจายเกินความเปนจริงและทําใหงบประมาณเบิกจายบานปลาย
ตามมาอีกดวย 

สวนปญหาอีกประเด็น คือการบริหารงานของ สปสช . และกรมบัญชีกลางยังไมมี
การติดตามในการตรวจสอบท่ีดีนักยังตองปรับเปลี่ยนการทํางานของกรมบัญชีกลางใหมใหสามารถ
ตรวจสอบไดในสวนของกฎหมายในเรื่องของพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการการรักษาพยาบาลขาราชการ
นั้นก็ยังไมสามารถเขาสูหัวใจ หรือแกนแทในหลักของการแกไขปญหาไดโดยท่ีวิธีการเบิกจายโดยงบ
ปลายเปด (Open Ended Payment) นั้นยากตอการตรวจสอบ จึงควรจะตองไดรับการแกไขใหมให
สามารถตรวจสอบได ซ่ึงสปสช .เองไดใชงบปลายปด (Close Ended Payment) ทําใหการตรวจสอบ
การทํางานไดชัดเจนกวาและในเรื่องของสิทธิประโยชนนั้นก็สามารถใหไดโดยไมไดจํากัดจํานวน 

2) ระบบท่ีสอง หรือระบบประกันสังคมนั้นชวยลดปญหาและแบงเบาภาระในเรื่อง
งบประมาณ รวมถึงความรับผิดชอบตางๆ ลงไดบาง ท้ังในสวนของภาครัฐ และภาคเอกชนเนื่องจาก
กลุมนี้ตองทํางานและหักภาษีรวมถึงการจายภาษีรายไดเปนรายเดือนจึงชวยแบงเบาภาระคาใชจายใน
การรักษาลงไดบางท้ังในสวนภาครัฐและภาคเอกชน 

ปญหาในระบบนี้จะมีสวนคลายคลึงกับระบบท่ีสาม คือ ในการรับการรักษาและ
บริการทางแพทยนั้นสวนใหญปริมาณยาท่ีไดรับมีจํานวนจํากัดท้ังปริมาณยาและคุณภาพของยา 
รวมถึงคุณภาพของการรักษาท่ียังไมไดคุณภาพท่ีดีนัก จึงทําใหการเขารับการรักษาบริการทางแพทย
ไมไดคุณภาพท่ีดีพอ คือยังไมไดมาตรฐานตามระดับสากลนัก 

ปญหาอีกประเด็นหนึ่ง คือการขาดชวงระยะเวลาของการติดตอในการรักษา
เนื่องจากบุคลากรบางทานตกงานไมสามารถสงประกันสังคมได หรือไมไดทําประกันสังคมอยาง
ตอเนื่อง จึงทําใหแพทยพยาบาลไมสามารถติดตามผลการรักษาได ซ่ึงสงผลทําใหผูขาดการตออายุ
ประกันสังคมไมสามารถเขารับการรักษาไดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะผูปวยดวยโรคเรื้อรังจะเสีย
ผลประโยชนไป 

3) ปญหาในระบบท่ีสาม หรือระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทุก
โรคนั้นมีท้ังท่ีเปนผลดี และผลเสียท่ีเกิดข้ึนไดท้ังสองทางกลาวคือ 

ในสวนท่ีเปนผลดีนั้นก็ คือรัฐพยายามใหประชาชนท่ีไมสามารถชวยเหลือตัวเองได
อาทิ ในกลุมคนวางงาน ตกงาน หรือคนยากจนนั้น ใหไดรับสิทธิและโอกาสของการเขารับบริการการ
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รักษาพยาบาล เพ่ือเปนการลดชองวางของโอกาสของการรักษา และการรับบริการทางการแพทยให
เกิดความเทาเทียมกันแกประชาชนท้ังประเทศ 

ในสวนท่ีเปนปญหา หรือขอเสียรวมท้ังมีขอจํากัดในการรักษาคือประชาชนท่ีเขามา
รับการรักษาไดรับการรักษาท่ีไมไดคุณภาพ และไมมีประสิทธิภาพท่ีดีพอตามมาตรฐานของการรักษา
นักเนื่องจากเปนกลุมคนท่ีมีปริมาณคอนขางมากแตมีขอจํากัดในการรักษาเชนปริมาณยานอยเกินไป
ไมเพียงพอตอการรักษา รวมถึงไมไดคุณภาพตามมาตรฐานของการรักษาท่ัวไปนัก 

อีกท้ังยังมีผลเสียท่ีเกิดข้ึน คือความไมสมดุลและไมสอดคลองกันในเรื่องคารักษา 30 
บาทรักษาทุกโรคกับราคาท่ีเปนจริง อาทิ ถาเกิดกรณีท่ีมีการผาตัดใหญท่ีคิดประเมินคารักษาท่ีตองใช
คาใชจายเปนเรือนหม่ืนเรือนแสนบาท โดยท่ีตองใชยาท่ีมีราคาแพงอยางตอเนื่อง คาผาตัด คาใช
อุปกรณเครื่องมือแพทยตางๆจะเปนไปในลักษณะท่ีเปนจริงไดยาก เนื่องจากเกินงบประมาณและไม
พอตอคาใชจายทําใหเกิดปญหาตามมามากมาย นอกจากนี้ยังมีกลุมโรคเรื้อรังท่ีตองใชเวลาในการ
รักษาอยางตอเนื่อง รวมถึงใชเวลาในการรักษาตลอดชีวิต อาทิ โรคเบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ โรค
เกาท โรคเอดส เปนตน 

จะเห็นไดวากฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ รวมถึงพระ
ราชกฤษฎีกาสวัสดิการการรักษาพยาบาลนั้นในบางเรื่องก็ไมไดสอดคลองกับปญหาท่ีมีอยู คือไมได
เปนไปตามหลักการปฏิบัติจริงเสมอไป อีกท้ังยังไมสามารถแกไข หรือเขาถึงหัวใจหรือแกนแทของ
ปญหาหลักท่ีควรจะไดรับการเยียวยาแกไขได ซ่ึงทําใหเกิดชองวาง รวมถึงประเด็นท่ีเปนปญหาในการ
โตแยงกันอยูในหลายๆประเด็นดวยกัน  

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบท่ีสาม หรือระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30บาทรักษา
ทุกโรคท่ีมีจุดออนและชองวาง คือกอใหเกิดปญหาในเรื่องงบประมาณคาใชจายบานปลายท่ีไม
เพียงพอตอการตอบสนองความตองการของประชาชนไดดีพอนักประกอบกับการจัดสรรงบประมาณ
ใหมตามจํานวนประชากรท่ีรับผิดชอบเปลี่ยนจากเดิมท่ีจัดสรรตามขนาดของหนวยบริการรวมท้ังการ
หักเงินเดือนทําใหทางโรงพยาบาลมีปญหาในเรื่องงบประมาณตามมาอีกมากมายโดยเฉพาะในสวนท่ีมี
ภาระการจายเงินเดือนใหบุคลากรจํานวนมากเปนประเด็นท่ีทําใหเกิดการโตแยง และมีผลตอ
คาใชจายในหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามมาเปนอยางมาก สืบเนื่องจากกฎหมาย
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติบัญญัติใหคาใชจายท่ีจายใหหนวยบริการอยางนอยนั้น
ตองอยูในเง่ือนไข 4 ขอตามบทบัญญัติในมาตรา 46 วรรคสาม อันมีดังตอไปนี้ 

(1) อาศัยราคากลางท่ีเปนจริงของโรคทุกโรคมาเปนมาตรฐานตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานตามมาตรา 50 (4) และ 

(2) ครอบคลุมไปถึงคาใชจายของหนวยบริการในสวนเงินเดือน และคาตอบแทน
บุคลากร  

(3) คํานึงถึงความแตกตางในภารกิจของหนวยบริการ 
(4) คํานึงถึงความแตกตางของกลุมผูรับบริการ และขนาดพ้ืนท่ีในการบริการท่ี

หนวยบริการรับผิดชอบจากการครอบคลุมคาใชจายของหนวยบริการในสวนเงินเดือน และ
คาตอบแทนบุคลากรตาม (2) นั้นทําใหเงินเดือนของบุคลากรในหนวยบริการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขท่ีไดรับตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนแลวนั้นมีประเด็นท่ีโตแยงกัน 
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ในสวนของงบประมาณในการดําเนินการของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซ่ึง
มีปญหาของความไมเพียงพอมาตลอด ซ่ึงการดําเนินงานของระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติในชวง 
3 ปแรกนั้นมีการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหแกกระทรวงสาธารณสุข
โดยใหนําไปบริหารการจัดการเองท้ังหมดตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ .ศ.2545
ซ่ึงไดบัญญัติไวในบทเฉพาะกาลตามมาตรา 65 วรรค 3ท่ีไดบัญญัติไววา 

“การจายคาใชจายเพ่ือบริการสาธารณสุขตามมาตรา 46 สําหรับหนวยบริการท่ีอยู
ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขใหสํานักงานจายใหกระทรวงสาธารณสุขกอนเปน
ระยะเวลาสามป นับแตวันเริ่มใหการบริการสาธารณสุขตามวรรคสอง ” โดยมีเจตจํานงใหหนวย
บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไดปรับตัวใหเขากับระบบใหมเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว
แลวสปสช .ไดทําหนาท่ีจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง
กอใหเกิดปญหาและผลกระทบตอหนวยบริการตามมา 

สืบเนื่องจาก สปสช .เปนหนวยงานท่ีจัดสรรเงินในสวนของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึง
เปนหนวยบังคับบัญชาหนวยบริการทําใหผูบริหารโรงพยาบาลตองปรับตัวเปนอยางมาก ตองรับคําสั่ง
ทางการบริหารจากกระทรวงสาธารณสุข แตตองตอบสนองผลการปฏิบัติงานตามท่ี สปสช .ไดกําหนด
เพ่ือรับการจัดสรรงบประมาณซ่ึงโดยท่ัวไปพบวามีปญหาในเรื่องความขัดแยงกันในท่ีทํางานไดบอย 
รวมถึงมีปญหาในเรื่องงบประมาณไมพอจาย ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบตอหนวยบริการในงานท่ีสังกัดอยู
ดวย อีกท้ังการกํากับติดตามผลงานก็ยังเปนปญหาบางพ้ืนท่ีไมมีหนวยบริการใหเปนทางเลือก และยัง
มีแรงกดดันอยางมากตอกระทรวงสาธารณสุขท่ีจะตองปรับปรุงพัฒนาหนวยบริการใหไดคุณภาพตาม
มาตรฐานของระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติมากข้ึนดวย 

นอกจากนี้ในสวนของกฎหมายของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติท่ีไม
สอดคลองกับหลักปฏิบัติแหงความเปนจริงกอใหเกิดปญหาตางๆตามมาปญหาท่ีพบไดในระบบประกัน
สุขภาพไทยในอีกประเด็น คือการไมสามารถเขาถึงบริการทางการแพทยอาทิการรอคอยบุคคลากร
แพทยเพ่ือรับบริการทางการแพทยท่ีลาชาตองใชเวลารอนานเปนปญหาท่ีพบไดบอยในประเทศไทย 
ซ่ึงระบบประกันสุขภาพของไทยเรา และสิงคโปรก็มีปญหาคลายคลึงกันในการรอคอยเชนกัน แต
สิงคโปรจะแกไขปญหาโดยการลดข้ันตอนลงใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว โดยจัดใหมีศูนยกลางใน
การประสานงานในหนวยเดียวกันใหบริการท่ีเรียกวา  One Stop Services ของไทยเราจะพบไดสวน
ใหญในสถานพยาบาลและโรงพยาบาลเอกชนเพ่ือลดข้ันตอนตางๆ ลงใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว
ข้ึน 

ปญหาในอีกประเด็นของระบบประกันสุขภาพของไทยคือมาตรฐานของการรักษาท่ี
ยังขาดคุณภาพ ขาดประสิทธิภาพ ซ่ึงยังไมไดมาตรฐานตามหลักการรักษาท่ัวไปท่ีดีพอนักเนื่องจาก
ปริมาณของผูปวยมีเปนจํานวนมากในขณะท่ียังขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยอยู ซ่ึงยังไม
สอดคลอง และไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน อันเปนเหตุใหการบริการรักษาทาง
การแพทยดอยคุณภาพลง รวมถึงการบริการลาชาลงเนื่องจากตองรอคอยนาน อีกท้ังยังไมไดคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีดีพอนัก 

สวนปญหาทางดานนโยบาย และระบบหลักประกันสุขภาพของไทยอีกประเด็นหนึ่ง
ท่ีพบไดวายังไมสอดคลองกับหลักปฏิบัติไดนัก คือทางดานระบบ และนโยบายควบคุมโรคติดตอซ่ึง
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ขาดการปองกันท่ีดีพอการรณรงคใหความรูแกประชาชนท่ียังไมท่ัวถึงยังไมสามารถสื่อสารให
ประชาชนเขาใจไดอยางท่ัวถึงนัก  โดยเฉพาะในสังคมชนบท และถ่ินทุรกันดารท่ียังขาดความรู ขาด
ความเขาใจท่ียังไมสามารถสื่อสารเขาถึงกันไดอยางท่ัวถึง ซ่ึงทําใหการควบคุมโรคติดตอเปนไปอยางไม
ท่ัวถึง เนื่องจากขาดการปองกันและควบคุมโรคท่ียังไมไดประสิทธิภาพท่ีดีพอในระดับมาตรฐานสากล
นัก 

ปญหาในอีกประเด็น คือเนื่องจากรัฐบาลไดผูกขาดในตลาดประกันสุขภาพ โดย
ภาคเอกชนแทบจะไมคอยมีบทบาทมากมายนักทําใหการแขงขันในตลาดสุขภาพหายไป สงผลใหเกิด
ความดอยประสิทธิภาพและดอยคุณภาพในตลาดสุขภาพ รวมถึงการตอบสนองตอความตองการแก
ประชาชนไดไมดีเทาใดนัก 

 
4.1.2 ปญหาในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติของประเทศสิงคโปร 
ประเทศสิงคโปรนั้นมีระบบหลักประกันสุขภาพตางๆเปนแบบระบบคู (Dual System) และมี

อยู 5ประเภทดวยกันดังนี้คือประเภทแผนออมทรัพยเพ่ือสุขภาพ (Medisave)ประเภทแผนคุมครอง
เพ่ือสุขภาพ(Medishield)ประเภทแผนกองทุนเพ่ือสุขภาพ (Medifund)ประเภทกองทุนดูแลระยะยาว
(Eldershield)สําหรับผูสูงวัย และประเภทแผนโครงการประกันสุขภาพของเอกชน (Private 
Medical Insurance Scheme: PMIS)ซ่ึงรัฐบาลสิงคโปรไดเขามารวมดูแลตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติสงเสริมสุขภาพของสิงคโปร และพระราชบัญญัติกองทุนซีพีเอฟฟนด (Central 
Provident Fund Act: CPF Act)โดยท่ีรัฐบาลสิงคโปรไดใหการสนับสนุนท้ังในเรื่องของคาใชจาย
ตางๆในการรักษา อีกท้ังการบริหารจัดการระบบตางๆ เพ่ือใหเกิดความสมดุล และเหมาะสมยิ่งข้ึน
ตามหลักเกณฑและนโยบายท่ีรัฐบาลสิงคโปรไดวางไวในการจัดระดับของรายไดของประชาชน รวมถึง
การหักภาษีรายไดในการเขากองทุนออมทรัพยเพ่ือสุขภาพตางๆเพ่ือใชในการคุมครองสุขภาพในการ
ดูแลสุขภาพของผูสูงอายุรวมท้ังวางแผนในโครงการประกันสุขภาพของเอกชนเพ่ือใหเกิดมาตรฐานท่ีมี
ความเหมาะสม และม่ันคงยิ่งข้ึนโดยท่ีรัฐบาลไมไดใหความชวยเหลือท้ังหมดแตเปนการใหการ
สนับสนุนชวยเหลือเพียงบางสวน อาทิ ในเรื่องคาใชจายในการรักษาบริการทางการแพทยของแตละ
บุคคลโดยไดเนนถึงการพ่ึงพาตนเองของประชากรเปนหลัก(Self-Reliance) 

นอกจากนี้รัฐบาลสิงคโปรยังไดจัดประเมินระดับรายไดท่ีประชาชนไดรับในแตละเดือนโดยหัก
ภาษีรายไดในแตละเดือนไวในโครงการตางๆจึงจัดไดวาประเทศสิงคโปรมีการบริหารจัดการท่ีคอนขาง
ดีมีมาตรฐาน และกฎเกณฑท่ีดีเหมาะสมตอประชาชนท่ีท้ังประกอบอาชีพและวางงานรวมถึงการให
การดูแลผูปวยสูงวัย ท้ังในชวงวัยกอนและหลังเกษียณอายุอีกดวย 

จากการท่ีรัฐบาลสิงคโปรไดออกพระราชบัญญัติสงเสริมสุขภาพ และพระราชบัญญัติออม
ทรัพยเพ่ือสุขภาพซีพีเอฟ (CPF Act) โดยมีประเภทแผนการออมทรัพยเพ่ือสุขภาพเมดิเซฟ
(Medisave) แผนคุมครองเพ่ือสุขภาพเมดิชีลด (Medishield) แผนกองทุนเพ่ือสุขภาพเมดิฟนด
(Medifund)ประเภทกองทุนดูแลระยะยาวเอลเดอชีลด (Eldershield)สําหรับผูสูงวัย และประเภท
แผนโครงการประกันสุขภาพของเอกชนพีมีส (Private Medical Insurance Scheme: PMIS) เพ่ือ
เขามาดูแลประชาชนท้ังประเทศ ท้ังคนวัยทํางาน คนวางงาน เด็ก และคนชราจึงทําใหประชาชนทุก
กลุม ทุกหมูเหลาไดรับสิทธิในการดูแลอยางท่ัวถึงกัน  



91 

ทําใหเกิดความสมดุลและเหมาะสม ซ่ึงกองทุนตางๆท่ีกลาวมานี้ไดชวยลดชองวางและปญหา
ตางๆท่ีเกิดข้ึนของท้ังทางภาครัฐบาล และภาคประชาชนในทุกระดับใหไดรับการแกไขเยียวยาอยาง
ท่ัวถึงกันอีกดวย 

การท่ีรัฐบาลสิงคโปรไดออกนโยบายและกฎหมายตางๆ รวมท้ังพระราชบัญญัติสงเสริม
สุขภาพ พระราชบัญญัติกองทุนออมทรัพยตางๆ รวมถึงพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดตอทําใหปญหา
ตางๆลดลงไดเปนอยางดี ปญหาตางๆไดรับการแกไขเยียวยา นอกจากนี้ยังเปนการลดข้ันตอนท่ี
สลับซับซอนลงทําใหระบบการบริการทางการแพทยมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน  โดยใชระบบ
ศูนยใหการบริการในหนวยเดียว (One Stop Services) ใหมีไวบริการในทุกหนวยงาน และในทุก
องคกรไว เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
แตจากการศึกษาในบทท่ี 2 และ 3 นั้นยังพบไดวา ปญหาในระบบประกันสุขภาพของสิงคโปรยังคงมี
อยูดังตอไปนี้ 

1) ปญหาในระบบแผนกองทุนประกันสุขภาพเมดิเซฟ(Medisave Fund) มีดังนี้ 
ประเด็นแรก ปญหาท่ีเกิดข้ึนในแผนกองทุนออมทรัพยเพ่ือสุขภาพเมดิเซฟฟนด (Medisave 

Fund) นี้เปนการใชบัญชีออมสุขภาพ ซ่ึงเปนภาคบังคับท่ีประชาชนใชเงินออมบัญชีของตนเอง ซ่ึงใน
ระบบนี้มีคาใชจายคอนขางสูง อีกท้ังรัฐบาลสิงคโปรยังตองใชตนทุนสูงมากสําหรับในการจายเงินใหแก
ประชาชนท่ีเขารวมเปนสมาชิกในโครงการกองทุนนี้ ซ่ึงในแตละปทําใหการตอบสนองความตองการ
แกประชาชนไดไมเพียงพอดีนัก อันเปนเหตุใหรัฐบาลตองเสนอจัดตั้งกองทุนตางๆเพ่ือสุขภาพเพ่ิม
ข้ึนมาอีก เพ่ือจัดระบบใหประชาชนไดเขารวมสมัครเปนสมาชิกในกองทุนสุขภาพตางๆท่ีกลาวมาแลว
ในการสํารองเปนคาใชจายในการรักษาพยาบาลตางๆใหแกประชาชน ซ่ึงแตละคนนั้นสามารถสมัคร
เขารวมเปนสมาชิกไดในหลายๆกองทุนไดมากกวาสองกองทุนข้ึนไป ท้ังนี้ผูเขารวมสมัครเปนสมาชิก
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนของการสมัครเขารวมเปนสมาชิกในแตละโครงการของกองทุนเพ่ือสุขภาพ
ตางๆดวย 

ประเด็นท่ีสอง คือการบริหารการจัดการของกองทุนสุขภาพเมดิเซฟ  (Medisave Fund) ยังมี
ความสลับซับซอนอยู เพราะกองทุนนี้ยังไมสามารถใชไดกับประชาชนทุกคนไดอยางเทาเทียมกันนัก
โดยเฉพาะภาระการดูแลท่ีแตกตางกันของกลุมคนท่ีมีอายุในระดับวัยท่ีแตกตางกัน ตั้งแตวัยเด็กไป
จนถึงวัยคนชรา ซ่ึงการตอบสนองความตองการของประชาชนไดไมเพียงพอดีนัก โดยเฉพาะไม
สามารถตอบสนองแกกลุมคนวัยกอนเกษียณ และวัยเกษียณอายุ ซ่ึงรัฐบาลสิงคโปรจึงไดจัดใหมี
ประเภทกองทุนสุขภาพสําหรับคนวัยท้ังกอนและเกษียณอายุข้ึนมาอีก คือกองทุนเพ่ือสุขภาพในการ
ดูแลผูสูงวัยในระยะยาวเอลเดอชีลด (EldershieldFund) สําหรับดูแลผูสูงวัยข้ึนมา เพ่ือแกไขปญหา 
และตอบสนองความตองการของประชาชนผูสูงวัยชาวสิงคโปรในการลดภาระตางๆ ท่ีเกิดข้ึนลงมาได 

2)  ปญหาในระบบแผนคุมครองเพ่ือสุขภาพเมดิชีลด (Medishield) ซ่ึงเปนระบบประกัน
สุขภาพสมัครใจท่ีครอบคลุมโรคท่ีมีคาใชจายสูงมาก โดยจะสามารถหักเงินจากบัญชีออมเพ่ือสุขภาพ
มาซ้ือประกันสวนนี้ได แตก็ยังคงมีปญหาในเรื่องคาใชจายท่ีสูงอยู ซ่ึงเปนปญหาท่ียังตองไดรับการ
เยียวยาแกไข 

3)ปญหาในระบบแผนกองทุนเพ่ือสุขภาพเมดิฟนด (Medifund)ซ่ึงเปนระบบสังคมสงเคราะห
ของรัฐบาล ในกรณีท่ีประชาชนไมมีเงินพอท่ีจะจายสําหรับคารักษาพยาบาล ซ่ึงเม่ือเจ็บปวยเล็กๆ 



92 

นอยๆ  ประชาชนก็จะนําเงินจากบัญชีออมสุขภาพมาจายใหกับโรงพยาบาลในกรณีท่ีเจ็บปวยดวยโรค
ท่ีตองใชคาใชจายสูงประกันสุขภาพสมัครใจนี้ก็จะรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมดแตถาคาใชจายสูงมาก
ไปจนประชาชนไมสามารถจายคารักษาพยาบาลไดประชาชนท่ีอยูในแผนระบบนี้ก็จะสามารถขอ
ความชวยเหลือจากสังคมสงเคราะหใหชวยเหลือไดอีกทีตามลําดับ 

4)ปญหาจากการศึกษาของระบบบัญชีเงินออมสุขภาพในประเทศสิงคโปรนั้นพบวาสามารถ
ลดคาใชจายในระยะยาวไดนอยมาก จากประสบการณของรัฐบาลสิงคโปรชี้ใหเห็นวาคาใชจายในดาน
สุขภาพจากเมดิเซฟ (Medisave)และเมดิชีลด (Medishield)เปนเพียงรอยละ 10 ของคาใชจายดาน
สุขภาพของประเทศ 

อยางไรก็ตาม ภายหลังวิกฤติทางการเงินในป พ.ศ.2540 จํานวนผูเขารับการรักษาพยาบาลท่ี
สิงคโปรลดจํานวนลง เนื่องจากอัตราคารักษาพยาบาลท่ีสิงคโปรสูงข้ึนมาก อันเปนผลเนื่องมาจาก
ตนทุนในการประกอบธุรกิจการแพทย และคาจางแพทย ซ่ึงถือเปนวิชาชีพขาดแคลนในสิงคโปรท่ีมี
อัตราสูงข้ึนมาก  

นอกจากนี้สิงคโปรยังมีประเทศคูแขงในธุรกิจการรักษา พยาบาลเพ่ิมข้ึน เชน ประเทศไทย 
และมาเลเซียอีกดวย  

5) ปญหาในประเภทแผนโครงการประกันสุขภาพของเอกชน (Private Medical Insurance 
Scheme: PMIS)ซ่ึงจัดไดวาเปนอีกโครงการหนึ่งของเอกชนท่ีเปนทางเลือกหนึ่ง เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของประชาชนได ในกรณีท่ีไมไดเขาเปนสมาชิกเขารวมโครงการใดๆ หรือเปนสมาชิกเขารวม
โครงการอ่ืนแลวก็ยังสามารถสมัครเปนสมาชิกในโครงการนี้ได เพ่ือแกไขปญหาในกรณีท่ีคา
รักษาพยาบาลของสถานพยาบาลเอกชนท่ีแพงเกินไปจนประชาชนไมสามารถจายเองไดก็จะมี
โครงการนี้เขามาในการใหความชวยเหลือเพ่ือแบงเบาภาระลงได 

อีกท้ังรัฐบาลสิงคโปรไดเขามาควบคุมมาตรฐานของราคาคาใชจายในการรักษาพยาบาล ซ่ึง
เปนราคามาตรฐานกลางเขามาควบคุมเพ่ือจัดระบบและมาตรฐานของคาใชจายในการรักษา พยาบาล
ใหมีความเหมาะสมข้ึน เพ่ือไมใหเกิดราคาแพงเกินความเปนจริง รวมท้ังใหประชาชนท่ีไดสมัครเปน
สมาชิกเขารวมโครงการกองทุนออมเพ่ือสุขภาพโดยใชเงินจากกองทุนนั้นๆ สามารถชําระคาใชจายใน
การรักษาพยาบาลไดดวย 

 

4.2 วิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนในนโยบายและระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาของ
การบริการทางการแพทยระหวางประเทศไทยและประเทศสิงคโปรรวมถึง
นโยบายสุขภาพตามขอตกลงระหวางประเทศอาเซียน 

 
4.2.1 ปญหาความแตกตางในนโยบายและระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาของการ

บริการทางการแพทยในประเทศไทย 
เนื่องจากประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพอยูหลายระบบจึงมีความหลากหลายใน

ความแตกตางท้ังในดานนโยบายและในดานระบบประกันสุขภาพรวมถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีมีชองวาง
ของการเขาถึงการบริการทางการแพทยท่ีแตกตางกัน ปญหาตางๆ มีดังนี้ 
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1) ในระบบประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทุกโรคจะมีปญหามากกวา
ระบบประกันสังคมและระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลท่ีมีอยู อีกท้ังยังมีปญหาในเรื่องงบประมาณ
บานปลายงบประมาณท่ีไมพอตอความตองการของประชาชนตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตน 

จากกฎหมายพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ .ศ.2545 มาตรา 65 
วรรคสาม และมาตรา 46 วรรคสาม ท่ีบัญญัติไวดังท่ีไดกลาวไวในขางตนนั้นยังไมสอดคลองกับหลัก
ปฏิบัติเทาใดนัก เนื่องจากระบบประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทุกโรคมีความไมสมดุล
ระหวางคารักษาพยาบาล 30 บาทกับโรคท่ีรักษาซ่ึงมีตั้งแตโรคธรรมดาไปจนถึงโรคท่ีตองใชยาท่ีมี
ราคาคอนขางแพงรวมถึงโรคเรื้อรังท่ีตองดูแลรักษาอยางตอเนื่องไปจนตลอดชีวิต อาทิโรคหัวใจ 
โรคเบาหวาน โรคเลือดท่ีมาจากพันธุกรรม เชน โรคธาลัสซีเมีย  (Thalassemia) โรคจีซิคพีดี (G6PD) 
โรคความดันสูง (Hypertension) รวมถึงการรักษาท่ีตองใชการผาตัดท่ีจําเปนตองใชคาใชจายในการ
รักษาท่ีมีราคาคอนขางแพง ซ่ึงโดยลําพังคนปวยท่ีตกงานไมมีรายไดหรือท่ีมีรายไดคอนขางต่ําก็ไม
สามารถท่ีจะจายคารักษาดวยตนเองได จะตองไดรับการชวยเหลือจากรัฐและองคกรการกุศลตางๆ ท่ี
ยื่นมือเขามาชวยเหลืออีกที อีกท้ังในปจจุบันมีกลุมคนประเภทนี้อยูเปนจํานวนมากท่ีไมสามารถจาย
คารักษาบริการทางการแพทยไดจึงเกิดปญหางบ ประมาณไมพอใชตอความตองการของประชาชน 
และปญหาชองวางของสังคมตามมาอีกมากมายอีกท้ังยังมีประเด็นปญหาท่ีพบเห็นไดบอยๆ คือปญหา
ท้ังทางดานนโยบาย และระบบท่ีไมสอดคลองตองกัน การเขาถึงการบริการการรักษาทางแพทยท่ี
ลาชาเนื่องจากผูปวยตองใชเวลานานในการรอคอยพบแพทยพยาบาล 

เนื่องจาก 30 บาทรักษาทุกโรคเปนคาใชจายคอนขางต่ําจึงทําใหมีปริมาณผูมาเขา
รับการบริการรักษาพยาบาลเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมากจนลนสถานพยาบาลอีกท้ังบุคลากรทางการแพทย
มีจํานวนนอยไมเพียงพอตอความตองการยังขาดแคลนบุคลากรทางแพทยอีกมาก จึงกอใหเกิดปญหา
ชองวางในความไมสมดุลในดานการรักษา อันเปนเหตุใหการรักษาไมไดคุณภาพและไมมีประสิทธิภาพ
ท่ีดีนักสืบเนื่องมาจากการเนนหนักไปในทางปริมาณมากกวา แตไมคงระดับการรักษาท่ีมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพไว เนื่องดวยเวลาอันจํากัดของการรักษาของบุคลากรทางแพทย อีกท้ังปริมาณยาท่ีใชใน
การรักษามีขอจํากัด หรือขาดแคลนยาในบัญชียานั่นเองอันเปนเหตุใหเกิดปญหางบประมาณไมพอ
จายตอความตองการของประชาชนนั่นเอง 

2)ปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลขาราชการจะมีปญหาตรงท่ี
บางครั้งใบเสร็จเงินคาใชจายในการรักษาเบิกเกินความเปนจริง และการอนุมัติในการจายเงินตองเปน
กรณีจําเปนจริงๆ ในการรักษาพยาบาลและตองไดรับการรักษาจริงจากแพทยท่ีไดลงความเห็นวา
จําเปนตองเขารับการรักษาจริงดวยแตในทางปฏิบัติจริงยังคงไมสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ .ศ.2423 ตามนัยมาตรา 5 มาตรา 11 มาตรา 11 ทวิ และ
มาตรา 12 ท่ีวาดวยเรื่องหลักเกณฑการจายเงินงบประมาณรายจายในอัตราคารักษาพยาบาลใหแก
ขาราชการ ลูกจางประจําผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ อีกท้ังหลักเกณฑของผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามนัยมาตรา 6 มาตรา 6 ทวิ มาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10 แหง
พระราชกฤษฎีกาฉบับเดียวกันนี้อีกดวย 

3)ปญหาหนึ่งท่ีพบเห็นไดบอยๆคืออัตราคาใชจายในการรักษาแพงเกินจริงซ่ึงคนไข
หลายๆ คนไมสามารถชําระคาใชจายไดแมไดรองเรียนไปก็ไมมีหนวยใดออกมาใหความชวยเหลือทํา
ใหผูปวยตองจําใจจํายอมจายเกินความเปนจริง แตถารัฐไดออกมาตรการในการกําหนดราคาเปน
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กฎเกณฑหรือระเบียบคําสั่งท่ีจะตองปฏิบัติตามโดยกําหนดคาใชจายท่ีเปนมาตรฐานกลางออกมาท้ัง
ในสวนของโรงพยาบาลภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือควบคุมราคาคาใชจายในการรักษาไมใหแพงเกิน
ความเปนจริงนัก และใหไดตามราคามาตรฐานกลาง ซ่ึงจะทําใหปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนลดลงไดบาง อัน
เปนการลดชองวางท่ีเกิดข้ึนท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนดวย 

 
4.2.2 ปญหาความแตกตางท้ังนโยบายและระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาของการ

บริการทางการแพทยในประเทศสิงคโปร 
เนื่องจากรัฐบาลสิงคโปรไดวางหลักเกณฑและนโยบายสุขภาพตางๆโดยคําสั่งของรัฐบาลให

กระทรวงสาธารณสุข และกรมสงเสริมสุขภาพ รวมท้ังกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดลอมใหรวมมือกันใน
การดูแลประชาชนท่ีเจ็บปวยท้ังประเทศ อีกท้ังรัฐบาลไดวางระบบไวเพ่ือชวยเหลือและใหการ
สนับสนุนประชาชนทุกระดับตามระดับรายไดประจําของประชากรในประเทศ โดยการวางมาตรฐาน
ในการชําระคาบริการและคาใชจายทางการแพทยทําใหปญหาตางๆและชองวางตางๆลดนอยลง ซ่ึง
รวมท้ังโรงพยาบาลท้ังภาคเอกชนและภาครัฐจะมีศูนยอํานวยการใหการบริการแกประชาชนท่ีเปน
ศูนยรวมในหนวยเดียวกันท่ีเรียกวาOne Stop Servicesเพ่ือลดข้ันตอนของการบริการทางการแพทย 

ปญหาตางๆ ท่ีพบไดมีดังนี้ 
1)ปญหาในเรื่องของการรอคอยบริการจากบุคคลากรทางแพทย พยาบาลเพ่ือทํา

การตรวจรักษา ตรวจสอบวินิจฉัยสุขภาพทางการแพทยท่ีตองใชเวลารอคอย แตก็เปนไปในลักษณะท่ี
ไมนานเกินรอจนเกินไปนักอีกท้ังรัฐบาลสิงคโปรไดออกพระราชบัญญัติสงเสริมสุขภาพ และ
พระราชบัญญัติกองทุนสงเสริมการออมทรัพย หรือซีพีเอฟ (Central Provident Fund Act: CPF 
Act) เพ่ือใหการสนับสนุนชวยเหลือแกประชาชน เพ่ือใหไดรับการดูแลสุขภาพอยางท่ัวถึงจึงไดมีการ
จัดระดับของการเขามาเปนสมาชิกของประชากรสิงคโปรในแผนกองทุนสุขภาพตางๆ ในท้ังหากองทุน 
อาทิเชน กองทุนเมดิฟนด (Medifund) กองทุนเมดิเซฟ (Medisave) กองทุนเมดิเชลด (Medishield) 
กองทุนเอลเดอชีลด(Eldershield)และกองทุนแผนประกันสุขภาพของเอกชนพีมีส (PMIS)ดังท่ีไดกลาว
อธิบายไวในตอนตนท้ังหากองทุนนี้ทําใหรัฐบาลสิงคโปรใหการสนับสนุนชวยเหลือประชาชนไดอยาง
เปนระบบระเบียบท่ีดี  

นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถเขารวมเปนสมาชิกกองทุนตางๆซ่ึงรัฐบาลอนุญาตให
มีมากเทาท่ีประชาชนสามารถกระทําได แตตองครบคุณสมบัติตามหลักเกณฑของการสมัครเขารวม
เปนสมาชิกในกองทุนตางๆทําใหประชาชนประหยัดคาใชจายในการรักษาลง รวมท้ังยังสามารถปรับ
ระดับของการเขารับการรักษาไดดีข้ึนดวย อีกท้ังยังเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลลง จึงเรียกวาเปน
ระบบคู (Dual System) ท่ีคอนขางดีตอท้ังสองฝาย คือดีตอท้ังภาครัฐและประชาชนอันเปนการลด
ปญหาและชองวางท่ีจะเกิดข้ึนไดเปนอยางดี 

2)ปญหาท่ียังคงพบไดบอยในโรงพยาบาลเอกชนของประเทศสิงคโปร คือคาใชจาย
ในการรักษาท่ีมีอัตราคอนขางแพงมากเกินไป ซ่ึงผูปวยท่ีมีฐานะปานกลางหรือคอนขางต่ําไมสามารถ
ชําระคาใชจายในการรักษาไดแมวาจะมีกองทุนตางๆท่ีประชาชนไดสมัครเขารวมในโครงการเพ่ือ
สุขภาพตางๆเขามาชวยแบงเบาภาระคาใชจายในการรักษาอีกทีหนึ่งก็ตามถึงแมวารัฐบาลสิงคโปรได
ออกมาตรการคําสั่งใหทุกโรงพยาบาลปฏิบัติตามท้ังในเรื่องของการกําหนดราคามาตรฐานกลางในการ
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รักษา รวมท้ังรัฐบาลเองก็ไดออกงบประมาณในคาใชจายชวยเหลือแตเปนเพียงบางสวนตามระดับ
รายไดของประชาชนเปนหลักโดยดูท่ีความเหมาะสมและมาตรฐานท่ีมีอยูเพ่ือใหเกิดความสมดุลแตก็
ยังมีปญหาใหพบเห็นอยูประจํา 

 

4.3วิเคราะหปญหาที่จะเกิดข้ึนในนโยบายสุขภาพรวมมือกันตามขอตกลงรวมมือกัน
ระหวางประเทศอาเซียน 

 
เนื่องจากขอตกลงตามนโยบายสุขภาพตามกฎบัตรอาเซียนสวนใหญเปนขอตกลงรวมมือกัน

โดยมีนโยบายในการควบคุมปองกันโรคติดตอ กําจัดโรคระบาดตางๆรวมกันซ่ึงเปนไปในลักษณะท่ี
สอดคลองกับพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดตอท้ังในสวนของประเทศไทยและในประเทศสิงคโปรดวย
เชนกัน นอกจากนี้ยังตองควบคุมปองกันโรคระบาดท่ีติดตอไดตามบัญชีรายชื่อโรคท่ีมีอยูหลักๆ 6 โรค 
เชน โรคแอนแทรกซ โรคอหิวาหตกโรค ไขไทฟอยด โรคกาฬโรค โรคไขทรพิษ และโรคไขเหลือง เปน
ตน อีกท้ังยังมีนโยบายเพ่ือวางแผนปองกันและควบคุมในการกําจัดโรคติดเชื้อเอดสรวมกันอีกดวย 

ในปจจุบันองคการอนามัยโลก  (WHO) รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขในประเทศตางๆ ของ
อาเซียนไดรวมมือกันหาทางกําจัด รวมถึงควบคุม ปองกันโรคติดตอ โรคระบาดไวรัสอีโบลา (Ebola 
virus) ซ่ึงไดอุบัติข้ึนในประเทศแถบอาฟริกาตางๆ เปนการปองกันแบบภาวะฉุกเฉิน รวมท้ังไดมีการ
เริ่มใชวัคซีนท่ีผลิตข้ึนโดยบริษัท Z-mapp ซ่ึงไดอนุมัติใหนํามาใชไดกับผูติดเชื้อไวรัสอีโบลาอีกดวย 

1)ปญหาของการเกิดโรคระบาดอีกประการหนึ่งในกลุมประเทศอาเซียน คือเม่ือไหร
ท่ีมีการเคลื่อนยาย อพยพแรงงานประชากรจากภูมิภาคหนึ่งไปสูยังอีกภูมิภาคหนึ่งในเอเชียยอมมีโรค
ระบาดเกิดข้ึนตามไปดวยเสมอ อาทิโรคตางๆดังท่ีกลาวไวขางตน รวมท้ังโรคท่ีมียุงเปนพาหะเชน
ไขมาเลเรีย โรคเทาชาง ตัวอยางเชนประเทศพมายังมีไขมาเลเรีย และโรคเทาชางหลงเหลืออยู เม่ือ
ประชากรพมาอพยพยายมาสูประเทศไทยทําใหตามพรมแดนของประเทศไทยมีไขมาเลเรีย และโรค
เทาชางในเขตบริเวณพรมแดนท่ีติดตอกับพมาไดเพ่ิมจํานวนมากข้ึนและทําใหแพรระบาดไปยังทุก
ภูมิภาคไดอีกดวยจึงทําใหเกิดปญหาตางๆ ข้ึนมาไดอีกมากมายในการยายแรงงานตางดาวท้ังการยาย
เขาและออกในกลุมประเทศอาเซียนดวยกันท่ีจะเกิดปญหาของโรคระบาดตามมาอีกดวย 

ดังนั้นในการประชุมอาเซียนจึงไดมีการประชุมตกลงรวมมือกันในการออกนโยบาย
รวมมือกันดานสุขภาพในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เพ่ือใหประชาคมอาเซียนไดปฏิบัติตาม
นโยบายปองกันและควบคุมโรคติดตอตางๆเพ่ือเปนการกําจัดและลดปริมาณโรคท่ีจะอุบัติข้ึนดวย 

อีกท้ังยังมีนโยบายกําจัดปองกันโรคแบบถอนรากถอนโคน (Prevention and 
Eradication)เพ่ือใหประชาคมอาเซียนมีความเปนอยูแบบสุขภาพแข็งแรงท้ังทางรางกายและจิตใจมี
ความเปนอยูกินดีอยูดีปกติสุขอยางม่ันคงตามขอตกลงของกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)เปน
หลักเกณฑในการปรับปรุงพัฒนาของกลุมประเทศในอาเซียนรวมกันในหลายๆดานซ่ึงมีท้ังดานการ
สงเสริมสุขภาพรวมกันสงเสริมในการปองกันควบคุมโรคระบาดโรคติดตอตางๆตามแนวชายแดนท่ีจะ
เกิดข้ึนไดอีกจึงเปนนโยบายสงเสริมการปองกันกอนท่ีจะเกิดโรคระบาดตางๆข้ึนโดยการมีนโยบาย
สงเสริมการฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาดตางๆท่ีจะเกิดข้ึนรวมกัน สงเสริมในนโยบายการควบคุมและ
กําจัดการแพรกระจายของโรคเอดส อาทิการสงเสริมในการควบคุมการแพรเชื้อเอดสโดยการแจก
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ถุงยางอนามัย และการใหความรูในเรื่องการปองกันสงเสริมในเรื่องความปลอดภัยของการมี
เพศสัมพันธท่ีปราศจากการติดเชื้อโรคเอดส อีกท้ังยังควบคุมปองกันและปราบปรามการคายาเสพติด
ตองโทษท่ีเปนปญหาหลักในการทําใหประชาชนติดยาเสพติด และติดเชื้อเอดสตามมาไดในท่ีสุด โดย
ติดตอไดจากการใชเข็มฉีดยารวมกันซ่ึงยังคงเปนปญหาหลักตอประชาคมอาเซียนอยูในขณะนี้ 

2) ปญหาในเรื่องอัตราคาใชจายในการรักษาพยาบาลของแตละประเทศท่ีคอนขาง
แพงจะเปนปญหาใหกับประเทศเพ่ือนบานในกลุมประเทศอาเซียนดวยกันอีกดวยถาขาดการควบคุม
ราคามาตรฐานกลางในการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะในประเทศไทยมีปญหาสวนใหญเกิดข้ึนในสวน
ของภาคเอกชนอันสืบเนื่องมาจากสถานพยาบาลรวมถึงโรงพยาบาลเอกชนในหลายๆแหงท่ีมีอัตรา
ราคาคาใชจายในการรักษาพยาบาลท่ีไมเทากันและแพงเกินจริง ซ่ึงยังไมสามารถควบคุมได อีกท้ังยัง
ไมไดมาตรฐานท่ีดีนัก รวมถึงยังมีความเหลื่อมล้ํากันอีกมากมาย 

นอกจากนี้ยังไมมีราคามาตรฐานกลางข้ึนมาควบคุมคาใชจายในการรักษาพยาบาล
ออกมาใหเห็นในแบบชัดเจนนัก 

หากรัฐบาลออกมาตรการและนโยบายในการชวยเหลือประชาชนในการกําหนด
กฎเกณฑ หรือระเบียบคําสั่งในการรักษาเพ่ือหาราคามาตรฐานกลางรวมกันท่ีจะนํามาใชกับ
โรงพยาบาลเอกชนทุกแหงรวมถึงสถานพยาบาลของรัฐก็จะทําใหปญหาตางๆลดลงไดเปนอยางดี  

3) ปญหาของระบบประกันสุขภาพถวนหนาในประเทศกลุมอาเซียนนั้นยังคงเปน
ปญหาท่ีพบไดบอย เนื่องจากในแตละประเทศของกลุมประเทศอาเซียนมีการออกมาตรการ นโยบาย 
และระบบประกันสุขภาพท่ีแตกตางกันออกไปมากมายและมีหลายระบบ จึงนํามาใชดวยกันไมไดแบบ
ลงตัวนัก อีกท้ังยังมีความไมสอดคลองและเหมาะสมกันทีเดียวนัก 

 
 



 

 

บทท่ี5 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1บทสรุป 
 

เนื่องจากประเทศไทยเรานั้นมีระบบประกันสุขภาพอยูหลายระบบซ่ึงแบงออกเปนท้ังของ
ภาครัฐและภาคเอกชนอีกท้ังยังมีปญหาชองวางมากมายท่ีเกิดข้ึนรวมถึงยังแกไขไดไมหมดการ
จัดระบบตางๆ จึงควรมีนโยบายกฎกติกาท่ีดีโดยจัดใหเปนระบบ โดยใหไดมาตรฐานท่ีมีความ
เหมาะสมกับประเทศไทย รวมท้ังการอุดชองวางของปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึน 

โดยการปรับปรุงแกไขจุดบกพรองและวิธีการตาง ๆ ท่ีจะทําใหปญหาลดลงได ดวยการออก
กฎหมายและมาตรการตาง ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับปญหา และความตองการของประชาชนตามหลัก
ปฎิบัติใหสามารถออกเปนรูปธรรมท่ีนํามาใชไดรวมถึงการประยุกตใชใหเกิดเปนรูปธรรมจริงได เพ่ือ
คุมครองสุขภาพของประชาชน รวมถึงผูปวยทางดานสุขภาพจึงจําเปนอยางยิ่งเพ่ือใหลดปญหาตางๆท่ี
จะเกิดข้ึนไดท้ังในปจจุบันและอนาคตโดยสรุปปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนมีดังนี้ 

1) ปญหาในดานการออกกฎหมายตาง ๆ อาทิการออกนโยบายสงเสริมสุขภาพ
รวมกัน และการออกพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดตอรวมกันของอาเซียนท่ีมีอยูในบางเรื่องยังไม
สอดคลองกับภูมิประเทศและภูมิภาคของประเทศตาง ๆในอาเซียนไดโดยตรงทีเดียวนัก เนื่องจากใน
แตละประเทศมีระบบหลักประกันสุขภาพของตนเองอยูดวยกันหลายระบบ อีกท้ังยังมีความแตกตาง
กันออกไปในเรื่องการควบคุมปองกันและกําจัดโรคติดตอท่ีแพรเชื้อระบาดรวมกันในแถบภูมิภาค
เอเชีย รวมท้ังการสงเสริมสุขภาพรวมกันก็ควรจะไดรับการตกลงแกไขรวมมือกันโดยใหเกิดความ
เหมาะสมในภูมิภาคของแตละประเทศ และความชุกของโรคในแตละประเทศเปนหลัก ซ่ึงจะทําให
ปญหาการเกิดโรคระบาดตางๆลดลงได รวมท้ังโรคตาง ๆก็จะสามารถควบคุมไดโดยไมใหเกิดการแพร
ระบาดไปยังกลุมประเทศอาเซียน และประชาคมอาเซียนก็จะไดมีสุขภาพท่ีดีข้ึนแตท้ังนี้และท้ังนั้น
จะตองมีการปรับปรุงพัฒนาท่ีดีตอเนื่องกันตลอดเวลา  

2)ปญหาของพระราชบัญญัติในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาและพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลขาราชการในประเทศไทยท่ียังมีความไมสอดคลอง
กับหลักปฎิบัติและความเปนจริงอยู อันเนื่องมาจากการไดแบงแยกระบบหลักประกันสุขภาพออกเปน
หลายระบบซ่ึงแตละระบบมีปญหาและมีชองวางท่ีแตกตางกันไป ซ่ึงพบวาเปนปญหาท่ีตอเนื่องไดบอย
สาเหตุมาจากความไมสมดุลอยางมากมายระหวางอัตราคารักษาพยาบาลกับความเปนจริงของโรคซ่ึง
บางโรคตองใชยาท่ีมีราคาแพงและตองทําการรักษาอยางตอเนื่องอีกท้ังพระราชกฤษฎีกาดังกลาวท่ี
ออกมายังไมสามารถแกไขหัวใจหรือแกนแทของปญหาได อันเนื่องมาจากการขาดการควบคุม ติดตาม
และตรวจสอบการทํางานของการออกคาใชจายในการรักษาท่ียังไมชัดเจนโดยเฉพาะในระบบประกัน
สุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทุกโรคท่ีมีจุดออนคือกอใหเกิดปญหาในเรื่องงบประมาณคาใชจาย
บานปลาย งบประมาณท่ีไมพอใชตอความตองการของประชาชน 
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3) ปญหาในระบบประกันสุขภาพท่ีพบไดบอยอีกประการหนึ่ง คืออัตราคาใชจาย
ในการรักษาท่ีมีราคาแพงเกินจริงจนประชาชนไมสามารถจายคารักษาไดท่ีพบไดอยูบอยๆโดยเฉพาะ
ในสถานพยาบาลเอกชน ท้ังในสวนของประเทศไทยและประเทศสิงคโปรท่ีเผชิญกับปญหาท่ีเกิดจาก
คารักษาแพงเกินจริงอยูในขณะนี้แตยังแกไขเยียวยายังไมได 

4) ปญหาท่ีเก่ียวกับระบบการใหการบริการทางการแพทยท่ียังไมสามารถเขาถึง
บริการทางการแพทยเชนการรอคอยท่ีลาชาตองใชเวลารอคอยเปนเวลานานจัดวาเปนปญหาท่ีพบได
บอยในหนวยงานภาครัฐในประเทศไทย รวมถึงประเทศสิงคโปรดวยเชนกัน 

5) ปญหาของการออกกฎหมายพระราชบัญญัติสงเสริมสุขภาพตางๆท่ียังไมได
มาตรฐานของการรักษารวมถึงยังไมสอดคลองกับหลักปฏิบัติจริงของประเทศไทยเรานั้นยังมีมากมาย 
อาทิเชนพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลท่ีออกมา 8 ฉบับนั้นอันไดแก ฉบับ
พ.ศ.2523 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2528 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2532 (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2533 (ฉบับท่ี5) 
พ.ศ.2534 (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2540 (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2541 และ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2545 ท้ัง 8 ฉบับท่ีกลาว
มานี้ยังไมมีฉบับใดท่ีออกกฎหรือมาตรการในการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการทํางานในเรื่อง
คาใชจายในการรักษาของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ซ่ึงยังไมมีมาตรการออกมาใหเห็น
ในการติดตามผล รวมท้ังยังไมสามารถตรวจสอบการบริหารงาน และดําเนินงานของกรมบัญชีกลางได 
จึงทําใหไมสามารถแกไขหัวใจ หรือแกนแทของปญหาหลักๆไดอันกอใหเกิดงบประมาณบานปลาย
ตามมา อันเนื่องมาจากอัตราคาใชจายในการรักษาท่ีแพงเกินความเปนจริงอีกท้ังยังไมมีความชัดเจน
ในการตรวจสอบคาใชจายในการรักษา จึงมีปญหาในเรื่องของงบประมาณท่ีเรื้อรังมาจนถึงบัดนี้ทําให
การรักษาในบางเรื่องยังมีปญหาอยูรวมถึงการเกิดปญหาของการใหการบริการทางการแพทยอีก
มากมายสงผลใหคุณภาพของการรักษาบางแหงและการรักษาโรคบางโรคขาดคุณภาพไป อีกท้ังยัง
ไมไดประสิทธิภาพท่ีดีพอตามระดับมาตรฐานสากลนัก 

6) ปญหาทางดานการออกพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดตอท่ียังมีอยูในประเทศ
ไทยและสิงคโปรซ่ึงตองอาศัยการรณรงคท่ีท่ัวถึงสามารถทําใหประชาชนรับรูไดท่ัวถึง 

โดยเฉพาะในเขตชนบทถ่ินทุรกันดารท่ียังขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆท่ียัง
ไมสามารถไดรับขาวสารไดอยางท่ัวถึงนักกับงบประมาณท่ีไมพอตอความตองการของประชาชน อาทิ
เชน การจัดรณรงคและฉีดวัคซีนใหกับประชาชนรวมท้ังการปองกันควบคุมโรคติดตอตางๆท่ีตองมี
รายจายและงบประมาณท่ีตองจัดสรรเพ่ือรักษาปองกันและกําจัดโรคใหแกประชาชนรัฐบาลตองทํา
การบริหารการจัดการและจัดสรรใหประชาชนไดรับการบริการอยางมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ
อยางท่ัวถึงกัน 

7) ปญหาทางดานการออกพระราชบัญญัติดูแลสุขภาพผูสูงวัยในประเทศสิงคโปร 
เนื่องจากรัฐบาลสิงคโปรไดจัดตั้งกองทุนผูสูงวัย (ElderShieldFund) ท้ังวัยกอนและ

หลังเกษียณอายุ โดยรายไดนั้นมาจากการหักภาษีรายไดของประชาชนรวมถึงการบริจาคเงินจาก
ประชาชน ซ่ึงในชวงแรกๆ ก็มีปญหาท่ียังตองแกไขอยูอีกมากมาย อันเนื่องมาจากรายไดและเงินท่ี
จัดตั้งกองทุนนั้นไมพอตอความตองการของประชาชนท้ังวัยกอนและหลังเกษียณอายุ จึงมีปญหา
ออกมาใหพบเห็นและตองแกไขอยูบอยๆ 
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5.2 ขอเสนอแนะ 
 
1)ผูเขียนจึงขอเสนอแนะวาควรมีการออกพระราชบัญญัติสงเสริมสุขภาพระหวางประเทศ

อาเซียน หรือ ธรรมนูญสุขภาพอาเซียน หรือรัฐธรรมนูญสุขภาพแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ กฎ
บัตรสุขภาพอาเซียน (ASEAN Health Charter) ออกมาใชรวมกันในกลุมประเทศอาเซียน เพ่ือใหเกิด
เปนรูปธรรมข้ึนมา และใหสามารถนําไปใชในทางปฏิบัติไดจริงท่ีทําใหเกิดประโยชนรวมกันในอนาคต 

อีกท้ังในการออกนโยบาย กฎ กติกา ขอตกลงใหมีความเหมาะสมมากข้ึนและสอดคลองกับ
การปองกันและกําจัดโรคตางๆท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคของแตละประเทศของกลุมประเทศอาเซียนรวมกัน 
โดยการออกกฎบัตรสุขภาพอาเซียนข้ึนมา เพ่ือแกไขปญหารวมถึงการสงเสริมสุขภาพรวมกันใน
อาเซียน โดยใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกัน อีกท้ังยังเปนการรองรับการแกไขปญหาตางๆท่ีจะ
เกิดข้ึนในกลุมภูมิภาคอาเซียนรวมกันในอนาคตอีกดวย โดยการจัดตั้งระบบประกันสุขภาพท่ีเปน
ระดับมาตรฐานสากลท่ีเปนระบบกลางข้ึนมาใชรวมกันโดยการออกกฎบัตรสุขภาพระหวางประเทศ
อาเซียน (ASEAN Health Charter) หรือเรียกวาธรรมนูญสุขภาพระหวางประเทศอาเซียนข้ึนมา
เพ่ือใหเกิดความสอดคลองและสามารถรองรับสถานการณตาง ๆกับปญหาตาง ๆท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน
และอนาคต รวมถึงความตองการของประเทศตางๆในกลุมประเทศอาเซียนไดดวย 

นอกจากนี้ ในการออกธรรมนูญสุขภาพอาเซียน หรือกฎบัตรสุขภาพอาเซียนนี้ และการปฎิ
รูปของกฎหมายสุขภาพภายในประเทศใหสอดคลองและสามารถแกไขปญหาตางๆในการตอบโจทย 
รวมถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบประกันสุขภาพใหทันตอสถานการณ ทันตอเหตุการณ และทันยุคสมัย
ปจจุบันของการควบคุมโรคระบาดท่ีอุบัติข้ึนมาได รวมถึงใหสามารถแกไขและตอบโจทยไดในระยะ
ยาวในอนาคตอีกดวย เพ่ือเปนการสงเสริมสุขภาพรวมกัน รวมถึงนโยบายปองกัน กําจัด ควบคุม
โรคติดตอ และโรคระบาดท่ีจะเกิดข้ึนไดอีก โดยพัฒนาใหไดในระดับมาตรฐานสากลข้ึนมา เพ่ือนํามา
เปนขอตกลงรวมมือกันตามความเหมาะสมของแตละประเทศในอาเซียนท่ีมีอุบัติการณของโรคท่ี
แตกตางกันไปตามแตละภูมิภาคของแตละประเทศนั้นๆใหเกิดประสิทธิภาพ และเปนประโยชนข้ึนมา
รวมกันอีกดวย 

2) ผูเขียนขอเสนอแนะใหมีการปฎิรูปพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลขาราชการ ควรมีการปฎิรูปกฎหมายสุขภาพตางๆภายในประเทศ เชน การปฎิรูปพระ
ราชกฤษฎีกาใหมีการออกมาตรการท่ีสอดคลองและสามารถแกไขหัวใจ หรือแกนแทของปญหาท่ี
เกิดข้ึนได โดยใหสามารถควบคุม ติดตามผล และตรวจสอบไดโดยใหมีความสอดคลองกับสถานการณ 
ทันยุคทันสมัย และใหตรงกับการแกไขปญหาของระบบประกันสุขภาพตางๆท่ีเกิดข้ึนได รวมถึงให
สามารถรองรับการแกไขปญหาตางๆท่ีจะเกิดข้ึนไดท้ังในปจจุบัน และอนาคตเพ่ือใหประชาชนทุกกลุม 
ทุกหมูเหลา ทุกอาชีพไดเขาถึงการบริการสาธารณสุขไดสะดวกและงายข้ึน อีกท้ังยังใหเกิดความเทา
เทียมกันในสังคมในการจัดระบบประกันสุขภาพแหงชาติโดยใหมีการออกกฎหมายบัญญัติเพ่ือให
ประชาชนทุกคนมีสิทธิและโอกาสในการเขาถึงไดเขามาอยูในระบบประกันสุขภาพอยางถวนท่ัวจึง
เสนอแนะใหมีการปฎิรูปพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลขาราชการ 
เนื่องจากระบบนี้มีปญหาในเรื่องงบประมาณท่ีเพ่ิมสูงข้ึน มีการเบิกจายเกินความเปนจริง วิธีการ
เบิกจายงบปลายเปด  (Open Ended Payment) นั้นควรจะไดรับการแกไข อันเนื่องมาจากงบ



100 

ปลายเปดทําใหงบประมาณบานปลายยากตอการควบคุม หรือไมสามารถควบคุมไดเลย จึงควรท่ีจะใช
งบปลายปด (Close Ended Payment) ในการควบคุมวิธีการเบิกจายแทน  

ดังนั้นจึงควรมีการปฎิรูปพระราชกฤษฎีกาข้ึนใหม เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาท่ีมีอยูใน
ท้ังหมด 8 ฉบับนั้นยังไมสามารถเขาสูการแกหัวใจของปญหาหรือแกนแทของปญหาไดชัดเจนนัก อัน
เนื่องมาจากการบริหารดําเนินงานของกรมบัญชีกลางยังไมมีมาตรการท่ีชัดเจน อีกท้ังการบริหาร
ดําเนินงานท่ียังไมสามารถติดตาม ควบคุม และตรวจสอบไดชัดเจนนัก จึงควรมีการปรับเปลี่ยนการ
ทํางานของกรมบัญชีกลางใหมใหการบริหารงานนั้นสามารถควบคุม ติดตามและตรวจสอบไดอยาง
ชัดเจน 

3) ปญหาในเรื่องอัตราคาใชจายในการรักษาท่ีมีราคาแพงเกินจริงจนประชาชนไมสามารถ
จายคารักษาได โดยเฉพาะท่ีเกิดข้ึนท้ังในสถานพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนท้ังในสวนของประเทศไทย
และประเทศสิงคโปรท่ีเผชิญอยูในขณะนี้ ซ่ึงปญหานี้สามารถลดลงไดถามีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือสราง
เสริมสุขภาพรวมท้ังมีหนวยงานเขามาแกปญหาในเรื่องความเหมาะสมของราคาคาใชจายในการรักษา 
การใหการบริการทางการแพทยลงโดยการใชราคามาตรฐานกลางเพ่ือควบคุมราคาคาใชจายในการ
รักษาอยางจริงจังเนื่องจากการใชบริการทางการแพทยในสถานพยาบาลและโรงพยาบาลเอกชนในแต
ละแหงท่ีมีราคาท่ีไมเทาเทียมกัน คือตองมีการควบคุมราคา ตั้งแตราคายาวัสดุอุปกรณในการรักษา 
ราคาแลบท่ีใชในการตรวจสอบวินิจฉัยโรค (Lab Investigation) รวมถึงการคิดคารักษาพยาบาล
บริการทางการแพทยโดยจัดประเมินราคาใหไดในราคาท่ีไดมาตรฐานกลาง เพ่ือควบคุมใหเกิดความ
เหมาะสมแกประชาชนท่ัวไปรวมถึงชาวตางชาติดวย 

ผูเขียนจึงขอเสนอแนะใหมีการออกพระราชบัญญัติสงเสริมการบริการทางการแพทยและ
สถานพยาบาลท่ีเก่ียวกับคาใชจายในการรักษา โดยกําหนดราคามาตรฐานกลางเพ่ือควบคุมราคา
คาใชจายในการรักษาไมใหแพงเกินความเปนจริงในสถานพยาบาลและการบริการทางการแพทย
ข้ึนมาใช 

4) ผูเขียนขอเสนอแนะใหมีการปฎิรูประบบสุขภาพข้ึนใหมเพ่ิมเติมอีกดวย เพ่ือใหเกิดสุข
ภาวะท่ีดีตอประชาชนกันถวนท่ัวจึงควรมีการปฎิรูปดานการรักษาพยาบาล รวมถึงคาใชจายในการ
รักษาใหมีราคามาตรฐานกลางเพ่ือควบคุมราคาคาใชจาย และในดานบริหารของกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึนการจัดใหมีการควบคุมในการจัดการคาใชจายในการรักษาพยาบาล
โดยท่ัวไปท้ังในสถานพยาบาลของรัฐ และเอกชน โดยมีราคามาตรฐานกลางในการควบคุมราคา
คาใชจายในการรักษาไมใหแพงเกินจริงนัก ซ่ึงจะเปนประโยชน และเกิดผลดีตอประชาชนท่ัวประเทศ 
รวมท้ังสถานพยาบาลท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนจะไดมีมาตรฐานสากลมากข้ึน  

ในสวนของปญหาของการรอคอยท่ีลาชานั้นเปนปญหาท่ีพบไดบอยท้ังในประเทศไทยและ
ประเทศสิงคโปรก็มีใหเห็นไดบอยๆ ซ่ึงเราสามารถลดชองวางของการรอคอยได โดยใหมีการจัดตั้ง
ศูนยบริการในหนวยเดียวใหแกประชาชนท่ีชวยลดข้ันตอนลงท่ีเรียกวา One Stop Servicesไวในทุก
หนวยงานเพ่ือลดข้ันตอนและเพ่ือใหการบริการนั้นมีความสะดวกและรวดเร็วดียิ่งข้ึน 

5) ขอเสนอแนะใหมีการปฎิรูปกฎหมายสุขภาพในดานนโยบายของระบบประกันสุขภาพ
ตางๆใหทันสมัย ทันตอสถานการณ และเหตุการณในยุคปจจุบันท่ีจะทําใหเกิดรูปธรรมไดและยัง
สามารถนํามาปฏิบัติได เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพปญหาของแตละประเทศท่ีมีอยู ใหมี
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คุณภาพและไดมาตรฐานรวมกัน รวมท้ังใหมีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งๆข้ึนไปอันจะกอใหเกิดประโยชน ท้ัง
ในปจจุบัน และอนาคตอีกดวย 

6) ขอเสนอแนะใหมีการปฎิรูปในการออกพระราชบัญญัติควบคุมโรคท้ังติดตอและไมติดตอ
รวมกันในภูมิภาคอาเซียน  (ASEAN Prevention and Controlfor Infectious Diseases and Non-
Infectious Diseases ACT) ซ่ึงมีท้ังในสวนของการเกิดปญหาของโรคติดเชื้อตางๆ (Infectious 
Diseases) และโรคไมติดเชื้อ (Non-Infectious Diseases) รวมกัน โดยรวมถึงการควบคุมปองกันโรค
ระบาดตางๆท่ีจะเกิดข้ึนไดในภาวะโรคติดตอ และโรคระบาดท่ีสามารถแพรกระจายไดอันเกิดจากการ
เคลื่อนยายแรงงานตางดาวท้ังในการอพยพเขาและอพยพออกไปประกอบอาชีพของกลุมขายแรงงาน
ในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต 

ผูเขียนจึงขอเสนอแนะควรใหมีการออกพระราชบัญญัติแรงงานตางดาวอาเซียนท่ีวาดวยการ
อพยพเขาและอพยพออกเพ่ือไปประกอบอาชีพเปนการกลั่นกรองแรงงานตางดาว อีกท้ังยังเปนการ
ควบคุมโรคติดตอไมใหแพรกระจายไปสูประชาคมอาเซียนไดอีกดวย 

7) ผูเขียนขอเสนอแนะวาควรมีการจัดตั้งกองทุนสงเสริมในการดูแลสุขภาพอาเซียนสําหรับ
ผูสูงวัยท้ังกอนและหลังวัยเกษียณอายุ (ASEAN Elder Shield Fund) ท่ีมีอายุตั้งแต 50ปข้ึนไปซ่ึง
แหลงรายไดของกองทุนนั้นสามารถนํามาจากหลาย ๆแหลง อาทินอกจากรายไดท่ีเก็บจากภาษีสวน
หนึ่งแลว อีกสวนหนึ่งก็อาจหักจากรายไดท่ีไดเฉพาะจากผลกําไรในการประกอบการจากการลงทุน
และแหลงเงินทุนตางๆในการประกอบธุรกิจท่ีมีผลเฉพาะกําไรเทานั้นรวมถึงเก็บจากกองทุนเงินทุน
ตางชาติท่ีบริจาคเขามารวมท้ังกองทุนในประเทศจากรายไดกองทุนการกุศลเพ่ือชวยใหการสนับสนุน
เปนไปดวยดีและม่ันคงอีกท้ังยังใหประเมินจากแหลงรายไดของผูสูงวัยวาสามารถอยูไดดวยตัวเองได
หรือไมถาอยูไมไดก็จัดตั้งกองทุนเพ่ือใหการสนับสนุนโดยประเมินรายไดผูสูงวัยเปนรายเฉพาะบุคคล
ไปปญหาตางๆท่ีมีอยูก็อาจจะไดรับการแกไขเยียวยาและลดลงไดบาง ในสวนของรายไดจากกองทุนนี้
อีกสวนหนึ่งนั้นมาจากการบริจาคเงินของประชาชน ในการจัดตั้งกองทุนตางๆเชน รัฐบาลสิงคโปรได
นําเงินกองทุนบางสวนไปลงทุนในแหลงเงินทุนท่ีมีความม่ันคง และเชื่อถือไดสงผลใหมีกําไรอยาง
มากมายทําใหกองทุนนั้นสามารถอยูไดอยางม่ันคงแตในสวนของประเทศไทยเรานั้นยังมีชองวางของ
ปญหาอยูถาเรามีรัฐสวัสดิการท่ีดีท่ีม่ันคงจะชวยใหผูสูงวัยไดรับการดูแลท่ีดีอยางมีประสิทธิภาพท่ีดี
ยิ่งข้ึน 

ผูเขียนแนะนําวารัฐบาลควรตั้งกองทุนเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพข้ึนมาเพ่ือมาแบงเบาภาระ
คาใชจายในการใชบริการการรักษาทางการแพทยเพ่ือใหประชาชนสามารถเขารับการใชบริการได
อยางท่ัวถึงรวมท้ังรัฐบาลควรใหการสนับสนุนกองทุนนี้ไดโดยกองทุนมีแหลงรายไดมาจากหลายๆ
แหลงเชนสวนหนึ่งมาจากภาษีรายไดของประชาชน อีกสวนหนึ่งของกองทุนไดมาจากการบริจาค
ทางการกุศลของผูมีจิตศรัทธา และอีกสวนไดจากชาวตางชาติท่ีมาประกอบธุรกิจ หรือธุรกรรม
บางอยางในประเทศท่ีตองการบริจาคอีกท้ังนํารายไดของกองทุนบางสวนไปลงทุนใหไดผลกําไรมาก
ข้ึนเพ่ือใหกองทุนสงเสริมสุขภาพนี้สามารถคงสภาพอยูไดดวยตัวเอง 
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ภาคผนวกก 

 
ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทยและสิงคโปร 

 
ตารางท่ี 1วิวัฒนาการระบบประกันสุขภาพหลักในประเทศไทย 167 
 
 ลูกจางหนวยงานรัฐ ลูกจางเอกชน 

ภาคทางการ 
อาชีพอิสระและ 

ภาคไมเปนทางการ 
กอน พ.ศ. 2518 แตละสวนราชการตั้ง

งบดูแลกันเอง 
เก็บคาบริการใน
สถานพยาบาลของรัฐ 

- เก็บคาบริการใน
สถานพยาบาลของรัฐ 

  - กระทรวงตางๆ ตั้งงบ 
อุดหนุนคาลดหยอน
สําหรับผูจายคา
รักษาพยาบาลไมได 

- กระทรวงตางๆ ตั้งงบ 
อุดหนุนคาลดหยอน
สําหรับผูจายคา
รักษาพยาบาลไมได 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 3    
(2515-2519) 

พระราชกฤษฎีกา
สวัสดิการ
รักษาพยาบาล
ขาราชการ 
(2523)โดย
กรมบัญชีกลางเปนผู
ตั้งงบประมาณผูเดียว 

- พรบ.กองทุนทดแทน
สําหรับการเจ็บปวย
จากการทํางาน (2517) 

บัตรรายไดนอยหรือ
โครงการสวัสดิการ
รักษาพยาบาลผูมี
รายไดนอย สปร. 
(2518) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 
(2520-2524) 

-พระราชกฤษฎีกา
สวัสดิการ
รักษาพยาบาล
ขาราชการ (2523)  

กองทุนประกันสังคม 
สําหรับการเจ็บปวยท่ี
ไมไดเกิดจากการ
ทํางาน (2533) 
 
 

- โครงการบัตรสุขภาพ 
(2527) ภาคสมัครใจ
(กองทุนหมูบาน) 

 
 
 

                                                 
167สัมฤทธิ์  ศรีธํารงสวัสดิ์ และสินชัย  ตอวัฒนกิจกุล. “ผลการดําเนินนโยบายประกัน

สุขภาพถวนหนาตอระบบบริหารสาธารณสุขไทย ,”  วารสารระบบสาธารณสุข 1(เมษายน-มิถุนายน 
2550): 47-62. 
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ตารางท่ี 1(ตอ) 
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ภาคทางการ 

อาชีพอิสระและ 
ภาคไมเปนทางการ 

 โดยกรมบัญชีกลาง
เปนผูตั้งงบประมาณผู
เดียว 

- ซ้ือบริการจากท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 
- จายแบบเหมาจาย
รายหัวรวมผูปวยนอก
และใน 
- จายเพ่ิมตามอัตราใช
บริการ(2538) 

 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
5(2525-2529) 

- พระราชกฤษฎีกา
สวัสดิการ
รักษาพยาบาล 
ขาราชการ (2523) 
โดยกรมบัญชีกลาง
เปนผูตั้งงบประมาณผู
เดียว 

กองทุนประกันสังคม
สําหรับการเจ็บปวยท่ี
ไมไดเกิดจากการ
ทํางาน (2533) 
เชนเดียวกันท้ังภาครัฐ
และเอกชน รวมท้ัง
เหมาจายรายหัวรวม
ผูปวยในและนอกและ
จายเพ่ิมตามอัตราใช
บริการ(2538) 

-โครงการบัตรสุขภาพ 
(2527)ภาคสมัครใจ
(กองทุนหมูบาน) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี
7(2535-2539) 

- พรบ. ผูประสบภัย
จากรถ (2536) 

พรบ.ผูประสบภัยจาก
รถ (2536) 

- ขยายสปร.ไปยังผูสูง 
อายุ(2535) และกลุม
อ่ืน ๆ (2537) และนํา
ปจจัยดานอุปสงคมาใช
ในการจัดสรรเพ่ิมข้ึน 
- บัตรประกันสุขภาพ 
500 บาท (2537) โดย
รัฐสมทบครึ่งหนึ่ง
บริหารระดับประเทศ
และจังหวัด 
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ตารางท่ี 1(ตอ) 
 
 ลูกจางหนวยงานรัฐ ลูกจางเอกชน 

ภาคทางการ 
อาชีพอิสระและ 

ภาคไมเปนทางการ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 
(2540–2544) 

มาตรการควบคุม
คาใชจายดานอุปสงค 
(2542) 

จายเพ่ิมตามปจจัย
เสี่ยง(2544) 

ระเบียบกระทรวงการ 
คลัง พ.ศ. 2541 
จัดสรรเงินรายหัวผูข้ึน
ทะเบียนภายในสามป 
- โครงการ SIP ใน 6 
จังหวดั (2542) ใช
เหมาจายรายหัวผูปวย
นอกและกลุม
วินิจฉัยโรครวม ภายใต
งบรวมผูปวยใน 
-ชดเชยคาใชจายสูง
บัตรประกันสุขภาพ
ดวยกลุมวินิจฉัยโรค
รวม (2542) 
- นํารองหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาใน 6 
จังหวัดภายใตโครงการ 
SIP (2544) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 
(2545–2549) 

เบิกจายผูปวยในแบบ
อิเล็กทรอนิกส 
- นํารองเบิกจายตรง
ผูปวยกลุมโรคเรื้อรัง 
(2546) 

 หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (2545) 
- แยกบทบาทการซ้ือ-
ใหบริการ 
- เหมาจายรายหัว
ผูปวยนอก 
กลุมวินิจฉัยโรครวม 
ภายใตงบรวมผูปวยใน,  
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ตารางท่ี 1(ตอ) 
 
 ลูกจางหนวยงานรัฐ ลูกจางเอกชน 

ภาคทางการ 
อาชีพอิสระและ 

ภาคไมเปนทางการ 
   คาใชจายสูง, อุบัติเหตุ

ฉุกเฉิน 
- จายตามการ
ใหบริการ 
- การจัดการรายโรค 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
10 
(2550–2554) 

จายผูปวยในตามกลุม 
วินิจฉัยโรครวมท่ีมี
อัตราฐานตางกัน 
(ต.ค. 2549) 
- เบิกจายตรงผูปวย
นอก(ต.ค. 2549) 

การจายในอัตราเหมาจาย
เพ่ิมสําหรับใชในโรง 
พยาบาลท่ีไดรับการ
รับรองคุณ ภาพแลว
(HospitalAccreditation) 

เชนเดียวกันตาม
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (2545) 

 
 
ตารางท่ี 2การทบทวนแกไขสิทธิดานเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลสําหรับผูท่ีถือใบอนุญาตแบบ  
PR(Permanent Residence) 
 
Type of Ward 
Class/Service 

Citizen 
Subsidy 
Level 

PRsubsidylevel 
Jan 2008 (First 5 

percentagepointsReduction) 

Jul 2008 (Next 5 
PercentagePoints 

Reduction) 
Class B1 20% 15% 10% 
Class B2 65% 60% 55% 
Class C 80% 75% 70% 
Day Surgery 65% 60% 55% 
Specialist Out 
Patient Clinic 
(SOC) 

50% 45% 40% 

 
หมายเหตุ:สําหรับชาวตางชาติท่ีถือใบอนุญาตประเภทอ่ืนๆ (Non-PR)จะไมไดรับเงินชวยเหลือคา

รักษาพยาบาลใดจากรัฐบาลนับแตวันท่ี1 มกราคมพ.ศ. 2551 เปนตนไป 
 
 
ตารางท่ี 3รายละเอียดสิทธิประโยชนตางๆ 
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สิทธิประโยชนท่ีไดรับ ขอจํากัดสิทธิ์ 

กรณีผูปวยใน/ผูปวยท่ีเขารับการผาตัด  
คารักษาพยาบาลและคาเตียงผูปวยรายวัน
(Treatment Charges) 
- แผนกท่ัวไป 
- แผนกไอซียู 
- โรงพยาบาลชุมชน 2 

 
 
450ดอลลารสิงคโปร 
900ดอลลารสิงคโปร 
250ดอลลารสิงคโปร 

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการผาตัด(Surgical 
procedures) 
-ตารางท่ี 1 (การผาตัดท่ีไมซับซอน) 
- ตารางท่ี 2 
- ตารางท่ี 3 
- ตารางท่ี 4 
- ตารางท่ี 5 
- ตารางท่ี 6 
- ตารางท่ี 7 (การผาตัดท่ีมีความซับซอนมาก) 

 
 
150ดอลลารสิงคโปร 
360 ดอลลารสิงคโปร 
720ดอลลารสิงคโปร 
800 ดอลลารสิงคโปร 
840ดอลลารสิงคโปร 
960ดอลลารสิงคโปร 
1,100 ดอลลารสิงคโปร 

การปลูกถายอวัยวะ 4 (Implants) 7,000 ดอลลารสิงคโปรตอการรักษา 1 ครั้ง 
การผาตัดทางรังสีวิทยา 5 (Radio surgery) 4,800 ดอลลารสิงคโปรตอการผาตัด 1ครั้ง 
กรณีผูปวยนอก  
การทําเคมีบําบัดเพ่ือรักษาโรคมะเร็ง
(Chemotherapy) 
- ตอการรักษาแบบรอบละ 7 วัน 
- ตอการรักษาแบบรอบละ 21 หรือ 28 วัน 

 
 
270ดอลลารสิงคโปร 
1,240ดอลลารสิงคโปร 

การฉายรังสีปริมาณสูงครั้งเดียวเพ่ือรักษา
โรคมะเร็ง (Stereotactic Radio therapy) 

1,800ดอลลารสิงคโปรตอการรักษา1ครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3(ตอ) 
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สิทธิประโยชนท่ีไดรับ ขอจํากัดสิทธิ์ 

กรณีผูปวยนอก 
(Bachytherapy) ท้ังท่ีทํารวมและไมทํารวมกับ 

 

ระยะไกล  
การลางไต (Kidney Dialysis) 1,000 ดอลลารสิงคโปรตอเดือน 
การใหยากดภูมิคุมกันกรณีปลูกถายอวัยวะ 200 ดอลลารสิงคโปรตอเดือน 
การใหยา Erythropoietin กรณีไตวาย 200ดอลลารสิงคโปรตอเดือน 
มูลคาสูงสุดท่ีสามารถแจงขอเบิกได  
มูลคาท่ีเบิกไดตอปนโยบาย 50,000ดอลลารสิงคโปร 
มูลคาท่ีเบิกไดตลอดชีพ 200,000ดอลลารสิงคโปร 
อายุสุดทายท่ีสามารถเขารวมได นอยกวา 75 ปในวันท่ีเริ่มคุมครอง 
ใหการคุมครองสุขภาพสูงสุดถึงอายุ 85 ป (สําหรับวันเกิดถัดไป) 
 

ตามตารางท่ี 3แสดงสิทธิประโยชนและขอจํากัดสิทธิ์ภายใตโปรแกรม MediShield มี 
ดังตอไปนี้ 

1. รวมคาอาหารคายาคารักษาทางการแพทยและคาทดสอบทางหองปฏิบัติการอ่ืน ๆ 
2. ใชสิทธิ์ไดเฉพาะกรณีท่ีถูกสงตัวมาจากโรงพยาบาลอ่ืน (Acute Hospital) เพ่ือตรวจรักษา 

เพ่ิมเติม 
3. การแบงประเภทตามระดับของความซับซอนของการผาตัดสามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมไดจาก 

www.cpf.gov.sg 
4. รวมการรักษาดวยวิธี Intravascular Electrodes, PTCA และ Balloon Catheters 
5. รวมการรักษาดวยวิธี Novalis radiosurgery และ Gamma Knife 
ลาสุดมีประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายท่ีเก่ียวของกับแบบประกันสุขภาพ MediShield ซ่ึงจะ 

มีผลบังคับใชนับแตวันท่ี 1 มีนาคม 2556 เปนตนไปโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.ขยายชวงอายุท่ีไดรับความคุมครองจากเดิมคุมครองครอบคลุมถึงอายุ  85 ป ไปเปนอายุ 

90 ปเพ่ือใหม่ันใจวาผูสูงอายุของสิงคโปรยังคงไดรับความคุมครองตามแนวโนมอายุเฉลี่ยท่ียาวนานข้ึน 
2.  ขยายความคุมครองสําหรับผูปวยในท่ีเขารับการรักษาดานจิตเวชโดยใหสิทธิ์เบิกได 100 

ดอลลาร สิงคโปรตอวันนานถึง 35 วันตอป สําหรับอาการท่ีตรวจพบใหมเพ่ือใหเหมาะสมกับลักษณะ
การรักษาความผิดปกติทางจิตท่ีตองใชระยะเวลานาน 

3.ขยายความคุมครองถึงกรณีการพักฟนระยะสั้นในแผนกฉุกเฉินตางๆ (Emergency 
Departments) 

4.เพ่ิมมูลคาสูงสุดท่ีเบิกไดตอปนโยบายจากเดิม 50,000 ดอลลารสิงคโปรไปเปน 70,000 
ดอลลารสิงคโปรและมูลคาสูงสุดท่ีเบิกไดตลอดชีพจากเดิม 200,000 ดอลลารสิงคโปรไปเปน 300,000 
ดอลลาร สิงคโปรเพ่ือใหครอบคลุมสําหรับสมาชิกท่ีประสบปญหาจากคาใชจายทางการรักษาจํานวน
มาก 
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5.เพ่ือรองรับคาใชจายทางการรักษาจํานวนมากจึงประกาศเพ่ิมจํานวนเงินท่ีตองจัดเก็บใน
สวนแรกสําหรับระดับการรักษาใน Class B2/C อีก 500 ดอลลารสิงคโปร  (เงินแรกจายซ่ึงผูใชสิทธิ์
จะตองจายปละ1ครั้ง) จากเดิม 1,500/1,000 ดอลลารสิงคโปรไปเปน 1,000/1,500 ดอลลารสิงคโปร
สําหรับผูใชสิทธิ์ท่ีมีอายุ 80 ปหรือต่ํากวา 

6. เพ่ิมวงเงินสูงสุดท่ีสามารถถอนจากบัญชี Medisave เพ่ือใชจายสําหรับโปรแกรม 
MediShield และโปรแกรม Medisave-approved Integrated Shield Plans จากเดิม 800 
ดอลลารสิงคโปรไปเปน 1,000 ดอลลารสิงคโปรสําหรับผูท่ีมีอายุระหวาง 76-80 ป และจาก 1,150 
ดอลลารสิงคโปรไปเปน 1,200 ดอลลารสิงคโปร สําหรับผูท่ีมีอายุมากกวา 80 ป 

7. ยกเลิกการจํากัดอายุสุดทายท่ีสามารถเขารวมโปรแกรม MediShield ไดจากเดิมท่ีกําหนด
อายุไมเกิน 75 ปเพ่ือเปดโอกาสใหผูสูงอายุท่ียังไมไดรับการประกันสุขภาพสามารถเขารวมได 

8.ประกาศเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมสําหรับโปรแกรม MediShield โดยผูใชสิทธิ์ท่ีมีอายุ 65 
ปหรือต่ํากวาจะตองเสียคาธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนไมเกิน 10 ดอลลารสิงคโปรตอเดือนในขณะท่ีผูท่ีมีอายุ
มากกวา 65 ปจะตองเสียคาธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนสูงสุด 21 ดอลลารสิงคโปรตอเดือนนอกจากนี้
ผูประกันตนจะไดรับสวนลดคาธรรมเนียมหากสมัครเขารวมโปรแกรมกอนอายุ 60 ปท้ังนี้รัฐบาลจะให
ความชวยเหลือโดยการเพ่ิมจํานวนเงินสําหรับบัญชี Medisave เปนปละ 400 ดอลลารสิงคโปร
สําหรับผูประกันตนทุกคนท่ีเปนชาวสิงคโปรและสําหรับผูสูงอายุจะไดรับเงินชวยจากรัฐบาลเพ่ิมเปน 
450 ดอลลารสิงคโปรตอปภายใต GST Voucher Scheme 

เม่ือไมนานมานี้รัฐบาลสิงคโปรทําการทบทวนนโยบายดานภาษีและอนุญาตใหผูประกอบการ
สามารถท่ีจะนําคาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องกับสุขภาพมาใชลดหยอนภาษีไดมากข้ึนจากเดิมกําหนดเพดาน
สูงสุดอยูท่ี 1% องคาใชจายดานสวัสดิการสําหรับพนักงานหรือลูกจางท้ังหมดใหขยายเพ่ิมเปน 2 % 
ของคาใชจายดานสวัสดิการสําหรับพนักงานหรือลูกจางท้ังหมดสําหรับกรณีท่ีมีการดําเนินการภายใต
โปรแกรมPortable Medical Benefitsใน 3 รูปแบบอันประกอบไปดวย1 . Portable Medical 
Benefits Scheme (PMBS) 2. Transferable Medical InsuranceScheme (TMIS) และ3. 
Provision of Shield Plan (i.e. MediShield or Medisave-approved Private Integrated 
Plan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี4แสดงลักษณะสําคัญของโปรแกรมPortable Medical Benefits 3 รูปแบบ 
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ทางเลือก สรุปลักษณะสําคัญ 
1. PortableMedicalBenefitsScheme 
(PMBS) 
ผูประกอบการควรดําเนินการภายใต
โปรแกรมนี้อยางนอย 20% ของจํานวน
พนักงานหรือลูกจางท่ีเปนชาวสิงคโปรหรือ
ถือใบอนุญาตพํานักในสิงคโปรโดยถาวร
(PRs)นับแตวันแรกของปงบประมาณนั้น 

ผูประกอบการสมทบเงินเพ่ิมเติม (อยางนอย 1% 
ของเงินเดือนสุทธิกําหนดข้ันต่ํา 16ดอลลารสิงคโปร
ตอเดือน*) ใหกับบัญชี MediSave ของพนักงาน 
หรือลูกจางทุกเดือนพนักงานหรือลูกจางไดใชเงิน
สมทบท่ีเพ่ิมข้ึนในบัญชี MediSave นั้นเพ่ือซ้ือ
ประกัน MediShield or Medisave -approved 
medicalinsurance เพ่ือ ใหสามารถครอบคลุม
ความตองการในกรณีของผูปวยใน 
*กรณีของพารท-ไทมใหคิดจาก 1% ของรายไดสุทธิ
ตอเดือนท่ีเกิดข้ึนจริงตามปฏิทิน 

2.Transferable Medical Insurance 
Scheme (TMIS) 
ผูประกอบการควรดําเนินการภายใต
โปรแกรมนี้อยางนอย 50% ของจํานวน 
พนักงานหรือลูกจางท่ีเปนชาวสิงคโปรหรือ
ถือใบอนุญาตพํานักในสิงคโปรแบบถาวร 
(PRs) นับแตวันแรกของปงบประมาณนั้น 

ผูประกอบการมีการซ้ือประกันโรงพยาบาลและการ
ผาตัดแบบกลุมโปรแกรมนี้จะชวยขยายความ
คุมครองในกรณีการเขารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลสูงสุดถึง12 เดือนหลังจากท่ีพนักงาน
หรือลูกจางรายนั้นสิ้นสุดสถานะ การจางงานในกรณี 
ท่ีไดงานใหมในสถานประกอบการท่ีมีการซ้ือ TMISไว
เชนกันพนักงานหรือลูกจางรายนั้นพนักงานหรือ
ลูกจางรายนั้นจะถือเปนผูประกันตนตอเนื่องโดยท่ีจะ
ไมถูกตัดออกจากความคุมครองแมวาอาจจะเคยมี
อาการเจ็บปวยเกิดข้ึนกอนหนาท่ีจะไดงานใหม 

3. Provision of Shield Plan 
(i.e.Medishield or Medisave Approved 
Private Integrated Plan ) 
ผูประกอบการควรดําเนินการภายใต
โปรแกรมนี้อยางนอย 20% ของจํานวน
พนักงานหรือลูกจางท่ีเปนชาวสิงคโปรหรือ
ถือใบอนุญาตพํานักในสิงคโปรแบบถาวร 
(PRs) นับแตวันแรกของปงบประมาณนั้น 

ผูประกอบการไดเพ่ิมสิทธิการรักษาตัวภายใน
โรงพยาบาลใหแกพนักงานหรือลูกจางภายใต
โปรแกรม ShieldPlan หลังจากการตัดสินใจซ้ือ
โปรแกรม Shield Plan เพ่ิมเติมผูประกอบการอาจ
ชําระเงินคาธรรมเนียมเพ่ิมเติมใหแกบริษัทประกัน
แทนพนักงานหรือลูกจางหรือมีการคืนเงินในสวนของ
คาธรรมเนียมดังกลาวเขาบัญชี Medisave ของ
พนักงานหรือลูกจาง หากพนักงานหรือลูกจางได
ตัดสินใจซ้ือ Shield Plan จากบริษัทประกันอ่ืนไป
แลวและไมตองการเปลี่ยน แปลงโปรแกรม
ผูประกอบการสามารถท่ีจะสมทบเงินจํานวนเดียวกัน
กับโปรแกรม ShieldPlan ท่ีเลือกเขาบัญชี 
Medisave ของพนักงานหรือลูกจาง 

ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบระบบประกันสุขภาพหลัก3ระบบในประเทศไทย 
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 ระบบสวัสดิการรักษา 
พยาบาลขาราชการ 

ระบบประกันสังคม ระบบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ 

แนวคิด สวัสดิการ(Fringe 
Benefit)สําหรับผูทํางาน
ภาครัฐ 

ความม่ันคงดานสังคม 
(Social Security) 

สิทธิข้ันพ้ืนฐาน
ประชาชน 
(Entitlement) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

กรมบัญชีกลางกระ ทรวง
การคลัง 

สํานักงานประกัน สังคม
กระทรวงแรงงาน 

สํานักงานหลัก 
ประกันสุขภาพ
แหงชาต ิ(สปสช.) 

จํานวนผูมีสิทธิ 5 ลานคน (8%) 9.29 ลานคน (5.8%) 47 ลานคน (75%) 

แหลงเงิน งบประมาณรัฐ สมทบจากรัฐนาย จางและ
ลูกจางฝายละเทากันรอยละ
1.5 ของเงินเดือนโดยมีเพดาน
เงินเดือนสูงสุดท่ีใชคํานวณท่ี 
15,000 บาท 

งบประมาณรัฐ 

รูปแบบการคลัง การเบิกจายคืน (Public 
Reimbursement) 

สัญญาทางปกครอง(Public 
Contracted) 

การข้ึนทะเบียน
หนวยบริการและ
สัญญาทาง
ปกครอง(Public  
Service Unit 
Registration & 
Contracted) 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2541 

54,904.48 ลานบาท 
(~11,000 บาท/คน) 

อัตราเหมาจายรายหัวเทากับ 
1,306 บาท และมีรายจาย
รวมคารักษาพยาบาล 
18,528.15 ลานบาท คา
คลอดบุตร 5743.14 ลานบาท 
คิดเปนคาใชจาย 2,612 บาท/
คนหรือ 1,994 บาท/คนหาก 

อัตราเหมาจายราย
หัวเทากับ 2,100 
บาท 

สิทธิประโยชน รอบดานท้ังบริการผูปวย
นอก/ใน 
ทันตกรรมคายาเวชภัณฑ 
คาอาหารและหองพิเศษ
คาคลอดบุตร 

รอบดานท้ังบริการผูปวยนอก/
ในทันต กรรมคายาเวช ภัณฑ 
คาอาหารและหองสามัญ
ชดเชย 
กรณีคลอดบุตรตายพิการ 

รอบดานท้ังบริการ
ผูปวยนอก/ในทัน
ตกรรมคายาเวช 
ภัณฑคาอาหาร
และหองสามัญคา 

ตารางท่ี 5(ตอ) 
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 ระบบสวัสดิการรักษา 
พยาบาลขาราชการ 

ระบบประกันสังคม ระบบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ 

    
   คลอดบุตรชด เชย

ตาม ม.41 
สิทธิประโยชน รอบดานท้ังบริการผูปวย

นอก/ใน 
ทันตกรรมคายาเวชภัณฑ 
คาอาหารและหองพิเศษ
คาคลอดบุตร 

รอบดานท้ังบริการผูปวย
นอก/ในทันต กรรมคายา
เวช ภัณฑ คาอาหารและ
หองสามัญชดเชย 
กรณีคลอดบุตรตายพิการ 

รอบดานท้ังบริการ
ผูปวยนอก/ในทันตก
รรมคายาเวช ภัณฑ
คาอาหารและหอง
สามัญคาคลอดบุตร
ชด เชยตาม ม.41 

เง่ือนไขการใช 
บริการ 

สถานพยาบาลรัฐแหงใดก็
ไดตามอิสระใชรพ.เอกชน
ไดกรณีฉุกเฉินแบบผูปวย
ในแตเบิกไดไมเกิน 
3,000 บาท 

เฉพาะโรงพยาบาลรัฐหรือ
เอกชนคูสัญญาท่ีข้ึน
ทะเบียนดวยและ
สถานพยาบาลในเครือขาย 

เฉพาะโรงพยา บาล
รัฐหรือเอก ชน
คูสัญญาท่ีข้ึน
ทะเบียนดวยและ
สถานพยาบาลใน
เครือขาย 

รูปแบบวิธีการ
จายเงิน 

ผูปวยนอกตามปริมาณ
บริการและราคาท่ีเรียก
เก็บยอนหลังสําหรับ
บริการผูปวยในตามราย 

เหมาจายรายหัวรวมสําหรับ
บริการผูปวยนอกและใน
และจายเพ่ิมเปนรายกรณี 

เหมาจายรายหัว
สําหรับบริการสราง
เสริมสุข ภาพปองกัน
โรคและผูปวยนอก; 

 ปวยในอัตราท่ีกําหนด 
(กลุมวินิจฉัยโรครวม) 

 งบประมาณจํากัด 
วงเงินรวมถวง
น้ําหนักตามกลุม
วินิจฉัย โรครวมและ
จายตามปริมาณ
บริการหรือรายปวย
เฉพาะกรณีสําหรับ
บริการผูปวยใน 

 
 
 
ตารางท่ี 6  ลําดับเหตุการณสําคัญในการขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถวนหนาในประเทศไทย 168 
 

                                                 
168สัมฤทธิ์  ศรีธํารงสวัสดิ์ และสินชัย  ตอวัฒนกิจกุลม, เรื่องเดิม. 
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พ.ศ. เหตุการณสําคัญ 

2536 กระทรวงสาธารณสุข รวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และธนาคารโลกไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Health Financing in Thailand” ท่ี
จังหวัดเพชรบุรี ประเด็นเรื่องการใหหลักประกันสุขภาพถวนหนาไดถูกหยิบยกข้ึนมา
อภิปรายแตหาขอสรุปรวมกันไมได 

2539 กระทรวงสาธารณสุข โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปและองคการอนามัยโลก ไดจัด
ประชุมนานาชาติ เรื่อง “Health Care Reform: At the Frontier of Research And 
Policy Decisions” ท่ีจังหวัดนครราชสีมา และมีเอกสารวิชาการเรื่อง “Thailand at the 
Crossroad: Challenges for Healthcare Reform” ไดยกประเด็นค าถามวาทําไมตอง
ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขของไทย จะปฏิรูปอยางไร และใครควรตองมีสวนรวม 

2540 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) บัญญัติใหชนชาวไทยมีสิทธิเสมอกันในการ
รับบริการสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถาน
บริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจายตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และการใหบริการ 

 สาธารณสุขของรัฐตองเปนไปอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพแผนพัฒนาสาธารณสุขใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 (2540-2544) กําหนดเปาหมายในการให
ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพรอยละ 100 

2541 โครงการปฏิรูประบบสาธารณสุขภายใตการสนับสนุนของสหภาพยุโรปไดรวมมือกับ the 
Institute ofTropical Medicine (Entwerp), the London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, and EdinburghUniversity ไดจัดประชุมนานาชาติเรื่อง Achieving 
Universal Coverage of Healthcare: Experiences from the Middle and Upper 
Income Countries อีกครั้งท่ีมีปญหาวาหาขอสรุปไมได เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และ
กระทรวงสาธารณสุขไดรับเงินกูจากธนาคารโลกภายใตโครงการลงทุนดานสังคมเพ่ือ
ดําเนินการใน 6 จังหวัด 

2543 รายงานการศึกษาซ่ึงสนับสนุนโดยโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข สหภาพยุโรป 
เรื่อง “ความเปนไปไดและทางเลือกระบบการคลังเพ่ือหลักประกันสุขภาพถวนหนาใน
ประเทศไทย” 

2544 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขมีรายงานการศึกษาพัฒนาขอเสนอหลักประกันสุขภาพถวน
หนาโดยกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ มีทางเลือก และมี
คุณภาพบริการท่ีดี พรอมท้ังไดเสนอรูปแบบทางเลือกของระบบประกันสุขภาพถวนหนา 
(คงหลายระบบไว ยุบรวมเหลือระบบเดียว คงสองระบบสําหรับประชาชนท่ีอยูในภาคการ
จางงานและผูไมอยูในภาคการจางงาน) ตลอดจนแนวทางและแผนการดําเนินงานของแตละ
ทางเลือก 

ตารางท่ี 7  การทบทวนแกไขสิทธิดานเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลสําหรับผูท่ีถือใบอนุญาตแบบ  
PR(Permanent Residence) 
 

Type of Citizen PR subsidylevel Jul 2008 



121 

Ward 
Class/Servic

e 
 

SubsidyLev
el 

Jan2008 
(First 5 

percentagepointsReductio
n) 

(Next5percentagepoin
ts Reduction) 

Class B1 20% 15% 10% 
Class B2 65% 60% 55% 
Class C 80% 75% 70% 
Day surgery 65% 60% 55% 
Specialist 
Outpatient 
Clinic (SOC) 

50% 45% 40% 

สิทธิประโยชนท่ีไดรับ ขอจํากัดสิทธิ์ 
การใหยา Erythropoietin กรณี
ไตวาย 

200 ดอลลารสิงคโปรตอเดือน 

มูลคาสูงสุดท่ีสามารถแจงขอเบิก
ได 

 

มูลคาท่ีเบิกไดตอปนโยบาย 50,000 ดอลลารสิงคโปร 
มูลคาท่ีเบิกไดตลอดชีพ 200,000 ดอลลารสิงคโปร 
อายุสุดทายท่ีสามารถเขารวมได นอยกวา 75 ปในวันท่ีเริ่มคุมครอง 
ใหการคุมครองสุขภาพสูงสุดถึง
อายุ 

85 ป (สําหรับวันเกิดถัดไป) 
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ป ลูกจางภาคเอกชน ลูกจางภาครัฐ ประชาชนภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพ 
ถวนหนา 

2488 การเก็บคาบริการในสถานพยาบาลรัฐ 
     การลดหยอน   

2517 กองทุน
ทดแทน 

   คาบริการกับ   

2518    บัตรรายได
นอย 

คนที่ไม 
สามารถ 

  

     จายได   
2523   สวัสดิการ

ขาราชการ 
    

        2527      บัตรสุขภาพ  
      กองทุนชุมชน  

2533  ประกันสังคม      
        2535    ผูสูงอาย ุ    

2536 พรบ. ผูประสบภัยจากรถ 
2537    สปร.  ประกันสมัครใจ  

        2541    ระเบียบใหม    
2542   มาตรการ

ควบคุม 
โครงการ SIP  ใชDRGชดเชย  

   รายจาย ใน 6 จังหวัด  คาใชจายสูง  
    คนจน คนเกือบจน ผูไมมี

ประกัน 
เม.ย. 2544    นํารองหลักประกันสุขภาพถวนหนาใน 6 จังหวัด 
เม.ย. 2545    ขยายการดําเนินงานไปทั่วประเทศ 

 
ภาพท่ี 1 แผนภาพอธิบายประมวลวิวัฒนาการของระบบประกันสุขภาพไทย 
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ตารางท่ี 8เปรียบเทียบความแตกตางของระบบหลักประกันสุขภาพท้ังสามของประเทศไทย 169 
 
 ระบบสวัสดิการ

รักษาพยาบาลขาราชการ 
ระบบประกันสังคม ระบบหลักประกันสุขภาพ

ถวนหนา 
จํานวนผูมี
สิทธิ 

5 ลานคน (8%) 9.84ลานคน (15.8%) 47 ลานคน (75%) 

แหลงเงิน งบประมาณรัฐ รายจายใน
ป 2551เทากับ 
54,904.48 ลานบาท
(~11,000 บาท/คน) 

สมทบจากรัฐ นายจาง 
และลูกจางฝายละเทากัน
รอยละ 1.5 ของเงินเดือน  
อัตราเหมาจายรายหัวป 
2550 เทากับ 1,250 บาท 
และมีรายจายรวม 
2,133.5 บาท/คน3 

งบประมาณรัฐ อัตราเหมา
จายรายหัวป 2551 เทากับ 
2,100 บาท1 

สิทธิ 
ประ โยชน 
 
 

รอบดานท้ังบริการผูปวย
นอก/ ใน ทันตกรรม คา
ยาเวชภัณฑ  คาอาหาร
และหองพิเศษ คาคลอด
บุตร 

รอบดานท้ังบริการผูปวย
นอก/ ใน ทันตกรรม คา
ยาเวชภัณฑ คาอาหาร
และหองสามัญ 
ชดเชยกรณีคลอดบุตร 
ตาย พิการ 

รอบดานท้ังบริการผูปวย
นอก/ ใน ทันตกรรม คายา
เวชภัณฑ คาอาหารและ
หองสามัญ คาคลอดบุตร 
ชดเชยตาม ม.41 

ผูใหบริการ สถานพยาบาลรัฐเปนหลัก 
ใช รพ.เอกชนไดกรณี
ฉุกเฉินแบบผูปวยใน แต
เบิกไดไมเกิน 3,000 บาท 

โรงพยาบาลรัฐและเอกชน
คูสัญญา และ
สถานพยาบาลในครือขาย 

สถานพยาบาลรัฐและ
เอกชนคูสัญญาและ
สถานพยาบาลในเครือขาย 

รูปแบบวิธี 
การ
จายเงิน 

ผูปวยนอก ตามปริมาณ
บริการและราคาท่ีเรียก
เก็บยอนหลัง สําหรับ 
บริการผูปวยในตามราย
ปวยในอัตราท่ีกําหนด 
(DRG) 

เหมาจายรายหัวรวม
สําหรับบริการผูปวยนอก
และใน และจายเพ่ิมเปน
รายกรณี 

เหมาจายรายหัวสําหรับ 
บริการสงเสริมปองกัน และ 
ผูปวยนอก สําหรับบริการ
ผูปวยในจัดสรรงบยอดรวม
ตามน้ําหนักสัมพัทธ DRG 

 

                                                 
169สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, เรื่องเดิม. 



 

 

 
ภาคผนวก ข 

 
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติพ.ศ.2550 

 
ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯใหประกาศวาโดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยสุขภาพแหงชาติจึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สุขภาพ” หมายความวาภาวะของมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางกาย ทางจิต ทางปญญา และ

ทางสังคมเชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล 
“ปญญา” หมายความวาความรูท่ัว รูเทาทันและความเขาใจอยางแยกไดในเหตุผลแหง

ความดี ความชั่วความมีประโยชนและความมีโทษซ่ึงนําไปสูความมีจิตอันดีงามและเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
“ระบบสุขภาพ” หมายความวา ระบบความสัมพันธท้ังมวลท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ 
“บริการสาธารณสุข ” หมายความวา บริการตางๆ อันเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพ

การปองกันและควบคุมโรคและปจจัยท่ีคุกคามสุขภาพการตรวจวินิจฉัยและบําบัดสภาวะความ
เจ็บปวย และการฟนฟูสมรรถภาพของบุคคลครอบครัวและชุมชน 

“บุคลากรดานสาธารณสุข” หมายความวา ผูใหบริการสาธารณสุขท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ
หรือขอกําหนดรองรับ 

“ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข ” หมายความวาผูประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวา
ดวย สถานพยาบาล 

“สมัชชาสุขภาพ ” หมายความวากระบวนการท่ีใหประชาชนและหนวยงานของรัฐท่ี
เก่ียวของไดรวมแลกเปลี่ยนองคความรูและเรียนรูอยางสมานฉันทเพ่ือนําไปสูการเสนอแนะ
นโยบายสาธารณะ เพ่ือสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชนโดยจัดใหมีการประชุมอยางเปน
ระบบและอยางมีสวนรวม 

“กรรมการ” หมายความวากรรมการสุขภาพแหงชาติ 
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความวา คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแหงชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
“สํานักงาน” หมายความวาสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ 



125 

“กรรมการบริหาร” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน

ทองถ่ินรัฐวิสาหกิจองคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพองคการมหาชนและหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
“รัฐมนตรี” หมายความวารัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้นเม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
หมวด๑ 
สิทธิและหนาท่ีดานสุขภาพ 
มาตรา ๕  บุคคลมีสิทธิในการดํารงชีวิตในสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ

สุขภาพบุคคลมีหนาท่ีรวมกับหนวยงานของรัฐในการดําเนินการใหเกิดสิ่งแวดลอมและ
สภาพแวดลอมตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๖ สุขภาพของหญิงในดานสุขภาพทางเพศและสุขภาพของระบบเจริญพันธุซ่ึงมี
ความจําเพาะซับซอนและมีอิทธิพลตอสุขภาพหญิงตลอดชวงชีวิต ตองไดรับการสรางเสริมและ
คุมครองอยางสอดคลองและเหมาะสมสุขภาพของเด็ก คนพิการคนสูงอายุ คนดอยโอกาสในสังคม
และกลุมคนตางๆ ท่ีมีความจําเพาะในเรื่องสุขภาพตองไดรับการสรางเสริมและคุมครองอยาง
สอดคลองและเหมาะสมดวย 

มาตรา ๗ ขอมูลดานสุขภาพของบุคคล เปนความลับสวนบุคคลผูใดจะนําไปเปดเผยใน
ประการท่ีนาจะทําใหบุคคลนั้นเสียหายไมไดเวนแตการเปดเผยนั้นเปนไปตามความประสงคของ
บุคคล นั้นโดยตรงหรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติใหตองเปดเผย แตไมวาในกรณีใดๆ ผูใดจะอาศัย
อํานาจหรือสิทธิตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการหรือกฎหมายอ่ืนเพ่ือขอเอกสาร
เก่ียวกับขอมูลดานสุขภาพของบุคคลท่ีไมใชของตนไมได 

มาตรา ๘ ในการบริการสาธารณสุขบุคลากรดานสาธารณสุขตองแจงขอมูลดานสุขภาพ
ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการใหผูรับบริการทราบอยางเพียงพอท่ีผูรับบริการจะใชประกอบการ
ตัดสินใจในการรับหรือไมรับบริการใดและในกรณีท่ีผูรับบริการปฏิเสธไมรับบริการใดจะใหบริการ
นั้นมิไดในกรณีท่ีเกิดความเสียหายหรืออันตรายแกผูรับบริการเพราะเหตุท่ีผูรับบริการปกปด
ขอเท็จจริงท่ีตนรูและควรบอกใหแจง หรือแจงขอความอันเปนเท็จผูใหบริการไมตองรับผิดชอบใน
ความเสียหายหรืออันตรายนั้นเวนแตเปนกรณีท่ีผูใหบริการประมาทเลินเลออยางรายแรง 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับกรณีดังตอไปนี้ 
(๑)ผูรับบริการอยูในภาวะท่ีเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและมีความจําเปนตองใหความ

ชวยเหลือเปนการรีบดวน 
(๒)ผูรับบริการไมอยูในฐานะท่ีจะรับทราบขอมูลไดและไมอาจแจงใหบุคคลซ่ึงเปน

ทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูปกครองผูปกครองดูแล ผูพิทักษ หรือผู
อนุบาลของผูรับบริการ แลวแตกรณีรับทราบขอมูลแทนในขณะนั้นได 

มาตรา ๙ ในกรณีท่ีผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขประสงคจะใชผูรับบริการเปนสวน
หนึ่งของการทดลองในงานวิจัยผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขตองแจงใหผูรับบริการทราบ
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ลวงหนาและตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูรับบริการกอนจึงจะดําเนินการไดความ
ยินยอมดังกลาว ผูรับบริการจะเพิกถอนเสียเม่ือใดก็ได 

มาตรา ๑๐  เม่ือมีกรณีท่ีจะมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนเกิดข้ึนหนวยงานของ
รัฐท่ีมีขอมูลเก่ียวกับกรณีดังกลาวตองเปดเผยขอมูลนั้นและวิธีปองกันผลกระทบตอสุขภาพให
ประชาชนทราบและจัดหาขอมูลใหโดยเร็วการเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่งตองไมมีลักษณะเปน
การละเมิดสิทธิสวนบุคคลของบุคคลใดเปนการเฉพาะ 

มาตรา ๑๑  บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิรองขอใหมีการประเมินและมีสิทธิรวมใน
กระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพจากนโยบายสาธารณะบุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิ
ไดรับรูขอมูล คําชี้แจงและเหตุผลจากหนวยงานของรัฐกอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบตอสุขภาพของตนหรือของชุมชนและแสดงความเห็นของตนใน
เรื่องดังกลาว 

มาตรา ๑๒  บุคคลมีสิทธิทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขท่ี
เปนไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตตนหรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวยได 

การดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

เม่ือผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขไดปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแลว
มิใหถือวาการกระทํานั้นเปนความผิดและใหพนจากความรับผิดท้ังปวง 

หมวด๒ 
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
มาตรา ๑๓ ใหมีคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรียกโดยยอวา “คสช.” ประกอบดวย 
(๑)นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน

กรรมการ 
(๒)รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนรองประธานกรรมการ 
(๓)รัฐมนตรีวาการกระทรวงท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนดจํานวนไมเกินหาคนเปนกรรมการ 
(๔)ประธานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรรมการ 
(๕)ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนกรรมการ 
(๖)ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเลือกกันเองจํานวนสี่คนเปนกรรมการ 
(๗)ผูแทนองคกรวิชาชีพดานสาธารณสุขท่ีมีกฎหมายจัดตั้งองคกรละหนึ่งคนเปน

กรรมการ 
(๘)ผูแทนคณะกรรมการวิชาชีพท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ

ซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ 
(๙)ผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ ซ่ึงตองไมเปนผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขโดยเลือก

กันเองจํานวนหกคนเปนกรรมการ 
(๑๐)ผูแทนองคกรภาคเอกชนท่ีไมแสวงหากําไร ไมวาจะจดทะเบียนเปนนิติบุคคล

หรือไมซ่ึงเลือกกันเองจํานวนสิบสามคน เปนกรรมการ 



127 

ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการและใหเลขาธิการแตงตั้งพนักงานของ
สํานักงานไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

มาตรา ๑๔ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐)ตองมีคุณสมบัติและไม
มีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(๑)มีสัญชาติไทย 
(๒)มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(๓)ไมเปนผูมีความผิดปกติทางจิตอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาท่ี 
(๔)ไมติดยาเสพติดใหโทษ 
(๕)ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยถึงไลออกปลดออกหรือใหออกจากหนวยงานของรัฐ 
(๖)ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๑๕ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) ใหดําเนินการดังนี้ 
(๑)ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและหัวหนาผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีกฎหมายจัดตั้งข้ึนเปนการเฉพาะทํานองเดียวกันดําเนินการเลือกกันเองให
ไดกรรมการหนึ่งคน 

(๒)ใหนายกเทศมนตรีทุกแหงเลือกกันเองใหไดกรรมการหนึ่งคน 
(๓)ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทุกแหงเลือกกันเองใหไดกรรมการหนึ่งคน 
(๔)ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงเลือกกันเองใหไดกรรมการหนึ่งคน 
การเลือกกรรมการตาม (๒)  (๓) และ (๔) คณะกรรมการสรรหาจะจัดใหมีการประชุม

เพ่ือเลือกกันเองหรือจะจัดใหมีการสมัครและใหลงคะแนนเลือกกันเองทางไปรษณียหรือวิธีอ่ืนใดก็
ไดท้ังนี้ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๖ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘)ใหเปนไปตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ
การประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะกําหนด 

มาตรา ๑๗ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๙)ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด 

ในการกําหนดหลักเกณฑตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการสรรหาแยกกลุมของ
ผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ เปนหกกลุมและใหผูทรงคุณวุฒิของแตละกลุมเลือกกันเองใหไดกรรมการ
กลุมละหนึ่งคน 

การจัดใหผูทรงคุณวุฒิผูใดอยูในกลุมผูทรงคุณวุฒิกลุมใดใหเปนไปตามท่ีผูทรงคุณวุฒิ
แสดงความจํานงตอคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการสรรหาจะเสนอชื่อบุคคลเขาอยูใน
บัญชีรายชื่อของกลุมผูทรงคุณวุฒิแตละกลุมตามท่ีเห็นสมควรดวยก็ไดแตตองไมเกินหนึ่งในสาม
ของจํานวน ผูทรงคุณวุฒิท่ีแสดงความจํานงในแตละกลุมเวนแตมีผูแสดงความจํานงนอยกวาหาคน
ใหคณะกรรมการสรรหาเสนอไดไมเกินหาคน 

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแสดงความจํานงเพ่ือเขาอยูในกลุมใดตามวรรคสามตองมี
คุณสมบัติเฉพาะตามท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนดสําหรับกลุมนั้นและจะแสดงความจํานงเขาอยู
ในกลุมใดเกินหนึ่งกลุมมิได 
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การแยกกลุมผูทรงคุณวุฒิตามวรรคสองใหประกาศใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป
ลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวันกอนมีการเลือกและใหประกาศแยกกลุมใหมทุกครั้งท่ีจะมีการเลือก 

มาตรา ๑๘ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๑๐)ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

(๑)จัดกลุมขององคกรภาคเอกชนตามลักษณะของกิจกรรมท่ีดําเนินงานเก่ียวกับสุขภาพ 
(๒)จัดใหองคกรภาคเอกชนในแตละจังหวัดท่ีประสงคจะมีสวนรวมมาข้ึนทะเบียนในกลุม

ตางๆ ตาม (๑) 
(๓)จัดใหผูซ่ึงมีหนังสือมอบหมายใหเปนผูแทนขององคกรภาคเอกชนท่ีข้ึนทะเบียนตาม 

(๒)ของแตละจังหวัดมาเลือกกันเองในแตละกลุมใหเหลือกลุมละหนึ่งคน 
(๔)จัดใหผูไดรับการเลือกเปนผูแทนของแตละกลุมในแตละจังหวัดตาม (๓)มาประชุม

รวมกันและเลือกกันเองใหเหลือผูแทนจังหวัดละหนึ่งคน 
(๕)ประกาศกําหนดพ้ืนท่ีของประเทศออกเปนสิบสามเขต โดยใหกรุงเทพมหานครเปน

หนึ่งเขตและใหผูแทนตาม (๔) ของแตละจังหวัดในแตละเขตยกเวนกรุงเทพมหานครมาประชุม
รวมกันและเลือกกันเองใหเหลือเขตละหนึ่งคน 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๙ ใหมีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ซ่ึง คสช. แตงตั้งประกอบดวย 
(๑) กรรมการตามมาตรา ๑๓(๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) หนึ่งคนเปนประธานคณะกรรมการ

สรรหา 
(๒)ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งจากผูแทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคนผูประกอบวิชาชีพดาน

สาธารณสุขหนึ่งคนศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยของรัฐซ่ึงมิใชเปนผูประกอบวิชาชีพดาน
สาธารณสุขหนึ่งคนผูประกอบอาชีพสื่อมวลชนหนึ่งคนผูซ่ึงทําหนาท่ีเปนผูแทนตามกฎหมายของ
องคกรภาคเอกชนท่ีเปนนิติบุคคลและดําเนินงานเก่ียวกับสุขภาพโดยไมแสวงหากําไรหนึ่งคนเปน
กรรมการ 

(๓)เลขาธิการเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
มาตรา ๒๐ ใหคณะกรรมการสรรหามีหนาท่ีและอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดวิธีการหลักเกณฑและระยะเวลา ตลอดจนดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีบัญญัติไว

ใน มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗และมาตรา ๑๘ 
(๒)แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการสรรหามอบหมาย 
มาตรา ๒๑กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) มีวาระการดํารง

ตําแหนงคราวละสี่ปโดยกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๗) (๘) (๙) และ (๑๐)จะดํารงตําแหนงเกินสอง
วาระติดตอกันมิได 

ใหกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวา
กรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งแทนตนจะเขารับหนาท่ี 

เม่ือกรรมการจะพนจากตําแหนงตามวาระใหดําเนินการเลือกเพ่ือแตงตั้งกรรมการ
ประเภทเดียวกันแทนกอนวันครบวาระไมนอยกวาเกาสิบวัน 
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ในกรณีท่ีกรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหดําเนินการเลือก
กรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันท่ีตําแหนงกรรมการนั้นวางลงและ
ใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการซ่ึงตนแทน 

ในกรณีท่ีวาระของกรรมการท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไมถึงหนึ่งปและยัง
มีกรรมการประเภทเดียวกันเหลืออยูหรือแมไมมีกรรมการประเภทเดียวกันเหลืออยูแตมีวาระ
เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการเลือกเพ่ือแตงตั้งแทนตําแหนงท่ีวางนั้นก็ได และ
ในกรณีนี้ให คสช.ประกอบดวยกรรมการท่ีเหลืออยู 

มาตรา ๒๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖)พน
จากตําแหนงเม่ือพนจากตําแหนงตามท่ีระบุไวในมาตรา ๑๕ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)แลวแตกรณี 

มาตรา ๒๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖)  (๗) 
(๘) (๙) และ (๑๐) พนจากตําแหนง เม่ือ 

(๑)ตาย 
(๒)ลาออก 
(๓)ถูกจําคุก 
(๔)คสช.มีมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดเทาท่ีมีอยูใหออกเพราะ

บกพรองตอหนาท่ีมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ 
(๕)ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ 
มาตรา ๒๔  หลักเกณฑและวิธีการการประชุม คสช.และการปฏิบัติงานของ คสช. ให

เปนไปตามระเบียบท่ี คสช. กําหนด 
มาตรา ๒๕ ให คสช. มีหนาท่ีและอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑)จัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให

ความเห็นชอบ 
(๒)เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตรดาน

สุขภาพและติดตามผลการดําเนินงานตามท่ีไดเสนอแนะหรือใหคําปรึกษาดังกลาวพรอมท้ังเปดเผย
ใหสาธารณชนทราบดวย 

(๓)จัดใหมีสมัชชาสุขภาพแหงชาติและสนับสนุนในการจัดใหมีสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พ้ืนท่ีหรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 

(๔) จัดใหมีหรือสงเสริมสนับสนุนใหมีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร
ดานสุขภาพเพ่ือใหเกิดการดําเนินงานอยางตอเนื่องและมีสวนรวมจากทุกฝาย 

(๕)กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการติดตามและประเมินผลเก่ียวกับระบบสุขภาพ
แหงชาติและผลกระทบดานสุขภาพท่ีเกิดจากนโยบายสาธารณะท้ังระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ 

(๖)เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาในการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัตินี้หรือการออก
กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๗) กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารและ
สํานักงาน 
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(๘)แตงตั้งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตาม ท่ี 
คสช.มอบหมาย 

(๙)วางระเบียบวาดวยเบี้ยประชุมท่ีมิใชเบี้ยประชุมของ คสช.และระเบียบวาดวย
คาใชจายในการเดินทางและคาใชจายอ่ืนในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๐)ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนหรือตามท่ี
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอเสนอแนะหรือคําปรึกษาเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพตาม (๒)ตอง
สอดคลองกับธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติและคํานึงถึงขอเสนอแนะของสมัชชาสุขภาพ
ดวย 

หมวด๓ 
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
มาตรา ๒๖ ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติข้ึนเปนหนวยงานของรัฐท่ี

ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน 
ใหสํานักงานมีฐานะเปนนิติบุคคลและอยูในกํากับของนายกรัฐมนตรี 
กิจการของสํานักงานไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน

กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคมและกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
แตพนักงานและลูกจางของสํานักงานตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายดังกลาว 

มาตรา ๒๗ ใหสํานักงานมีหนาท่ีและอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ คสช. และคณะกรรมการบริหาร 
(๒)ประสานงานกับหนวยงานดานนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลและหนวยงาน

อ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องสุขภาพและดําเนินการเพ่ือใหเกิดการทํางาน
รวมกันในระดับนโยบายยุทธศาสตรและแผนงานดานสุขภาพ 

(๓) สํารวจศึกษาและวิเคราะหขอมูลตางๆ รวมท้ังสถานการณของระบบสุขภาพเพ่ือ
จัดทําเปนรายงานหรือเพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔)ดําเนินการเพ่ือใหการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติและการสนับสนุนการจัดสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ีและสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นบรรลุผลตามมติของคสช. 

(๕)ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืนหรือตามท่ี
คณะรัฐมนตรีหรือ คสช. มอบหมาย 

มาตรา ๒๘ รายไดของสํานักงาน ประกอบดวย 
(๑)เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป 
(๒)เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคให 
(๓)เงินหรือทรัพยสินอ่ืนท่ีตกเปนของสํานักงาน 
(๔)รายไดจากการดําเนินกิจการของสํานักงาน 
(๕)ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
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มาตรา ๒๙  บรรดารายไดของสํานักงานตามมาตรา ๒๘ไมเปนรายไดท่ีตองนําสง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

ทรัพยสินของสํานักงานไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีและบุคคลใดจะยกอายุ
ความข้ึนเปนขอตอสูสํานักงานในเรื่องทรัพยสินของสํานักงานมิได 

บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ีสํานักงานไดมาโดยมีผูบริจาคใหหรือไดมาโดยการซ้ือหรือ
แลกเปลี่ยนจากรายไดตามมาตรา๒๘ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ของสํานักงานใหเปนกรรมสิทธิ์ของ
สํานักงาน 

ใหสํานักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนจาก
ทรัพยสินของสํานักงาน 

บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ีสํานักงานไดมาโดยใชเงินรายไดตามมาตรา๒๘ (๑) ใหตกเปนท่ี
ราชพัสดุ แตสํานักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนได 

มาตรา ๓๐ การเก็บรักษาและการใชจายเงินของสํานักงานใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะ
กรรมการบริหารกําหนด 

การบัญชีของสํานักงานใหจัดทําตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ
บริหารกําหนดและตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ
สํานักงานตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริหารทราบอยางนอยปละครั้ง 

ใหสํานักงานจัดทํางบการเงินซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยงบดุลและบัญชีทําการสง
ผูสอบบัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีของทุกป 

ในทุกรอบปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารแตงตั้งดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและ
ประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของสํานักงานโดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวา
การใชจายดังกลาว เปนไปตามวัตถุประสงคประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทํา
รายงานผลการสอบบัญชี เสนอตอคสช. 

ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีของทุกปใหสํานักงานทํารายงานประจําป
เสนอตอคณะกรรมการบริหารเพ่ือเสนอตอ คสช.และรัฐมนตรีเพ่ือทราบโดยแสดงงบการเงินและ
บัญชีทําการท่ีผูสอบบัญชีรับรองวาถูกตองแลวพรอมท้ังรายงานของผูสอบบัญชีรวมท้ังแสดงผลงาน
ของสํานักงานในปท่ีลวงมาดวย 

มาตรา ๓๑ ใหมีเลขาธิการคนหนึ่งเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของสํานักงานข้ึนตรง
ตอคสช. มีหนาท่ีควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงงานของสํานักงานและเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและ
ลูกจางในสํานักงานโดยอาจมีรองเลขาธิการตามจํานวนท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนดเปนผูชวย
สั่งและปฏิบัติงานตามท่ีเลขาธิการมอบหมายก็ได 

คุณสมบัติของเลขาธิการและรองเลขาธิการใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
กําหนดโดยความเห็นชอบของ คสช. 

ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งเลขาธิการจากบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารคัดเลือก
และ คสช. ใหความเห็นชอบแลว 
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หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเลขาธิการตามวรรคสามใหเปนไปตามระเบียบท่ีคสช. 
กําหนด 

เลขาธิการมีอํานาจแตงตั้งรองเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 
มาตรา ๓๒ ใหเลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับแตงตั้งอีกได

แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 
เม่ือเลขาธิการพนจากตําแหนงใหรองเลขาธิการพนจากตําแหนงดวย 
เม่ือตําแหนงเลขาธิการวางลงและยังไมมีการแตงตั้งเลขาธิการคนใหมใหคณะกรรมการ

บริหารแตงตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน 
ในกรณีท่ีเลขาธิการไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหรองเลขาธิการท่ีคณะกรรมการบริหาร

กําหนดเปนผูรักษาการแทนแตถาไมมีรองเลขาธิการหรือรองเลขาธิการไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดให
คณะกรรมการบริหารแตงตั้งพนักงานของสํานักงานคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน 

มาตรา ๓๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลวเลขาธิการพนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑)ตาย 
(๒)ลาออก 
(๓)ถูกจําคุก 
(๔)ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไมผานการประเมิน ท้ังนี้ตาม

ระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนดโดยความเห็นชอบของ คสช. 
มาตรา ๓๔ เลขาธิการมีหนาท่ีและอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑)บริหารกิจการของสํานักงานใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย มติ ขอบังคับ ระเบียบ

หรือประกาศของ คสช. และคณะกรรมการบริหาร 
(๒) จัดทําแผนงานหลักแผนการดําเนินงานแผนการเงินและงบประมาณประจําปของ

สํานักงานเสนอคณะกรรมการบริหารเพ่ืออนุมัติ 
(๓)ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การเงินการงบประมาณและการบริหาร

ดานอ่ืนของสํานักงานตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนด 
(๔)วางระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักงานเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย 

นโยบายมติ ขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศของ คสช. และคณะกรรมการบริหาร 
(๕)ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรี คสช.และคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
มาตรา ๓๕ เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืนของเลขาธิการใหคณะกรรมการบริหาร

กําหนดตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๓๖ ใหเลขาธิการเปนผูแทนของสํานักงานในกิจการของสํานักงานท่ีเก่ียวของกับ

บุคคลภายนอกแตเลขาธิการจะมอบหมายใหบุคคลใดปฏิบัติงานในเรื่องใดแทนตามระเบียบท่ีคณะ
กรรมการบริหารกําหนดก็ได 

มาตรา ๓๗ ให คสช. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารประกอบดวย 
(๑)ประธานกรรมการบริหารซ่ึงแตงตั้งจากกรรมการ 
(๒)กรรมการบริหารซ่ึงแตงตั้งจากผูแทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน 
(๓)กรรมการบริหารซ่ึงแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหาคน 
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(๔)เลขาธิการเปนกรรมการบริหารและเลขานุการ 
คุณสมบัติหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ใหเปนไปตาม

ระเบียบท่ี คสช.กําหนด 
มาตรา ๓๘  การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงการประชุมและการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริหาร ใหเปนไปตามระเบียบท่ี คสช.กําหนด 
มาตรา ๓๙ คณะกรรมการบริหารมีหนาท่ีและอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักงานใหเกิดการจัดการท่ีดีมี

ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามอํานาจหนาท่ี 
(๒)กําหนดคุณสมบัติของเลขาธิการและรองเลขาธิการและดําเนินการคัดเลือก

เลขาธิการตามระเบียบท่ี คสช. กําหนด 
(๓) อนุมัติแผนงานหลักแผนการดําเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณประจําปของ

สํานักงาน 
(๔) ออกขอบังคับระเบียบหรือประกาศตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
(๕)จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานและรายงานตอ คสช.อยางนอย

ปละหนึ่งครั้ง 
(๖)จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ 
(๗)แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
(๘)ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ี คสช.มอบหมาย 
หมวด๔ 
สมัชชาสุขภาพ 
มาตรา ๔๐  การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ีหรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นหรือ

สนับสนุนใหประชาชนรวมตัวกันเพ่ือจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ีหรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็นใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี คสช.กําหนด 

ในกรณีท่ีสมัชชาสุขภาพตามวรรคหนึ่งมีขอเสนอใหหนวยงานของรัฐนําไปปฏิบัติหรือ
นําไปพิจารณาประกอบในการกําหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพใหเสนอตอ คสช.เพ่ือ
พิจารณาดําเนินการใหบรรลุผลตามควรแกกรณีตอไป 

มาตรา ๔๑ ให คสช.จัดใหมีสมัชชาสุขภาพแหงชาติอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
มาตรา ๔๒ ในการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ให คสช.แตงตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชา

สุขภาพแหงชาติคณะหนึ่งมีจํานวนตามท่ี คสช.กําหนด 
กรรมการตามวรรคหนึ่งใหแตงตั้งจากผูแทนหนวยงานของรัฐและผูซ่ึงมิไดเปนผูแทน

หนวยงานของรัฐในอัตราสวนท่ีคสช. กําหนด ท้ังนี้ผูซ่ึงมิไดเปนผูแทนหนวยงานของรัฐจะตองมี
จํานวนไมนอยกวารอยละหกสิบของจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

ใหคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
จัดการเก่ียวกับการจัดประชุมและหลักเกณฑอ่ืนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี 
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มาตรา ๔๓  ใหคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติมีหนาท่ีในการจัดการประชุม
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ กําหนดวันเวลาและสถานท่ีในการประชุมซ่ึงตองประกาศใหประชาชน
ทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันประชุม 

มาตรา ๔๔ ผูใดประสงคจะเขารวมสมัชชาสุขภาพแหงชาติในการประชุมครั้งใดใหสมัคร
ลงทะเบียนสําหรับการประชุมครั้งนั้นตอเจาหนาท่ีท่ีคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
กําหนดตามแบบและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติกําหนด 

นอกจากผูลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติจะ
กําหนดใหเชิญบุคคลผูแทนหนวยงานของรัฐหรือองคกรภาคเอกชนตามท่ีเห็นสมควรมารวม
ประชุมดวยก็ได 

มาตรา ๔๕ ในกรณีท่ีสมัชชาสุขภาพแหงชาติมีขอเสนอใหหนวยงานของรัฐนําไปปฏิบัติ
หรือนําไปพิจารณาประกอบในการกําหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ ใหเสนอตอคสช.เพ่ือ
พิจารณาดําเนินการใหบรรลุผลตามควรแกกรณีตอไป 

หมวด๕ 
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 
มาตรา ๔๖  ให คสช.จัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเพ่ือใชเปนกรอบและ

แนวทางในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตรและการดําเนินงานดานสุขภาพของประเทศเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ในการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ให คสช.นําความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของสมัชชาสุขภาพมาประกอบดวย 

เม่ือคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติแลวให
รายงานตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให คสช.ทบทวนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติอยางนอยทุกหาป 
มาตรา ๔๗  ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติตองสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยและอยางนอยตองมีสาระสําคัญเก่ียวกับเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑)ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ 
(๒)คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและเปาหมายของระบบสุขภาพ 
(๓)การจัดใหมีหลักประกันและความคุมครองใหเกิดสุขภาพ 
(๔)การสรางเสริมสุขภาพ 
(๕)การปองกันและควบคุมโรคและปจจัยท่ีคุกคามสุขภาพ 
(๖)การบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ 
(๗) การสงเสริมสนับสนุน การใชและการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินดานสุขภาพ

การแพทยแผนไทยการแพทยพ้ืนบานและการแพทยทางเลือกอ่ืนๆ 
(๘)การคุมครองผูบริโภค 
(๙)การสรางและเผยแพรองคความรูดานสุขภาพ 
(๑๐)การเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพ 
(๑๑)การผลิตและการพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข 
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(๑๒)การเงินการคลังดานสุขภาพ 
มาตรา ๔๘  ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติและนโยบายและยุทธศาสตรดาน

สุขภาพตามมาตรา ๒๕(๒) ท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวใหผูกพันหนวยงานของรัฐและ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีจะตองดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาท่ีของตน 
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