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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 
ชุดวิชา การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก 
 
หน่วยที ่11 การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า 
 
ตอนที ่

11.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า 
11.2 การด าเนินการสุขภาพถ้วนหน้าและเพ่ิมการเข้าถึง 
11.3 แนวโน้มและทิศทางการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า 

 
แนวคิด 

1. สุขภาพถ้วนหน้าหมายถึงการที่ทุกคนและทุกชุมชน ได้รับบริการสาธารณสุขที่จ าเป็น ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ
โดยไม่ต้องเดือดร้อนล าบากจากการแบกรับภาระด้านการเงิน แนวคิดนี้เริ่มต้นในประเทศอังกฤษมาตั้งแต่ปฏิวัติ
อุตสาหกรรมและมีการด าเนินการประกันสังคมเกิดขึ้นในประเทศเยอรมนีตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ทั้งนี้
สุขภาพถ้วนหน้าเป็นสิทธิพ้ืนฐานของมนุษย์จึงเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน การจัดบริการสาธารณสุขจึงต้อง
ยึดหลักสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า 

2. ยุทธศาสตร์และนโยบายการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้ามุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสุขภาพ การเงินการ
คลังสุขภาพค านึงถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย บริการสาธารณสุขที่ส าคัญและจ าเป็น รวมทั้งต้นทุนค่าใช้จ่ายที่
ส่วนต่าง ๆ ต้องแบกรับ และมุ่งเน้นการสร้างประสิทธิภาพ ทั้งนี้ธนาคารโลก และองค์การอนามัยโลกด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมินสถานการณ์การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า 

3. ทิศทางและนโยบายองค์กรระหว่างประเทศมุ่งให้ความส าคัญและสนับสนุนการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้ามากยิ่งขึ้น 
ขณะที่การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทยที่ก้าวกระโดดเมื่อ พ.ศ. 2544-2545 จากโครงการ 30 บาท
รักษาทุกโรค มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหลายอย่างหลัง พ.ศ. 2549 ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า 
แนวโน้มในอนาคตขึ้นอยู่กับนิเวศวิทยาของระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง
ประชากร ปัญหาและความต้องการ รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดรูปแบบการเงินการคลังและระบบบริการ
สาธารณสุขใหม ่

 
วัตถุประสงค ์

เมื่อศึกษาหน่วยที่ 11 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายความส าคัญ แนวคิดและทฤษฎีของการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าได้ 
2. อธิบายการด าเนินการสุขภาพถ้วนหน้าและเพ่ิมการเข้าถึงได้ 
3. อธิบายแนวโน้มและทิศทางการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าได้ 
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ตอนที่ 11.1 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า 
 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 11.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
หวัเร่ือง 

11.1.1 ความหมายและความส าคญัของสุขภาพถว้นหน้า 
11.1.2 ประวตัคิวามเป็นมาของสุขภาพถว้นหน้า 
11.1.3 แนวคดิและทฤษฎขีองการเขา้ถงึสุขภาพถว้นหน้า 

แนวคิด 
1. สุขภาพถ้วนหน้าหมายถงึการที่ประชาชนทุกคน และชุมชนทุกแห่ง ได้รบับรกิารสาธารณสุขที่จ าเป็น 

ครบถ้วนทุกองคป์ระกอบทัง้การส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกนัโรค การรกัษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพ และการดูแล
ประคบัประคองโดยไม่ต้องเดอืดรอ้นล าบากจากการแบกรบัภาระด้านการเงนิ สุขภาพถ้วนหน้ามคีวามส าคญัใน
ฐานะทีเ่ป็นเป้าหมายของการพฒันาเพื่อความยัง่ยนืทีทุ่กประเทศจะตอ้งบรรลุใหไ้ดภ้ายในค.ศ. 2030 

2. สุขภาพถว้นหน้าเริม่ตน้มาตัง้แต่การปฏวิตัอุิตสาหกรรมเนื่องจากแรงผลกัดนัทางการเมอืง และบรบิทใน
ประเทศเอื้ออ านวย โดยประเทศอังกฤษมีแนวคิดเรื่องการดูแลสุขภาพในลูกจ้างขึ้นมาก่อนแต่ยงัไม่สามารถ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ ประเทศเยอรมนีเริม่ด าเนินการตัง้แต่ ค.ศ. 1883 ในกลุ่มลูกจา้งอุตสาหกรรม โดยการ
ประกนัสุขภาพจากนัน้ค่อยขยายตวัไปครอบคลุมเพิม่ขึน้ หลงัสงครามโลกครัง้ที่สองหลายประเทศได้พฒันาจน
ประชาชนเขา้ถงึสุขภาพถ้วนหน้าทัง้หมด อย่างไรกต็ามประเทศสหรฐัอเมรกิายงัไม่สามารถด าเนินการใหเ้กดิการ
เขา้ถงึสุขภาพถว้นหน้าไดจ้นปจัจบุนั 

3. สุขภาพถ้วนหน้าเป็นแนวคดิที่เกิดจากหลกัสทิธมินุษยชนจงึต้องด าเนินการในเรื่องสทิธมินุษยชนให้
บรูณาการเรื่องสุขภาพ ขณะเดยีวกนัการบรกิารสาธารณสุขกต็้องเป็นไปตามหลกัสทิธมินุษยชน การด าเนินการให้
เกิดการเข้าถึงและการเงนิการคลังสุขภาพมีทฤษฎีที่มีความหลากหลายแต่มีเป้าหมายส าคัญคือให้เกิดการ
ครอบคลุมของสุขภาพถว้นหน้าโดยไมเ่ป็นภาระค่าใชจ้่ายต่อบุคคลและครอบครวั 
วตัถปุระสงค ์
 เมือ่ศกึษาตอนที ่11.1 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

1. อธบิายความหมายและความส าคญัของสุขภาพถว้นหน้าได้ 
2. อธบิายประวตัคิวามเป็นมาของสุขภาพถว้นหน้าได้ 
3. อธบิายและเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎขีองการเขา้ถงึสุขภาพถว้นหน้าได้ 

 
 
 
 
 



 
เรื่องท่ี 11.1.1 
ความหมายและความส าคัญของสุขภาพถ้วนหน้า 
 
ความหมายของสุขภาพถ้วนหน้า 

สุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage: UHC) หมายถึงการที่ประชาชนทุกคน และชุมชนทุกแห่ง ได้รับ
บริการสาธารณสุขที่จ าเป็นโดยไม่ต้องเดือดร้อนล าบากจากการแบกรับภาระด้านการเงินส าหรับบริการสาธารณสุขดังกล่าว 
บริการสาธารณสุขที่จ าเป็นดังกล่าวหมายรวมถึงบริการสาธารณสุขที่ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ มีคุณภาพ ครอบคลุมทั้งการ
ส่งเสริมสุขภาพ จนถึงการป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพ และการดูแลประคับประคองแบบองค์รวมเพ่ือ
ป้องกันและลดความทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ส าหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคที่ไม่อาจ
รักษาให้หายได้แล้ว หรือผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังระยะสุดท้าย1 

สุขภาพถ้วนหน้าจะท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขเพ่ือแก้ปัญหาสุขภาพซึ่งมีความส าคัญถึงขนาดเป็น
สาเหตุของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต รวมทั้งท าให้เกิดความม่ันใจได้ว่าคุณภาพของบริการเหล่านั้นดีเพียงพอที่จะท าให้ทุก
คนที่ได้รับบริการมีสุขภาพดีข้ึน 

การปกป้องประชาชนทุกคนจากภาระด้านการเงินอันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายด้านบริการสาธารณสุข จะช่วยลดความ
เสี่ยงที่ประชาชนและหรือครอบครัวจะต้องถูกผลักดันให้ตกอยู่ในความยากจน เนื่องจากตนเองหรือครอบครัวเจ็บป่วยโดย
ไม่ได้คาดหมายและต้องใช้เงินที่เก็บออมไว้ หรือขายทรัพย์สินเปลี่ยนเป็นเงิน รวมทั้งอาจต้องกู้ยืมเงินเพ่ือน ามาใช้จ่ายเป็นค่า
รักษาพยาบาลที่ต้องช าระด้วยตนเองนั้น หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ย่อมท าลายอนาคตของคนนั้นและครอบครัว ตลอดจน
บุตรหลานของครอบครัวนั้นๆ 
 สุขภาพถ้วนหน้าในฐานะท่ีเป็นยุทธศาสตร์ไปสู่สุขภาพส าหรับทุกคน (Health for All) 
 สุขภาพเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐาน (fundamental right) ของทุกคน ตามธรรมนูญองค์การอนามัยโลกที่บัญญัติไว้ตั้งแต่ 
ค.ศ. 1948 ความว่า “มาตรฐานสุขภาพที่ดีที่สุดที่สามารถบรรลุได้เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของทุกคน (the highest attainable 
standard of health as a fundamental right of every human being)”2 การที่บุคคลไม่สามารถมีสุขภาพที่ดีได้ จึง
เป็นการไม่ได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐ ซึ่งประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ และสมาชิกองค์การอนามัยโลกต่างก็ให้ค ารับรอง สิทธิขั้น
พ้ืนฐานส าหรับทุกคนในฐานะที่เป็นมนุษย์ ต่างต้องได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานเช่นกัน  (“to which a person is inherently 
entitled simply because she or he is a human being”)3 องค์การอนามัยโลกและประเทศสมาชิกต่างก็หากลยุทธ์ที่
จะบรรลุเป้าหมายสุขภาพส าหรับทุกคน (Health for All) ซึ่งการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้น สมาชิกองค์การสหประชาชาติ

                                                 
1 WHO. (2016). http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs395/en/  access on 2017-10-02. 
2 WHO. Health and Human Right, 1948. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/en/ access on 2017-10-02. 
3 M. Sepúlveda, T. van Banning, G. Guðmundsdóttir, C. Chamoun, W.J.M.van Genugten. (2004). Human rights reference 
handbook. Ciudad Colon: University for Peace. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs395/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/en/


ต่างก็เห็นตรงกันว่า จะต้องร่วมกันผลักดันให้เกิดสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage) ดังนั้นสุขภาพถ้วนหน้าจึง
อยู่ในฐานะยุทธศาสตร์เพื่อไปบรรลุเป้าหมายสุขภาพส าหรับทุกคน (Health for All) ดังภาพที่ 11.1 
 

 
 

ภาพที่ 11.1 ทวีปแอฟริการณรงค์การสร้างสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อสุขภาพส าหรับทุกคน 
ที่มา: Manangement of Science for Health, 2012.4 
 
อะไรไม่ใช่สุขภาพถ้วนหน้า 
 บริการสาธารณสุขหลายอย่างที่ไม่อยู่ภายในขอบเขตของสุขภาพถ้วนหน้า ประเทศต่างๆ และผู้ก าหนดนโยบาย
สาธารณสุขจ าเป็นต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนว่าบริการสาธารณสุขใดคือสุขภาพถ้วนหน้า และส่วนใดไม่ใช่สุขภาพถ้วนหน้า 
 1. สุขภาพถ้วนหน้ามิได้หมายถึงการครอบคลุมบริการรักษาพยาบาลทุกอย่างที่สามารถท าได้ไม่ว่าจะมีต้นทุนเท่าใด
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ไม่มีประเทศใดในโลกนี้ที่สามารถจัดบริการรักษาพยาบาลทุกอย่างให้ประชาชนทุกคนโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายได้อย่างยั่งยืน 
 2. สุขภาพถ้วนหน้ามิได้หมายถึงเพียงแค่การเงินการคลังด้านสุขภาพองค์ประกอบเดียวเท่านั้น แต่รวมครอบคลุมถึง
ทุกองค์ประกอบของระบบสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบบริการสาธารณสุข บุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข สิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านสุขภาพและเครือข่ายการสื่อสาร เทคโนโลยีสาธารณสุข ระบบข้อมูลและสารสนเทศสาธารณสุข กลไกการ
รับประกันคุณภาพ รวมทั้งระบบอภิบาลและกฎหมาย 
 3. สุขภาพถ้วนหน้ามิได้หมายถึงเพียงสิทธิประโยชน์บริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิที่จ ากัดให้เหลือน้อยที่สุดเท่านั้น 
แต่หมายรวมไปถึงการขยายความครอบคลุมไปยังบริการสาธารณสุขในระดับอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นและได้รับการปกป้องคุ้มครองด้าน
การเงินการคลังเพิ่มขึ้นเมื่อมีทรัพยากรมากข้ึนอีกด้วย 
 4. สุขภาพถ้วนหน้ามิได้หมายถึงเพียงการให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนในฐานะบุคคลเท่านั้น แต่ยังหมาย
รวมถึงการให้บริการสาธารณสุขในระดับชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศ รวมทั้งการรณรงค์ด้านสาธารณสุข การเติมฟลูออไรน์
ในน้ าดื่มเพ่ือป้องกันฟันผุ การควบคุมยุงและพาหะน าโรคชนิดต่าง ๆ และการป้องกันโรคอ่ืน ๆ อีกด้วย 
                                                 
4 Manangement of Science for Health, 2012. https: / /www.msh.org/news-events/stories/health-for-all-campaign-to-support-
universal-health-coverage-initiatives-in-four access on 2017-10-02. 

https://www.msh.org/news-events/stories/health-for-all-campaign-to-support-universal-health-coverage-initiatives-in-four
https://www.msh.org/news-events/stories/health-for-all-campaign-to-support-universal-health-coverage-initiatives-in-four


 5. สุขภาพถ้วนหน้ามิได้หมายถึงเพียงสุขภาพของประชาชนเท่านั้น แต่จุดหมายส าคัญยังหมายรวมไปถึงความเท่า
เทียมกัน, การจัดล าดับความส าคัญของการพัฒนา ตลอดจนยังมีเป้าหมายให้เกิดการมีส่วนร่วมเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันและ
เกิดความสามัคคีกันในสังคมอีกด้วย 
 
ความส าคัญของสุขภาพถ้วนหน้า 
 สุขภาพถ้วนหน้ามีความส าคัญจนถึงกับถูกยกระดับให้เป็นเป้าหมายของประเทศต่างๆ ทั่วโลกโดยเห็นชอบร่วมกัน
ตั้งแต่ ค.ศ. 2015 ให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่องค์การสหประชาชาติก าหนดไว้ (ภาพที่ 11.2) ประเทศ
ต่างๆ มุ่งหน้าที่จะพัฒนาให้เกิดสุขภาพถ้วนหน้าไปพร้อมกับเป้าหมายด้านสุขภาพอ่ืนๆ รวมทั้งเป้าหมายเรื่องอ่ืน
นอกเหนือจากเรื่องสุขภาพ ให้เกิดผลส าเร็จภายใน ค.ศ. 2030 การมีสุขภาพดีท าให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ขณะที่ผู้ใหญ่ก็
สามารถท างานสร้างผลิตภาพให้กลายเป็นรายได้เพ่ิมขึ้น สุขภาพดีจึงมีส่วนช่วยให้ประชาชนพ้นจากความยากจนได้ รวมทั้ง
เป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

 
ภาพที่ 11.2 เป้าหมายท่ี 3 การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ที่มา: Alawode, 20175 
 

สุขภาพถ้วนหน้ายังได้รับความส าคัญจนถูกยกย่องว่าเป็นการลงทุนอย่างชาญฉลาด กลุ่มประเทศที่มีความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจทั้งในยุโรป แคนาดา และญี่ปุ่น ต่างก็สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้แก่ประชาชนของตน

                                                 
5 G. Alawode. (2017). Healthcare Financing Workshop Training held February 2017 in Abuja, Nigeria. 



มานานหลายทศวรรษแล้ว ซึ่งการที่ประชาชนเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าสามารถลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนลงได้ กลุ่มประเทศที่มี
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอุบัติใหม่ เช่น บราซิล รัสเซีย จีน อินเดีย และแอฟริกาใต้ ซึ่งมีประชากรรวมกันเกือบครึ่งหนึ่ง
ของประชากรทั่วโลก รวมทั้งประเทศต่างๆ อีกหลายประเทศ ต่างก็มุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกันโดยการสร้างหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าให้แก่ประชาชนทุกคน (ภาพที่ 11.3) ขณะเดียวกันก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์ของผลส าเร็จของประเทศที่
ด าเนินการสุขภาพถ้วนหน้า เช่น ประเทศรวันดาซึ่งลงทุนพัฒนาระบบสุขภาพถ้วนหน้าหลังการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใน ค.ศ. 1994 
ขณะนี้สามารถสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่ประชาชนครอบคลุมถึง 80% น าไปสู่อายุคาดเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่า
ของก่อนหน้า ค.ศ. 19946 
 

 
ภาพที่ 11.3 การรณรงค์เพื่อสร้างสุขภาพถ้วนหน้า 

ที่มา: มูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์, 20147 
 
 สุขภาพถ้วนหน้าได้รับความส าคัญจากทุกประเทศทั่วโลกหลังจากองค์การสหประชาชาติและประเทศสมาชิกได้มี
การประชุมสมัชาชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 67 เรื่อง สุขภาพในบริบทโลกและนโยบายต่างประเทศ (Global Health and 
Foreign Policy) และมีมติร่วมกันเห็นชอบที่จะให้ทุกประเทศผลักดันให้มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมทั้งจัดให้มีกลไก
ทางการเงินการคลังสุขภาพอย่างยั่งยืนเพื่อสนับสนุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 20128 
 หลังจากนั้นองค์การอนามัยโลกร่วมกับองค์กรเครือข่ายต่างๆ ที่ร่วมกันผลักดันสุขภาพถ้วนหน้าให้เป็นยุทธศาสตร์ใน
การบรรลุเป้าหมายสุขภาพดีส าหรับทุกคน ตลอดจนองค์การสหประชาชาติและประเทศสมาชิกที่มีมติเห็นชอบกับการเข้าถึง
สุขภาพถ้วนหน้า จึงร่วมกันก าหนดให้วันที่ 12 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage 
                                                 
6 J.  Rodin. (2014).Rocke Feller Foundation.  https: / /www. rockefellerfoundation.org/blog/universal-health-coverage-smart/ 
access on 2017-10-02. 
7 Rocke Feller Foundation.  (2014).  https: / /www. rockefellerfoundation. org/blog/ universal-health-coverage-in-2016-three-
things-to-watch/ access on 2017-10-02. 
8 UN. (2012.) Resolution for Universal Health Coverage.  http: / /universalhealthcoverageday.org/un-resolution/  access on 
2017-10-02. 

https://www.rockefellerfoundation.org/blog/universal-health-coverage-smart/
https://www.rockefellerfoundation.org/blog/universal-health-coverage-in-2016-three-things-to-watch/
https://www.rockefellerfoundation.org/blog/universal-health-coverage-in-2016-three-things-to-watch/
http://universalhealthcoverageday.org/un-resolution/


Day)9 ไม่เพียงองค์กรระหว่างประเทศของสหประชาชาติและรัฐบาลต่างๆ ที่เห็นความส าคัญในเรื่องนี้เท่านั้น แม้องค์กร
เอกชนก็ร่วมกันให้ความส าคัญกับวันสุขภาพถ้วนหน้าและร่วมกันรณรงคใ์นวันนี้ด้วย ดังภาพที่ 11.4 

 
 

ภาพที่ 11.4 วันการรณณรงค์วันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage Day)  
ที่มา: Rocky Feller Foundation, 201410 
 
 ความส าคัญของสุขภาพถ้วนหน้าในฐานะที่เป็นยุทธศาสตร์ร่วมกันจึงขยายตัวออกไปครอบคลุมเครือข่ายองค์กร
ระหว่างประเทศทั้งที่อยู่ภายใต้องค์การสหประชาชาติ และนอกองค์การสหประชาชาติ รวมไปถึงองค์กรภาคเอกชนต่างๆ 
โดยมีองค์การอนามัยโลกเป็นหลักส าคัญในการสนับสนุนประเทศต่างๆ ให้พัฒนาระบบสุขภาพภายในประเทศของตน เพ่ือมุ่ง
หน้าไปสู่การสร้างหลักประกันสุขภาพที่ยั่งยืน รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้า อย่างไรก็ตามองค์การอนามัยไม่สามารถ
ท างานไปบรรลุเป้าหมายนี้ได้เพียงล าพัง องค์การอนามัยโลกจึงท างานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายสุขภาพถ้วนหน้าทั้งโลก เครือข่ายของสุขภาพถ้วนหน้า ได้แก่ 

- International Health Partnership (IHP+) 
- Alliance for Health Policy and Systems Research 
- Providing for Health (P4H) 
- European Union-Luxembourg-WHO Partnership for UHC 
- Primary Health-Care Performance Initiative 

 
 

กิจกรรม 11.1.1  
 จงอธิบายความหมายของสุขภาพถ้วนหน้า 

แนวตอบกิจกรรม 11.1.1 

                                                 
9 WHO. (2016). http://www.who.int/life-course/news/events/uhc-day-2016/en/ access on 2017-10-02. 
10 Rocke Feller Foundation. op.cit. 

http://www.internationalhealthpartnership.net/en/
http://www.who.int/entity/alliance-hpsr/en/index.html
http://p4h-network.net/
http://uhcpartnership.net/
http://phcperformanceinitiative.org/
http://www.who.int/life-course/news/events/uhc-day-2016/en/


สุขภาพถ้วนหน้าหมายถึงการที่ประชาชนทุกคน และชุมชนทุกแห่ง ได้รับบริการสาธารณสุขที่จ าเป็น ครบถ้วนทุก
องค์ประกอบทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และการดูแลประคับประคองโดยไม่
ต้องเดือดร้อนล าบากจากการแบกรับภาระด้านการเงิน 

 
 
 
 
 
เรื่องท่ี 11.1.2 
ประวัติความเป็นมาของสุขภาพถ้วนหน้า 

 
 สุขภาพถ้วนหน้ามีความส าคัญจนกลายเป็นเป้าหมายส าคัญขององค์การอนามัยโลก และธนาคารโลก รวมทั้ง
กลายเป็นเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่องค์การสหประชาชาติและประเทศสมาชิกให้การยอมรับทั่วโลกว่าจะต้อง
ด าเนินการให้ส าเร็จภายใน ค.ศ. 2030 อย่างไรก็ตาม สุขภาพถ้วนหน้าก็ยังมีลักษณะเป็นนิยามความหมายกว้างๆ ในขณะที่
ยังมีความไม่ชัดเจนในเรื่องทิศทางหรือแนวคิดที่ยังไม่สอดคล้องกัน รวมทั้งขาดแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนวิธีการด าเนินการที่
จะน าไปสู่ความส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ อีกทั้งการประชุมหาข้อสรุปร่วมกันว่าแต่ละประเทศควรจะด าเนินการอย่างไรก็
เต็มไปด้วยศัพท์เทคนิค และกลไกทางการเงินการคลังที่ซับซ้อน รวมถึงเกิดข้อถกเถียงกันในหลายประเด็น โดยเฉพาะ
ประเด็นเรื่องการเงินการคลังกรณีที่ว่าควรมีการร่วมจ่ายหรือไม่ ซึ่งการร่วมจ่ายนี้ถูกคัดค้านเนื่องจากจะก่อให้เกิดความไม่
เป็นธรรมและไม่จ าเป็น ขณะที่อุปสรรคส าคัญของประเทศที่มีรายได้ปานกลางและรายได้ต่ าคือปัญหาเรื่องการเงินการคลัง
สุขภาพ การศึกษาประวัติศาสตร์ของสุขภาพถ้วนหน้าให้เห็นบทเรียนและตัวอย่างจากประเทศที่ได้ด าเนินการจนประสบ
ความส าเร็จแล้วจึงมีประโยชน์ในการหาค าตอบในเรื่องทิศทาง แนวคิด รวมทั้งแนวทางปฏิบัติและวิธีด าเนินการไปสู่
ความส าเร็จต่อไป11 
 
การด าเนินการสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศต่างๆ ก่อนสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 ใน ค.ศ. 1883 เยอรมนีเป็นประเทศแรกที่ริเริ่มระบบประกันสุขภาพ เริ่มต้นโดยการออกกฎหมายประกันความ
เจ็บป่วย (krankenversicherungsgesetz/Sickness Insurance Law) ซึ่งก าหนดให้นายจ้างจะต้องประกันการบาดเจ็บใน
งานและการเจ็บป่วยให้แก่ลูกจ้างที่มีค่าแรงต่ า ระบบนี้บริหารจัดการด้วยนายจ้างและลูกจ้างที่หักเงินเงินเดือนและนายจ้าง
สมทบเงินเข้ามาเป็นกองทุนการเจ็บป่วย (Sickness Funds) ประเทศต่างๆ ในยุโรปจึงเริ่มด าเนินการตามกันมา โดยอังกฤษ
ได้ออกกฎหมายประกันแห่งชาติ (National Insurance Act) ใน ค.ศ. 1911 แต่ครอบคลุมได้เพียง 1 ใน 3 ของประชากร
เท่านั้น รัสเซียออกกฎหมายแบบเดียวกันตามมาใน ค.ศ. 1912 ต่อมาภายหลังการปฏิวัติรัสเซียที่เกิดขึ้นใน ค.ศ. 1917 

                                                 
11 J.B. Bump. (2015). “The Long Road to Universal Health Coverage: Historical Analysis of Early Decisions in Germany, the 
United Kingdom, and the United States”. Journal Health Systems & Reform. Volume 1, 2015, Issue 1, pp. 22-38. 
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รัฐบาลได้จัดระบบบริการสาธารณสุขใน ค.ศ. 192012 แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมในชนบท หลังจากนั้นช่วงทศวรรษ 1930 ระบบ
ประกันสุขภาพลักษณะเดียวกันนี้ก็กระจายไปทั่วทั้งตะวันตกและยุโรปกลาง 
 ทางด้านเอเชีย ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่มีระบบประกันสุขภาพโดยเริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ. 1927 ด้วยการออกกฎหมาย
ประกันสุขภาพลูกจ้าง (Employee Health Insurance Law) ต่อมาได้มีการปรับปรุงและขยายความครอบคลุมให้มากขึ้น
ใน ค.ศ. 1935 และ ค.ศ. 1940 
 จะเห็นได้ว่าในระยะแรกประเทศต่างๆ ริเริ่มระบบประกันสุขภาพให้แก่ประชาชนที่เป็นแรงงานบางกลุ่มในเขตเมือง
และอุตสาหกรรมเท่านั้น ความครอบคลุมของระบบประกันสุขภาพจึงยังไม่เป็นไปอย่างถ้วนหน้า ดังนั้นจึงมีประชาชนเพียง
บางกลุ่มท่ีสามารถเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า 
 ความพยายามที่จะพัฒนาระบบประกันสุขภาพให้ถ้วนหน้าเกิดขึ้น เมื่อนิวซีแลนด์พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
ถ้วนหน้า (Universal Health Care System) ในช่วง ค.ศ. 1939-ค.ศ.194113 ขณะที่ออสเตรเลียในรัฐควีนแลนด์ได้เริ่มจัด
ให้มีระบบโรงพยาบาลรัฐให้บริการโดยประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่าย (Free Public Hospital System) ใน ค.ศ. 1940 
 
การด าเนินการสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศต่างๆ หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติ และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งองค์การอนามัยโลก 
ธรรมนูญขององค์การอนามัยโลกใน ค.ศ. 1948 ได้บัญญัติให้สุขภาพเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ ประเทศต่างๆ ก็เริ่มต้น
ผลักดันสุขภาพถ้วนหน้าขึ้นอย่างแท้จริง โดยอังกฤษได้จัดตั้งการบริการสุขภาพแห่งชาติ (National Health Service: NHS) 
ขึ้นมาด าเนินการสุขภาพถ้วนหน้าใน ค.ศ. 1948 หลังจากนั้นสวีเดนได้ด าเนินการใน ค.ศ. 195514 ไอซ์แลนด์และนอร์เวย์
ด าเนินการใน ค.ศ. 1956 เดนมาร์กด าเนินการใน ค.ศ. 1961 และฟินแลนด์ใน ค.ศ. 1964 

แคนาดาด าเนินการในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1962-ค.ศ. 1972 ประเทศรัสเซียขยายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไป
ครอบคลุมในเขตชนบททั้งหมดใน ค.ศ. 1969 ขณะที่ออสเตรเลียด าเนินการสุขภาพถ้วนหน้าครอบคลุมใน ค.ศ. 1984 
ระหว่าง ค.ศ. 1970-ค.ศ. 2000 ประเทศต่างๆ ในยุโรปใต้และยุโรปตะวันตกก็ขยายประกันสุขภาพเดิมไปครอบคลุมกลุ่ม
ประชากรที่ยังไม่มีหลักประกันอยู่จนเกิดสุขภาพถ้วนหน้าในที่สุด ตัวอย่างเช่น ฝรั่งเศสเริ่มต้นสร้างหลักประกันสุขภาพให้
แรงงานใน ค.ศ. 1928 และค่อยๆ ขยายไปครอบคลุมจนเกิดสุขภาพถ้วนหน้าใน ค.ศ. 2000 

ทางด้านเอเชีย ญี่ปุ่นขยายหลักประกันสุขภาพไปจนครอบคลุมสุขภาพถ้วนหน้าใน ค.ศ. 1961 เกาหลีใต้ด าเนินการ
สุขภาพถ้วนหน้าส าเร็จใน ค.ศ. 1989 ไต้หวันและอิสราเอลด าเนินการส าเร็จใน ค.ศ. 1995 ขณะที่ประเทศไทยผลักดันและ
ด าเนินการจนส าเร็จใน ค.ศ. 2001-ค.ศ. 2002 

                                                 
12 Brian Abel-Smith. ( 1987) . “Social welfare; Social security; Benefits in kind; National health schemes”. The new 
Encyclopædia Britannica (15th ed.).  Chicago:  Encyclopædia Britannica.  ISBN 0-85229-443-3.  Retrieved September 30, 
2013. 
13 Philippa Mein Smith (2012). “Making New Zealand 1930–1949”. A concise history of New Zealand (2nd ed.). Cambridge: 
Cambridge University Press, pp.164–65. 
14 Uncas Serner. (1980). “Swedish health legislation: milestones in reorganisation since 1945”. In Arnold J. Heidenheimer, 
Nils Elvander, Charly Hultén.The shaping of the Swedish health system. New York: St. Martin's Press, p. 103. 
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ประวัติศาสตร์และบทเรียนสุขภาพถ้วนหน้าจากประเทศเยอรมนี 
 ออตโต ฟอน บิสมาร์ค (Otto von Bismarck) นายกรัฐมนตรีเยอรมนี สถาปนา “กองทุนความเจ็บป่วย” 
(Krankenkassen/sickness funds) ขึ้นใน ค.ศ. 1883 โดยเก็บรวบรวมเงินสมทบจากนายจ้างและลูกจ้าง และก าหนดสิทธิ
ประโยชน์ซึ่งประกอบด้วย เงินชดเชยการเจ็บป่วย เงินชดเชยค่ายา เงินชดเชยการเสียชีวิต ค่าบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
นอกและผู้ป่วยใน เมื่อเริ่มต้นมีเพียงร้อยละ 10 ของประชากรเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ ซึ่งประกอบด้วย 
ลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ การบริหารจัดการระบบแยกเป็นแต่ละกลุ่ม โดยมีกองทุนของกลุ่มดูแลกันเอง15 

ภายใต้การน าของบิสมาร์ค รัฐบาลเยอรมนีท าหน้าที่พ้ืนฐานในการสร้างระบบคุ้มครองสังคมด้านสาธารณสุข โดย
ก าหนดกลไกทางการเงินและสิทธิประโยชน์ขึ้น ซึ่งสามารถไปใช้บริการได้ทั้งระบบบริการสาธารณสุขภาครัฐและภาคเอกชน 
ภายในระยะเวลาไม่ถึงศตวรรษระบบนี้ก็ขยายไปครอบคลุมกลุ่มลูกจ้างอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นตามตารางที่ 11.1 จนครอบคลุมทั่วทั้ง
ประเทศในที่สุด 
 

ตารางท่ี 11.1 การขยายประกันสุขภาพจนเกิดสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศเยอรมนี 
ค.ศ. กลุ่มที่ครอบคลุม 
1911 ลูกจ้างในภาคเกษตรกรรม 
1914 ข้าราชการ 
1918 ครอบคลุมผู้ไม่มีงานท า 
1919 ภรรยาและบุตรสาวที่ไม่ได้ท างาน 
1930 ผู้ที่อยู่ในอุปการะทั้งหมด 
1941 ผู้เกษียณอายุ 
1957 ผู้พิการ 
1975 นักเรียนนักศึกษา 
1981 ศิลปิน 

 
 ในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการขยายประกันสุขภาพไปครอบคลุมกลุ่มต่างๆ จนเกิดสุขภาพถ้วนหน้านี้ สิทธิ
ประโยชน์ก็ขยายตัวขึ้นตามล าดับเช่นกัน16 สุขภาพถ้วนหน้าของเยอรมนีใช้เวลาตั้งแต่เริ่มต้นใน ค.ศ. 1883 จนถึง ค.ศ. 1988 
เป็นเวลา 105 ปี ก็สามารถครอบคลุมประชากรได้ทั้งหมด 

                                                 
15 T. Bärnighausen, R. Sauerborn. (2002). “One hundred and eighteen years of the German health insurance system: are 
there any lessons for middle- and low-income countries?” Soc Sci Med, 2002, 54: pp. 1559-1587. 
16 G. Carrin, C. James. (2005). “Social health insurance: key factors affecting the transition towards universal coverage.” Int 
Soc Secur Rev, 2005; 58(1), pp. 45–64. 



 เฮนรี่ ซิเกอรีสต์  (Henry Sigerist, 1943)  นักประวัติศาสตร์การแพทย์  เชื่อว่าแรงจูงใจที่ท าให้บิสมาร์คตัดสินใจ
ด าเนินการระบบประกันสังคมในขณะนั้น มี 2 ประเด็นหลัก คือ 

1. เพ่ือตอบสนองเป้าหมายทางการเมือง ในการท าให้พรรคสังคมประชาธิปไตย (Social Democratic Party: SDP) 
ที่ก าลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว อ่อนแอลงจนไม่สามารถคุกคามอ านาจของบิสมาร์คได้ พรรคสังคมประชาธิปไตยได้รับการ
สนับสนุนจากกลุ่มลูกจ้างภาคอุตสาหกรรมอย่างมาก และลูกจ้างเหล่านี้ต่างก็ต้องการการปกป้องคุ้มครองจากสังคม การ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมได้เปลี่ยนลูกจ้างภาคเกษตรกรรมให้กลายเป็นลูกจ้างภาคอุตสาหกรรมที่มีอันตรายและการจ้างงานไม่
แน่นอนจ านวนมาก ได้แก่ลูกจ้างโรงงาน ลูกจ้างเหมือง ลูกจ้างสร้างทางรถไฟ กลุ่มลูกจ้างเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
อุบัติเหตุ และอาจตกงานได้อย่างรวดเร็ว บิสมาร์คชิงตอบสนองความต้องการของลูกจ้างกลุ่มนี้โดยการจัดความคุ้มครองทาง
สังคมและดึงมาเป็นพลังสนับสนุนทางการเมืองของฝ่ายตน 

2. ภูมิหลังของบิสมาร์คในฐานะที่เป็นเจ้าของที่ดินรายใหญ่ในแคว้นปรัสเซียก่อนที่จะรวมประเทศเยอรมนีเข้าเป็น
ปึกแผ่น ท าให้บิสมาร์คถือเป็นหน้าที่ในฐานะที่เคยเป็นศักดินาเจ้าของที่ดินรายใหญ่ที่จะต้องดูแลลูกจ้างในปกครอง เมื่อเป็น
ผู้น าประเทศบิสมาร์คจึงมองเห็นความไม่มั่นคงทางสังคมของลูกจ้างภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นปัญหาของรัฐที่ตนเองเป็น
ผู้น าและมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ นอกจากนี้บิสมาร์คยังเป็นชาวคริสเตียนที่เคร่งครัด และเห็นว่าการช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็น
การท าดใีนมุมมองทางศาสนาอีกด้วย 

การสร้างสุขภาพถ้วนหน้าในเยอรมนีจึงเริ่มต้นในกลุ่มลูกจ้างที่เป็นปัญหาก่อน โดยให้สิทธิประโยชน์ที่ส าคัญและ
จ าเป็น แล้วค่อยขยายตัวไปครอบคลุมกลุ่มอ่ืนๆ ตลอดจนขยายสิทธิประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นถึง 
105 ปี ใน ค.ศ. 1883 ขณะที่บิสมาร์คเริ่มต้นระบบประกันสุขภาพนั้น เยอรมนีมีรายได้อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ า เมื่อ
เทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในยุโรป แต่ใน ค.ศ. 1939 ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เยอรมนีมีรายได้ขึ้นไปเป็นระดับต้นๆ ใน
ยุโรป17 
 
ประวัติศาสตร์และบทเรียนสุขภาพถ้วนหน้าจากประเทศอังกฤษ 

อังกฤษให้ความส าคัญกับปัญหาประชาชนที่ยากจนมายาวนานก่อน ค.ศ. 1700 คนยากจนในอังกฤษพ่ึงพาการ
บริจาคเป็นหลักใหญ่และผู้ดูแลการบริจาคที่ส าคัญคือโบสถ์ หลังจากนั้นระบบเริ่มเปลี่ยนไป โดยกลุ่มคนยากจนจะได้รับการ
ช่วยเหลือจากเงินภาษี แต่ระบบนี้อยู่ได้ไม่นานก็มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม ความมั่งคั่งย้ายไปอยู่ที่โรงงานอุตสาหกรรม ขณะที่
ผู้แบกรับภาษีเป็นครัวเรือนซึ่งท าเกษตรกรรมและมีรายได้ลดลงจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ขณะที่การช่วยเหลือคนยากจน
เป็นภาระของเขตแต่ละเขต ดังนั้นเขตที่ยากจน ก็ยิ่งมีปัญหาในการดูแลคนยากจนและลูกจ้างแรงงาน ความไม่พอใจในกลุ่ม
ลูกจ้างเพ่ิมขึ้น กลุ่มลูกจ้างประกอบอาชีพเดียวกันจึงรวมตัวกัน เกิดเป็นสหภาพลูกจ้างขึ้นมา ด าเนินการประกันสุขภาพ
ช่วยเหลือกันเองภายในกลุ่ม อย่างไรก็ตามการด าเนินการในลักษณะนี้ยังไม่มีการจัดการอย่างเป็นระบบและไม่สามารถจัด
สวัสดิการสังคมได้อย่างเพียงพอ การขาดอาหาร ที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอท าให้เกิดความแออัด สุขอนามัยไม่ดี ท าให้เกิดการ
เจ็บป่วย น ามาสู่การลดผลิตภาพและประสิทธิผลในการท างานของลูกจ้าง ขณะที่มีความต้องการแรงงาน รวมทั้งผลิตภาพ 

                                                 
17 A. Maddison. (2010). Statistics on world population, GDP and per capita GDP, 1-2008 AD.Groningen: Groningen Growth 
and Development Centre. Available at http://www.ggdc.net/maddison/ Historical_Statistics/vertical-file_02-2010.xls 

http://www.ggdc.net/maddison/%20Historical_Statistics/vertical-file_02-2010.xls


และประสิทธิผลในการท างานมากขึ้น จนต้องมีการออกกฎหมายใหม่ส าหรับดูแลคนยากจน ใน ค.ศ. 1834 ซึ่งเปลี่ยนระบบที่
ความมั่นคงทางสังคมรวมศูนย์การดูแลไว้ที่โบสถ์ปรับมาใช้ระบบเศรษฐกิจการตลาด เอ็ดวิน ชาดวิค (Edwin Chadwick) 
ผู้เขียนกฎหมายความยากจนฉบับนี้ตระหนักถึงความเจ็บป่วยของลูกจ้างอันเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จึงได้ท ารายงาน
สุขอนามัยของแรงงานในเกรตบริเตน (Report on the Sanitary Condition of the Laboring Population in Great 
Britain) ขึ้นใน ค.ศ. 184218 

ชาดวิคเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่ขาดสุขอนามัยที่ดีและพฤติกรรมเสี่ยง สนับสนุนให้ลูกจ้างมี
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ แทนที่การใช้ยารักษาเมื่อป่วยแล้ว รวมทั้งจัดให้มีน้ าสะอาดใช้และมีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ 
ตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย ข้อเสนอของเขาน าไปสู่การออกกฎหมายสาธารณสุข (Public Health Act) ใน ค.ศ. 1848 โดย
มีหลักการว่ารัฐต้องป้องกันโรคให้ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในชนชั้นใด ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
สุขอนามัยในอังกฤษครั้งใหญ่ ลูกจ้างเริ่มมีการรวมตัวกันเป็นสหภาพ และจัดตั้งระบบประกันสุขภาพหลากหลายรูปแบบใน
ขณะนั้น ใน ค.ศ. 1911 เกิดโครงการประกันการตกงานขึ้น และมีการขยายสิทธิประโยชน์ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ถูก
ครอบคลุมโดยเฉพาะผู้หญิงถูกปฏิเสธการบริการ นอกจากนี้คุณภาพของบริการสาธารณสุขในขณะนั้นก็ยังล้าหลังประเทศอ่ืน
ในยุโรป ระบบประกันสุขภาพท่ีหลากหลายท าให้สิทธิประโยชน์ไม่เป็นเอกภาพอีกด้วย 

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 กลุ่มลูกจ้างเข้มแข็งขึ้นมากเนื่องจากผลิตภาพที่ต้องการเพ่ิมขึ้นขณะเกิดสงคราม ใน 
ค.ศ. 1941 สหภาพแรงงานร้องเรียนเรื่องระบบสวัสดิการสังคมที่ซับซ้อน สิทธิประโยชน์หลากหลายที่จ ากัดเฉพาะกลุ่มคน
ส่วนน้อย จึงเกิดการสืบสวนกลายมาเป็นรายงานของเบเวอริด์จ (Beveridge report) ซึ่งมีข้อเสนอหลักการของการคุ้มครอง
ทางสังคมข้ึน รายงานฉบับนี้เป็นพิมพ์เขียวของระบบรัฐสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ถูกก าหนดให้เป็นมาตรฐาน โดยการจ่ายเงิน
สมทบร่วมกันของรัฐบาล ลูกจ้างและนายจ้าง รัฐมีหน้าที่จะต้องคุ้มครองไม่ให้เกิดความยากจนจากความเจ็บป่วย การ
เจ็บป่วยจะต้องได้รับการดูแลรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่จุดรับบริการ19 

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ชนชั้นในอังกฤษที่เคยถูกแบ่งแยกถูกท าให้เข้ามาร่วมรับสุขทุกข์ด้วยกันระหว่างสงคราม 
กองทัพมีชนทุกชั้น ทุกคนแบกรับภาระและความสูญเสียจากสงคราม เพื่อต่อสู้ศัตรูภายนอกร่วมกัน บรรยากาศทางการเมือง
สนับสนุนให้เกิดการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียมกัน จึงท าให้เกิดระบบสุขภาพแห่งชาติ (National Health System: 
NHS) ขึ้นในที่สุด เนื่องจากเป็นภาวะหลังสงคราม NHS จึงพัฒนาโครงสร้างบริการสาธารณสุขขึ้นมาใหม่ โดยสามารถดึง
ความร่วมมือจากโรงพยาบาลทั้งหมดทั้งรัฐ เอกชน รวมทั้งมูลนิธิต่างๆ ระบบการเงินการคลังสุขภาพของอังกฤษปรับเปลี่ยน
เป็น Single Payer System โดยมีแพทยสมาคมอังกฤษ (British Medical Association) ท าหน้าที่ต่อรองชั่วโมงการท างาน
และเงินเดือนแพทย์ NHS กลายเป็นองค์กรส าคัญในการผลักดันสุขภาพถ้วนหน้าในอังกฤษให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
กัน 
 
ประวัติศาสตร์และบทเรียนสุขภาพถ้วนหน้าจากสหรัฐอเมริกา 

                                                 
18 K. Ringen. (1979). “Edwin Chadwick, the market ideology, and sanitary reform: on the nature of the 19th-century public 
health movement”. Int J Health Serv, 1979, 9, pp. 107–120. 
19 C. Webster. (1998). The National Health Service: a political history. London: Oxford University Press. 



ช่วงระหว่าง ค.ศ. 1880-ค.ศ.1920 สหรัฐอเมริกามีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม
เช่นเดียวกับเยอรมนีและอังกฤษ ระบบประกันสุขภาพและสวัสดิการสังคมเช่นเดียวกับสอง 2 ประเทศดังกล่าวจึงถูกผลักดัน
ให้เกิดขึ้นโดยสหพันธ์แรงงานอเมริกัน กฎหมายที่ควบคุมอุตสาหกรรม เช่น Interstat Commerce Act 1887, Sherman 
Antitrust Act 1890 รวมทั้งมีการคุ้มครองการใช้แรงงานเด็กโดย National Child Labor Committee 1904 การดูแล
สุขภาพถูกผลักดันด้วย Workman’s compensation laws ที่บญัญัติออกมาระหว่าง ค.ศ. 1911-ค.ศ.1920 

อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าเหล่านี้มุ่งเน้นเป้าหมายเพ่ือการขยายอ านาจของรัฐบาลกลางและเพ่ิมสิทธิส่วนบุคคล
เป็นหลัก แต่ขาดแนวคิดในการคุ้มครองสุขภาพ นักปฏิรูปในสหรัฐอเมริกาไม่ตระหนักถึงหน้าที่ของรัฐในฐานะที่จะต้องสร้าง
ให้เกิดสุขภาพถ้วนหน้า ลูกจ้างที่เจ็บป่วยต้องพ่ึงพาเงินออมของตนเอง หรือของเพ่ือนร่วมงาน เงินบริจาค และกองทุนความ
เจ็บป่วย ซึ่งบริหารจัดการโดยสหพันธ์แรงงาน ลักษณะเดียวกันกับของประเทศ เยอรมนีในระยะเริ่มต้น ระบบค่อยๆ 
เปลี่ยนเป็น ประกันสุขภาพ แบบประเทศอังกฤษหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 

ใน ค.ศ. 1915 American Association for Labor Legislation (AALL) พยายามผลักดันให้มีการออกกฎหมาย
ประกันสุขภาพในระดับรัฐ โดยใช้เงินจากการร่วมจ่ายเงินสมทบจากนายจ้างและลูกจ้าง ฝ่ายละร้อยละ 40 รัฐสมทบอีกร้อย
ละ 2 แต่จนกระทั่ง ค.ศ. 1921 ไม่ปรากฏว่ามีรัฐใดผ่านกฎหมายดังกล่าวได้เลย ปัญหาส าคัญที่สุดคือ ลูกจ้างก็มิได้ให้ความ
สนใจ เพราะเห็นว่ามีการดูแลยามเจ็บป่วยโดยกองทุนความเจ็บป่วยอยู่แล้ว จึงไม่ต้องการให้หักเงินสมทบสูงถึงร้อยละ 40 
ลูกจ้างพอใจกับการสมัครใจเลือกประกันสุขภาพลักษณะที่ตนเองพอใจ และยินดีจ่ายเงินสมทบในอัตราเพียงครึ่งหนึ่งของ
ลูกจ้างในประเทศเยอรมนียอมจ่ายเท่านั้น ขณะเดียวกัน บรรดาแพทย์และบุคลากรวิชาชีพสาธารณสุข ก็ไม่สนับสนุน
กฎหมายนี้เพราะเกรงว่าจะต้องท างานเพ่ิมขึ้นและท ารายได้น้อยลง20 ดังนั้นใน ค.ศ. 1920 ประชากรชาวอเมริกันที่อยู่ภายใต้
การคุ้มครองประกันสุขภาพมีเพียงร้อยละ 30-40 เท่านั้น อย่างไรก็ตามขณะนั้นรายได้ต่อหัวประชากรของชาวอเมริกันสูง
เป็นสองเท่าของชาวเยอรมน ี

ประเทศสหรัฐอเมริกามีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่องจนเกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อคน 
ส าหรับกลุ่มรวยที่สุดและยากจนทึ่สุด ใน ค.ศ. 2014 ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเป็นสัดส่วนต่อรายได้ประชาชาติที่สูง
ที่สุดในโลก ภาพที่ 11.5 แต่ยังมีประชาชนอีกจ านวนถึง 33 ล้านคนทีย่ังคงไม่มีหลักประกันสุขภาพ การเริ่มสร้างสุขภาพถ้วน
หน้าของประธานาธิบดีบารัค โอบามา (Barack Obama) โดยออกกฎหมาย Affordable Care Act (ACA) 2010 เริ่มส่ง
ผลกระทบในการลดจ านวนผู้ที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพลงได้บ้าง และสามารถชลอการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อ
คนในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางจนต่ ากว่า 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อคน21 อย่างไรก็ตามหลังจากประธานาธิปดีโดนัลด์ ทรัมพ์ 
(Donald J. Trump) ประกาศว่าจะยกเลิกกฎหมาย Affordable Care Act และพยายามผลักดันรัฐสภาให้ท าตามนโยบาย
ดังกล่าว นักวิชาการรวมทั้งวุฒิสมาชิกเบอร์นี แซนเดอร์ส (Bernie Sanders) ออกมาเรียกร้องให้ชาวอเมริกันร่วมกันปกป้อง

                                                 
20 J.E. Murray. (2007). The origins of American health insurance: a history of industrial sickness funds. New Haven: Yale 

University Press. 
21 Samuel L. Dickman, David U. Himmelstein, Steffie Woolhandler. (2017). “Inequality and the health-care system in the 
USA”. The Lancet, Vol. 389, No. 10077, April 08, 2017. 



กฎหมายฉบับนี้  และร่วมกันสร้างสุขภาพถ้วนหน้ากับชาวโลกต่อไป (“..we must work to join the rest of the 
industrialised world and guarantee health care to all citizens..”)22 
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ภาพที่ 11.5 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อหัวของชาวอเมริกันระหว่าง ค.ศ. 1963-2014 
ที่มา: Samuel L. Dickman, David U. Himmelstein, Steffie Woolhandler, 2017.23 
 

                                                 
22 “For universal health coverage, tomorrow is today.” The Lancet, Vol. 390, No. 10101, September 23, 2017, p. 1465. 
23 Dickman, Himmelstein, Woolhandler, op.cit. 
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ความไม่แน่นอนของนโยบายสาธารณสุขที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท าให้ประเทศสหรัฐอเมริกายังคง
เผชิญหน้ากับ ความไม่เท่าเทียมกันด้านสุขภาพ ตลอดจนจะยังมีคนที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพครอบคลุม รวมทั้งยังเข้าไม่ถึง
สุขภาพถ้วนหน้าอยู่ต่อไป 

กิจกรรม 11.1.2 
 จงอธิบายแรงจูงใจที่ท าให้เยอรมนรีิเริ่มประกันสุขภาพใน ค.ศ. 1883 

แนวตอบกิจกรรม 11.1.2 
แรงจูงใจของบิสมาร์คที่ท าให้เยอรมนีริเริ่มประกันสุขภาพเพ่ือตอบสนองเป้าหมายทางการเมือง อีกทั้งบิสมาร์คเป็น

ชาวคริสเตียนที่เคร่งครัด และเห็นว่าการช่วยเหลือผู้อ่ืนเป็นการท าดีในมุมมองทางศาสนา 

 
 
 
 
 
เรื่องท่ี 11.1.3 
แนวคิดและทฤษฎีของการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า 

 
สุขภาพถ้วนหน้ามีลักษณะเป็นแนวคิดมากกว่าทฤษฎี แต่การจัดการรวมทั้งการด าเนินการเพ่ือให้เกิดการเข้าถึง

สุขภาพถ้วนหน้ามีแนวคิดและทฤษฎีหลากหลาย อย่างไรก็ตามแนวคิดเรื่องสุขภาพถ้วนหน้ามาจากหลักการและทฤษฎีเรื่อง
สิทธิมนุษยชนเป็นหลัก ซึ่งต่างเห็นตรงกันว่าสุขภาพเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยกใดๆ 
 
สุขภาพกับสิทธิมนุษยชน (Health and human rights) 
 สิทธิมนุษยชนเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ก าหนดเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติร่วมกันทั้งในระดับโลก
และระดับภูมิภาค อนุสัญญาและกฎบัตรต่างๆ หลายฉบับอ้างอิงถึงสิทธิของมนุษย์ที่จะได้รับการดูแลสุขภาพไว้ทั้งสิ้น ดังเช่น 

ข้อ 25 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
ข้อ 12 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
ข้อ 24 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
ข้อ 5 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ 
ข้อ 12 และ 14 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ 
ข้อ 25 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ 
ข้อ 14 อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี 



การปกป้องคุ้มครองสุขภาพจึงมีความเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกจากการปกป้องสิทธิมนุษยชนในหลายกรณี ดังภาพ
ที่ 11.624 หรืออาจกล่าวได้ว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นการท าลายสุขภาพดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 1. ความรุนแรงหรือการละเลยต่อสิทธิมนุษยชน เช่น การท าร้ายร่างกาย การค้าทาส การทรมานและลงโทษที่
โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรี ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพทุกมิติทั้งสิ้น 
 2. นโยบายสาธารณสุขหรือโครงการต่างๆ ที่ด าเนินการสนับสนุนหรือออกแบบมาให้ละเมิดหรือก่อความเสียหายต่อ
สิทธิมนุษยชน เช่น เปิดช่องหรือก าหนดให้มีการเลือกปฏิบัติ จ ากัดการมีส่วนร่วม ละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูล  ล้วน
ส่งผลกระทบทางลบต่อสขุภาพทุกมิติของประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเช่นกัน 
 3. กลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ขาดการศึกษา ชนกลุ่มน้อย 
ฐานะทางสังคม ชุมชนแออัด ความยากจน การถูกเลือกปฏิบัติ กลุ่มคนชายขอบ ที่เข้าไม่ถึงสุขภาพถ้วนหน้าก่อให้เกิด
ผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของประชาชนในกลุ่มนั้นๆ เช่นกัน 

การสร้างความตระหนักรู้ให้สังคมได้มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่าง สิทธิมนุษยชนและสุขภาพจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและมี
ความส าคัญ เนื่องจากแท้จริงแล้วสุขภาพของบุคคลมีผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนทั้งหมด ดังนั้นความเชื่อมโยงในเชิง
ระบบในการด าเนินการเรื่องสิทธิมนุษยชนจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องครอบคลุมและบูรณาการเรื่องสุขภาพไปด้วยกัน ในทาง
กลับกัน การให้บริการสาธารณสุขก็ต้องค านึงถึงสิทธิมนุษยชนเชื่อมโยงบูรณาการกันไปด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ในการขจัดความไม่เท่าเทียมกันในที่สุด 

 

 
 

                                                 
24 WHO. (2017).  Mozambique Health and human rights. http://www.who.int/countries/moz/areas/human_ rights/en/ access 
on 2017-10-02. 
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ภาพที่ 11.6 ความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพกับสิทธิมนุษยชน 
ที่มา: WHO, 2017.25 
 
สุขภาพเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน 

ดังกล่าวแล้วว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิพ้ืนฐานที่จะได้รับการบริการสาธารณสุขที่จ าเป็นโดยไม่เกิดภาระและปัญหาด้าน
การเงิน สิทธิที่จะมีสุขภาพดี (Right to health) นั้นประกอบด้วยหลักการ 2 ประการ26 ดังนี้ 

1. ความเป็นอิสระ (Freedoms) หมายรวมถึงสิทธิที่จะควบคุมสุขภาพและร่างกายของตนเองรวมทั้งสิทธิในเรื่อง
เพศและการสืบพันธุ์ และต้องเป็นอิสระจากการลุกล้ าอ่ืนๆ ตลอดจนเป็นอิสระจากการถูกทรมาน หรือการได้รับการ
รักษาพยาบาลหรือทดลองโดยไม่สมัครใจ 

2. สิทธิหรือสิทธิประโยชน์ที่ควรต้องได้รับ (Entitlements) หมายถึง มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับการคุ้มครองจาก
ระบบสุขภาพ ซึ่งให้โอกาสทุกคนที่จะมีสุขภาพดีที่สุดอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านบริการ
สาธารณสุข 

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป้าหมายหลักในการด าเนินการเรื่องสิทธิมนุษยชนคือสร้างความเท่าเทียมกันในทุกมิติรวมทั้ง
มิติด้านสุขภาพนั่นเอง 
 
กลุ่มคนด้อยโอกาสและสิทธิในการได้รับการดูแลสุขภาพ 

อย่างไรก็ตามสภาพความเป็นจริงปรากฏว่า มีประชาชนส่วนหนึ่งในสังคมที่เป็นกลุ่มคนด้อยโอกาสและกลุ่มคนชาย
ขอบมักจะไม่ได้รับสิทธิและเข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุข ทั้งที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากกว่าคนอ่ืน โดยเฉพาะโรคมาเลเรีย 
โรคเอดส์ และวัณโรค ก่อให้เกิดภาระทางด้านการเงินการคลังแก่ประเทศยากจน และประเทศก าลังพัฒนา ขณะที่โรคไม่
ติดต่อที่ก าลังเป็นภาระและปัญหาต่อประเทศพัฒนาแล้ว ขณะนี้โรคไม่ติดต่อกลับก่อปัญหาเพ่ิมขึ้นให้กับทั้งประเทศก าลัง
พัฒนาและประเทศยากจนอีกด้วย27 

กลุ่มคนด้อยโอกาสและกลุ่มคนชายขอบเหล่านี้ในแต่ละประเทศมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วย และเผชิญหน้ากับ
อุปสรรคในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ รวมทั้งไม่มีก าลังพอที่จะแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข ประชาชนกลุ่มนี้จึงมีอัตราตายและเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่างๆ ทั้งจากโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ ไม่ว่าจะเป็น
โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง สูงกว่าประชาชนทั่วไป ยังมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโรค
เอดส์ เช่นหญิงบริการ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย รวมทั้งผู้เสพยาเสพติดที่ใช้เข็มฉีดยา มักจะเป็นผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคม ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้อาจตกเป็นเป้าของระบบกฎหมายและระบบการเมืองบางประเทศที่ผลักดันกลุ่มคน
เหล่านี้ให้ออกไปอยู่ชายขอบและด้อยโอกาสยิ่งขึ้น และเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค รวมทั้ง
รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพ ด้วยความยากล าบากยิ่งขึ้น 
 
                                                 
25 Ibid. 
26 WHO. (2015). Health and human right. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/en/ access on 2017-10-02. 
27 Ibid. 
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การละเมิดสิทธิมนุษยชนในระบบสุขภาพ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนก่อให้เกิดผลข้างเคียงด้านสุขภาพอย่างรุนแรง การเลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณสุข

เป็นการละเมิดสิทธิพ้ืนฐานของมนุษย์ เช่น ประชาชนจ านวนมากท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตถูกบังคับกักขังไว้ในโรงพยาบาลจิตเวช
โดยไม่สมัครใจ ทั้งที่บางคนมีสามารถที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ ในทางกลับกันเมื่อโรงพยาบาลมีผู้ป่วยล้นจนไม่มีเตียงว่า 
ผู้ป่วยบางคนก็ถูกให้กลับบ้านทั้งที่ยังไม่หายเจ็บป่วย และยังต้องการการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล  ส่งผลกระทบให้มี
อัตราการรับไว้ในโรงพยาบาลซ้ าสูง บางครั้งอาจถึงแก่เสียชีวิต ทั้งที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ป่วยที่จะต้องได้รับการ
รักษาพยาบาลในสถานบริการสาธารณสุข 

ขณะเดียวกันบางประเทศท้ังที่พัฒนาแล้วและก าลังพัฒนาก็ปฏิเสธการให้บริการสาธารณสุขด้านอนามัยทางเพศและ
การสืบพันธุ์แก่ผู้หญิง ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนื่องจากค่านิยมในสังคมต่อสิทธิในเรื่องเพศของผู้หญิง ขณะเดียวกัน
ผู้หญิงในบางสังคมก็ปฏิเสธที่จะรับบริการท าหมัน ท าแท้ง รวมทั้งตรวจภายในเนื่องจากค่านิยมที่ปลูกฝังกันมาแต่ดั้งเดิม 

การกล่าวโทษความเจ็บป่วยว่ามีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของผู้ป่วยเอง เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่พบเห็นได้บ่อย
ในระบบบริการสาธารณสุข กลุ่มบุคลากรวิชาชีพและสถานบริการสาธารณสุขกล่าวโทษผู้ป่วยเมื่อรักษาไม่หายหรือเกิด
ภาวะแทรกซ้อน ว่าเป็นผลจากพฤติกรรมของผู้ป่วยที่ไม่ดูแลสุขภาพของตนเอง หรือไม่ท าตามค าแนะน า หรือไม่กลับมาให้
ตรวจอีกครั้งเมื่ออาการไม่ดีขึ้น ตลอดจนผู้ป่วยมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ขณะเดียวกันก็ปกป้องกระบวนการรักษาพยาบาล
ของตนเองว่าเป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพที่เหมาะสมแล้ว แต่ผลการรักษาไม่ดีเป็นเพราะพฤติกรรมของผู้ป่วยเอง ซึ่งเรา
จะพบกรณีร้องเรียนของผู้ประสบความเสียหายจากการเข้ารับบริการสาธารณสุขส่วนใหญ่ผลสรุปจะออกมาในลักษณะว่าการ
ดูแลรักษาพยาบาลเป็นไปตามมาตรฐานแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบผลการรักษาท่ีไม่ดีนั้นๆ นอกจากตัวผู้ป่วยเอง 
 
สุขภาพบนหลักของสิทธิมนุษยชน (Human Rights-Based Approaches to Health) 
 นโยบายและยุทธศาสตร์ของระบบสุขภาพรวมทั้งระบบบริการสาธารณสุขทุกส่วนต้องมุ่งเน้นหลักการพ้ืนฐานของ
สิทธิมนุษยชนดังต่อไปนี้ 

1. ไม่แบ่งแยก (Non-discrimination) ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา การเมือง หรือความคิดเห็น 
ชุมชน สินทรัพย์ การเกิด ความพิการ อายุ สถานภาพสมรส เพศวิถี สถานสุขภาพ และอ่ืนๆ 

2. มีบริการเพียงพอ (Availability) บริการสาธารณสุขที่ดีมีเพียงพอและเป็นระบบ 
3. เข้าถึงได้ (Accessibility) บริการสาธารณสุขให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ โดยไม่แบ่งแยก สะดวกในการเข้าถึงไม่

ไกลเกินไป ไม่มีปัญหาด้านการเงินในการเข้าถึง เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้28 
4. การยอมรับ (Acceptability) บริการสาธารณสุขต้องได้รับการยอมรับจากประชาชน รวมทั้งจัดบริการให้เป็นมิตร

ต่อความหลากหลายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้หญิง เพศวิถี ผู้สูงอายุ ศาสนา และความแตกต่างอ่ืนๆ เช่น สถานบริการ
สาธารณสุข จัดให้เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาลส าหรับผู้ป่วยมุสลิม รวมทั้งมีสถานที่ท าระมาด เป็นต้น 

5. คุณภาพ (Quality) บริการสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ตามหลักวิทยาศาสตร์และหลักการแพทย์ 

                                                 
28 David B Evans, Justine Hsu, Ties Boerma. (2013). “Universal health coverage and universal access”. Bull World Health 
Organ, 2013, 91, pp. 546–546A. 



6. มีความรับผิดชอบ (Accountability) รัฐและผู้ให้บริการต้องมีความรับผิดชอบ ต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพ โดยไม่ปัด
หรือผลักให้เป็นความบกพร่องของผู้ป่วยหรือญาติ 

7. มีความถ้วนหน้า (Universality) สิทธิมนุษยชนมีความถ้วนหน้าและไม่แบ่งแยก ทุกคนจากทุกแห่งทั้งโลกมีสิทธิที่
จะได้รับสุขภาพดี 
 
สาเหตุทีต่้องด าเนินการให้เกิดสุขภาพถ้วนหน้า 
 เป็นที่รับทราบกันทั่วไปมานานกว่า 30 ปี ตั้งแต่มีการลงนามในประกาศอัลมา-อตา ว่าการส่งเสริมและปกป้อง
สุขภาพ มีความส าคัญส าหรับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทุกคน รวมทั้งก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน จึงเกิดข้อตกลงร่วมกันว่าจะผลักดันให้เกิด สุขภาพส าหรับทุกคน (Health for all) เพ่ือคุณภาพชีวิตของทุกคน 
รวมทั้งก่อให้เกิดความสงบสุขและความม่ันคงของโลก29 

คนทุกคนให้ความส าคัญกับสุขภาพเป็นล าดับต้น ๆ ในทุก30 เป็นเหตุให้สุขภาพกลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่
รัฐบาลประเทศต่างๆ พยายามด าเนินการให้เป็นไปตามความคาดหวังของประชาชน 

แม้ว่าจะมีวิธีการหลากหลายในการส่งเสริมให้สุขภาพดีอย่างยั่งยืน วิธีการหลายอย่างอยู่นอกขอบเขตของระบบ
สุขภาพ เพราะการเติบโต ชีวิตความเป็นอยู่ การท างานและอายุ มีอิทธิพลต่อการที่คนเราจะมีชีวิตอยู่ หรือตาย31 การศึกษา 
ที่อยู่อาศัย อาหาร และการจ้างงาน ทั้งหมดส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้น การแก้ไขความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องเหล่านี้ย่อม
ช่วยลดความไม่เท่าเทียมกันด้านสุขภาพลงได้ 

อย่างไรก็ตามการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล
และการฟ้ืนฟูสภาพ นั้น ก็มีความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งหากไม่มีระบบการเงินการคลังสุขภาพที่ท างานได้เป็นอย่างดีก็จะมี
ประชาชนจ านวนน้อยเท่านั้นที่เข้าถึงบริการดังกล่าวได้ ดังนั้นสุขภาพถ้วนหน้าจึงต้องตัดสินด้วยการที่ประชาชนจะสามารถ
จ่ายค่าบริการสาธารณสุขได้ เมื่อมีความจ าเป็นต้องใช้บริการ รวมทั้งมีบริการสาธารณสุขนั้นๆ ให้บริการอยู่ด้วย เพ่ือให้ทุก
คนตระหนัก องค์การอนามัยโลกจึงก าหนดเป้าหมายตั้งแต่ ค.ศ. 200532 ให้ประเทศสมาชิกได้พัฒนาระบบการเงินการคลัง
สุขภาพ จนประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข และไม่ต้องล าบากหรือมีปัญหาที่จะต้องจ่ายค่าบริการดังกล่าว 
เป้าหมายนี้คือการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้านั่นเอง 
 
ประเด็นที่ต้องค านึงถึงก่อนด าเนินการสุขภาพถ้วนหน้า 

                                                 
29 WHO. (2010). “Financing for Universal Health Coverage”. The world health report, 2010. 
30 The Henry J Kaiser Family Foundation, (2007).  A global look at public perceptions of health problems, priorities, and 
donors: the Kaiser/Pew global health survey. http://www.kff.org/kaiserpolls/upload/7716.pdf, accessed 2017-10-02. 
31 WHO. (2008). Closing the gap in a generation – health equity through action on the social determinants of health. Geneva, 
World Health Organization, 2008. (http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/WHO_IER_CSDH_08.1_ eng.pdf, accessed 2017-10-02. 
32 Resolution WHA58.33.  “Sustainable health financing, universal coverage and social health insurance”.  In Fifty-eighth 
World Health Assembly, Geneva, 16–25 May 2005.  Geneva, World Health Organization, 
2005.http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_33-en.pdf  accessed 2017-10-02 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/WHO_IER_CSDH_08.1_
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_33-en.pdf


 ประเทศต่างๆ ที่ผลักดันให้เกิดสุขภาพถ้วนหน้าจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาพื้นฐาน 3 ข้อดังต่อไปนี้ 
1. การเงินการคลังสุขภาพถ้วนหน้าเป็นอย่างไร 
2. ท าอย่างไรจึงจะปกป้องประชาชนจากความเจ็บป่วยและปัญหาภาระในการจ่ายค่าบริการสาธารณสุข 
3. ท าอย่างไรให้มีการใช้บริการอย่างสมเหตุสมผลเท่าที่มีทรัพยากรเพียงพอ 
นอกจากนี้ยังต้องท าให้เกิดความม่ันใจได้ว่า ทุกคนจะเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าด้วยความเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีระบบ

ในการติดตามก ากับและประเมินผลอีกด้วย 
 
การวัดผลสุขภาพถ้วนหน้า 

หลักการในการวัดผลสุขภาพถ้วนหน้าควรให้ความส าคัญใน 2 ประเด็นหลักดังต่อไปนี้ 
1. สัดส่วนของประชาชนที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็นอย่างมีคุณภาพ 
2. สัดส่วนของประชาชนที่มีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อรายได้ในสัดส่วนที่สูง 
องค์การอนามัยโลกและธนาคารโลกให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้าในเรื่องสุขภาพถ้วนหน้าของ

ประเทศต่างๆ ตัวชี้วัดที่สององค์กรนี้แนะน ามาก็จะอยู่ในประเด็นหลักทั้งสองนี้ รวมทั้งมีการประเมินผลความเท่าเทียมกัน 
ความครอบคลุมของบริการสาธารณสุข และการคุ้มครองความเสี่ยงด้านภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน
ส่วนใหญ่ในประเทศ และยังมีกลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุข เช่น ประชาชนที่ยากจน หรือ
อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร หรือห่างไกลในชนบท องค์การอนามัยโลกเสนอตัวชี้วัดด้านบริการสาธารณสุข 4 กลุ่ม33 เพ่ือบอก
ระดับและความเท่าเทียมกันของความครอบคลุมสุขภาพถ้วนหน้าในแต่ละประเทศดังต่อไปนี้ 

1. อนามัยเจริญพันธุ์ แม่และเด็ก ได้แก่ การวางแผนครอบครัว การฝากครรภ์และการคลอด การให้วัคซีนเด็กจน
ครบ พฤติกรรมการแสวงหาบริการเมื่อเด็กเจ็บป่วย 

2. โรคติดต่อ ได้แก่ การรักษาพยาบาลวัณโรค การรักษาพยาบาลโรคเอดส์ การป้องกันยุงที่น าเชื้อมาลาเรียโดยใช้มุ้ง
เคลือบยาฆ่าแมลง สุขภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในบ้าน 

3. โรคไม่ติดต่อ ได้แก่ การป้องกันและรักษาความดันโลหิตสูง การป้องกันและรักษาน้ าตาลในเลือดสูง การคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก การอดบุหรี่ 

4. ปริมาณการใช้และการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ได้แก่ การเข้าถึงโรงพยาบาล จ านวนบุคลากรสาธารณสุข การ
เข้าถึงยาในบัญชียาหลัก ความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulation) 

แม้ว่าแต่ละประเทศจะมีบริบทที่แตกต่างกัน และอาจใช้แนวทางต่างๆ กันในการพัฒนาสุขภาพถ้วนหน้าในแต่ละ
ประเทศ ตลอดจนมีตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน แต่จ าเป็นที่ต้องมีมาตรฐานร่วมกันในการวัดผลสุขภาพถ้วนหน้า เพ่ือให้สามารถ
เปรียบเทียบกันและกันตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของแต่ละประเทศได้เมื่อเวลาผ่านไป 
 
 

                                                 
33 WHO. (2016). Universal health coverage (UHC). http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs395/en/# content access on 
2017-10-02. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs395/en/# content


 

กิจกรรม 11.1.3 
 จงอธิบายสิทธิที่จะมีสุขภาพดี (Right to health) ประกอบด้วยหลักใดบ้าง 

แนวตอบกิจกรรม 11.1.3 
หลักสองประการขององค์การอนามัยโลกคือ หลักความเป็นอิสระ (Freedoms) หมายรวมถึงสิทธิที่จะควบคุม

สุขภาพและร่างกายของตนเอง และหลักการมีสิทธิหรือสิทธิประโยชน์ที่ควรต้องได้รับ (Entitlements) หมายถึงมีสิทธิ
ประโยชน์ที่จะได้รับการคุ้มครองจากระบบสุขภาพ ซึ่งให้โอกาสทุกคนที่จะมีสุขภาพดีที่สุดอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ต้องแบก
รับภาระค่าใช้จ่ายด้านบริการสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 11.2 
การด าเนินการสุขภาพถ้วนหน้าและเพิ่มการเข้าถึง 
 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 11.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
หวัเร่ือง 

11.2.1 ยทุธศาสตร ์นโยบายการเขา้ถงึสุขภาพถว้นหน้า 
11.2.2 การเงนิการคลงัเพื่อการเขา้ถงึสุขภาพถว้นหน้า 
11.2.3 สถานการณ์การเขา้ถงึสุขภาพถว้นหน้าในปจัจุบนั 

แนวคิด 
1. ยุทธศาสตร์และนโยบายการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้ามุ่งเน้นการสร้างความเข้มแขง็ให้ระบบสุขภาพ

โดยเฉพาะองค์ประกอบการบรบิาลระบบ ระบบบรกิารสาธารณสุข และระบบการเงนิการคลงัสุขภาพ ทัง้นี้ต้อง
จดัล าดบัความส าคญัของกลุ่มเป้าหมายทีม่คีวามเสีย่งที่จะเขา้ไม่ถงึสุขภาพถ้วนหน้า และจดับรกิารสาธารณสุขให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายโดยขจดัการจา่ยเงนิค่าบรกิารสาธารณสุขทีจ่ดุบรกิาร 

2. การเงนิการคลงัเพื่อการเขา้ถงึสุขภาพถว้นหน้าตอ้งค านึงถงึประชาชนกลุ่มเป้าหมาย บรกิารสาธารณสุข
ที่จ าเป็น รวมทัง้ต้นทุนที่ส่วนต่างๆ ต้องแบกรบั ทัง้นี้หลกัการต้องไม่ให้เกดิภาระในขณะเขา้ถงึสุขภาพถ้วนหน้า 
ทุกประเทศสามารถด าเนินการไดท้นัทโีดยใชห้ลกัการ ท าสิง่ทีถู่กตอ้ง (The right thing) ซึง่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
สูงแต่ค่าใช้จ่ายต ่ า บริการในระดับที่เหมาะสม (The right setting) ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง (The right way) มี
ประสทิธภิาพและลดการรัว่ไหล 



3. สถานการณ์การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า การประเมนิสถานการณ์องค์การอนามยัโลกใช้ตัวชี้วดัการ
เขา้ถงึบรกิารสาธารณสุขทีส่ าคญั โดยเฉพาะ กลุ่มมารดาและทารก โรคตดิต่อและโรคไม่ตดิต่อทีส่ าคญั การเขา้ถงึ
และความมัน่คงด้านสุขภาพ ธนาคารโลกใช้ตวัชี้วดัการเขา้ถงึสุขภาพถ้วนหน้า อย่างไรก็ตามยงัไม่มปีระเทศใด
สามารถด าเนินการไดส้ าเรจ็ใหเ้กดิการเขา้ถงึสุขภาพถว้นหน้าอย่างแทจ้รงิ 
วตัถปุระสงค ์
 เมือ่ศกึษาตอนที ่11.2 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

1. อธบิายยุทธศาสตร ์นโยบายการเขา้ถงึสุขภาพถว้นหน้าได ้
2. อธบิายการเงนิการคลงัเพื่อการเขา้ถงึสุขภาพถว้นหน้าได้ 
3. อธบิายสถานการณ์การเขา้ถงึสุขภาพถว้นหน้าในปจัจบุนัได ้

 
 
 
 
 
 
เรื่องท่ี 11.2.1 
ยุทธศาสตร์ นโยบายเพื่อการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า 

 
องค์การอนามัยโลกและธนาคารโลกต่างก็เห็นตรงกันว่า การเพ่ิมสมรรถนะของระบบสุขภาพ (Health systems 

strengthening) เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการบรรลุเป้าหมายการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า (Universal health coverage)34 
ตามตัวชี้วัดที่สามของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG 3) ดังภาพที่ 11.7 

                                                 
34 UHC2030. (2017).  Health systems for universal health coverage – a joint vision for healthy lives, 2017. 
https://www.uhc2030.org/fileadmin/uploads/uhc2030/Documents/About_UHC2030/mgt_arrangemts___docs/UHC2030_Offici
al_documents/UHC2030_vision_paper_WEB2.pdf  access 2017-10-02. 

https://www.uhc2030.org/fileadmin/uploads/uhc2030/Documents/About_UHC2030/mgt_arrangemts___docs/UHC2030_Official_documents/UHC2030_vision_paper_WEB2.pdf
https://www.uhc2030.org/fileadmin/uploads/uhc2030/Documents/About_UHC2030/mgt_arrangemts___docs/UHC2030_Official_documents/UHC2030_vision_paper_WEB2.pdf


 
 

ภาพที่ 11.7 ยุทธศาสตร์ไปสู่การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าโดยเพิ่มสมรรถนะระบบสุขภาพ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Kieny et al, 2017 WHO Bulletin 
 

การเพ่ิมสมรรถนะของระบบสุขภาพมีมิติที่ต้องค านึงถึง 5 มิติคือ ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) การ
ตอบสนอง (Responsiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความยืดหยุ่น (Resilience) ดังภาพที่  11.8 ทั้งนี้การเพ่ิม
สมรรถนะของระบบสุขภาพต้องอาศัยการร่วมแรงรวมใจระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก โดยมีองค์ประกอบที่เป็น
เป้าหมายหลักในการเพ่ิมสมรรถนะดังนี้ 

1. ระบบบริการสาธารณสุข (Service delivery) โดยการขยายระบบบริการสาธารณสุขด่านหน้า ได้แก่บริการระดับ
ปฐมภูมิ เพ่ิมบุคลากรสาธารณสุขให้เพียงพอ เพ่ิมการเข้าถึงยาและเทคโนโลยี ขยายบริการไปยังกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มชายขอบ 
หน่วยบริการต้องร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ิมความปลอดภัยและคุณภาพบริการ ด าเนินการตามกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ และเพ่ิมความยืดหยุ่นให้แก่ระบบบริการ รวมทั้งร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยสังคมอ่ืนๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
(Social determinat of health) 

2. การเงินการคลังสุขภาพ (Health financing) เพ่ิมงบประมาณด้านการเงินการคลังสุขภาพ ด้วยภาษีและ 
จัดล าดับความส าคัญของบริการสาธารณสุข ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจมหภาพอย่างยั่ งยืน ตลอดจนก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการซื้อบริการให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และเน้นไปที่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพของประชาชน 

3. การอภิบาลระบบ (Governance) สนับสนุนการมีส่วนร่วมรวมทั้งให้ความส าคัญกับความต้องการของประชาชน 
ส่งเสริมให้มีการใช้ข้อมูล ออกกฎหมายสนับสนุนการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า เปิดโอกาสให้มีการพัฒนานโยบายร่วมกันจาก
ทุกภาคส่วน ร่วมมือกันในระดับภูมิภาคและระดับโลก ตลอดจนสนับสนุนการท าวิจัยและพัฒนาและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
ระหว่างกันและกัน 
 



 
 

ภาพที่ 11.8 การสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสุขภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า 
ที่มา: WHO and World Bank, 2014.35 
 
การก าหนดยุทธศาสตร์ของภูมิภาคอเมริกา (PAHO/WHO) 

ประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคอเมริกา (Pan American Health Organization/World Health 
Organization: PAHO/WHO) ได้เห็นชอบร่วมกันโดยมีมติที่ CD53/5, Rev. 2 เรื่องการก าหนดยุทธศาสตร์ไปสู่การเข้าถึง
สุขภาพถ้วนหน้า (Strategy for Universal Access to Health and Universal Health Coverage) ในมตินี้ได้วิเคราะห์
สถานการณ์แล้วจ าแนกส่วนขาดของประชาชนที่เข้าไม่ถึงสุขภาพถ้วนหน้า ตามสภาพสังคมวัฒนธรรม สถานะเศรษฐกิจ เพศ
สภาพ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเข้าถึง หลังจากนั้นก็ประเมินขีดความสามารถของระบบสุขภาพที่จะรองรับความต้องการในการ
เข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า รวมทั้งการเงินการคลังสุขภาพ แล้ววิเคราะห์ส่วนขาด  จากนั้นจึงก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
ด าเนินการ36  ดังภาพที่ 11.9 โดยมีรายละเอียดยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 

                                                 
35 WHO and World Bank. (2014). Monitoring Progress Towards Universal Health Coverage at Country and Global Levels: 
Frameworks, Measures and Targets, Geneva:  WHO. http: / / apps. who. int/ iris/ bitstream/ 10665/ 
112824/1/WHO_HIS_HIA_14.1_eng.pdf access on 2017-10-02. 
36 Pan American Health Organization. (2014).  Strategy for universal access to health and universal health coverage. 
Proceedings of the 53rd Directing Council (CD53/5, Rev. 2) [Internet]. Washington DC; October 2014. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/%20112824/1/WHO_HIS_HIA_14.1_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/%20112824/1/WHO_HIS_HIA_14.1_eng.pdf


 
ภาพที่ 11.9 ยุทธศาสตร์ไปสู่การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า PAHO/WHO 

ที่มา: R. Holder, 201637 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ขยายการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ความครบถ้วน คุณภาพ จัดบริการโดยมีประชาชน
และชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Strategic line 1: Expanding equitable access to comprehensive, quality, people- 
and community-centered health services.) ยุทธศาสตร์นี้ให้ความส าคัญกับการบูรณาการและการน าของหน่วยงาน
ต่างๆ โดยเห็นว่าต้องมีองค์กรที่มีอ านาจก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์แห่งชาติ (National Health Authority) ท าหน้าที่
บูรณาการยุทธศาสตร์และนโยบายสาธารณสุข รวมทั้งกฎหมายและแนวทางจัดบริการเพ่ือไปบรรลุเป้าหมายการเข้าถึง
สุขภาพถ้วนหน้า ทั้งนี้ด าเนินการโดยเปิดให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างความเข้มแข็งในการก ากับดูแลและการอภิบาล (Strategic line 2: Strengthening 
stewardship and governance.) ยุทธศาสตร์นี้มุ่งสร้างความเข้มแข็งและภาวะผู้น าให้แก่ผู้น าสาธารณสุขในระดับต่าง ๆ 
รวมทั้งการสร้างความโปร่งใส รับผิดชอบต่อหน้าที่ เพ่ือผลักดันกฎหมาย ก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายที่สร้างความ
เข้มแข็งให้ระบบสุขภาพเพ่ือจะน าไปสู่สุขภาพถ้วนหน้าอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตาม
ก ากับประเมินผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การปรับปรุงการจัดหาเงินทุนเพ่ิมขึ้น โดยเน้นความเสมอภาคและมีประสิทธิภาพและก้าวไปสู่การ
ยกเลิกการช าระเงินโดยตรงขณะให้บริการซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงที่จุดบริการ (Strategic line 3: Increasing and 

                                                 
37 R. Holder. (2016). Universal Access to Health and Universal Health Coverage: Advanced Practice Nursing Summit. April 
16,2015. 
https:/ /fhs.mcmaster.ca/globalhealthoffice/documents/StrategyforUniversalAccesstoHealthandUniversalHealthCoverage.pdf 
access 2017-10-02. 

https://fhs.mcmaster.ca/globalhealthoffice/documents/StrategyforUniversalAccesstoHealthandUniversalHealthCoverage.pdf


improving financing, with equity and efficiency, and advancing toward the elimination of direct payment 
that constitutes a barrier to access at the point of service.) ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสุขภาพทั้งระบบ 
รวมทั้งกลไกการรวบรวมเงินจากแหล่งต่างๆ จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่เหมาะสม สร้างกลไกการเงินการคลังที่กระตุ้นให้เกิด
บริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเท่าเทียมกัน จัดล าดับความส าคัญให้แก่กลุ่มที่เสี่ยงและกลุ่มชายขอบ ตลอดจนห้ามมิ
ให้มีระบบจ่ายเงินที่จุดรับบริการ อันจะก่อให้เกิดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: เสริมสร้างความเข้มแข็งของการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพ่ือก าหนดปัจจัยทางสังคมที่มีผล
ต่ อ สุ ขภ าพ  (Strategic line 4: Strengthening intersectoral coordination to address social determinants of 
health.) ผลักดันให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือบรรลุสุขภาพถ้วนหน้า รวมทั้งวิเคราะห์
ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพบุคคล ครอบครัว ตลอดจนชุมชน เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา 

จะเห็นได้ว่าการก าหนดยุทธศาสตร์การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าของของภูมิภาคอเมริกามีความเป็นระบบและมี
หลักการ ตลอดจนมีเป้าหมายก ากับยุทธศาสตร์ในแต่ละข้อท าให้เห็นภาพชัดเจนว่ามีทิศทางไปสู่การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า 
โดยไม่สร้างภาระหรืออุปสรรคด้านการเงินการคลังให้แก่ประชาชน ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ก าหนดไว้ชัดเจนว่าต้องขจัดการ
จ่ายเงินค่าบริการสาธารณสุขที่สถานบริการ ซึ่งหมายความว่าต้องไม่มีการร่วมจ่ายหรือ copayment นั่นเอง 
 
การก าหนดยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEARO) 

ประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEARO) เห็นชอบร่วมกันให้มีมติที่ 
SEA/RC65/R6 เมื่อ ค.ศ. 2012 เรื่องการก าหนดยุทธศาสตร์ไปสู่การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า38 โดยก าหนดยุทธศาสตร์
ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสุขภาพระดับบริการปฐมภูมิเป็นศูนย์กลางของสุขภาพถ้วนหน้า
(Strategic direction 1: Placing primary health care oriented health systems strengthening at the centre of 
universal health coverage) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมความเท่าเทียมกันโดยใช้การคุ้มครองทางสังคม (Strategic direction 2: Improving equity 
through social protection) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ (Strategic direction 3: Improving efficiency in 
service delivery) 

ยุทธศาสตร์ที่  4: เสริมสร้างขีดความสามารถเพ่ือสุขภาพถ้วนหน้า (Strategic direction 4: Strengthening 
capacities for universal health coverage) 

จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ของภูมิภาคนี้มีลักษณะเป็นแนวคิดมากกว่าจะเป็นยุทธศาสตร์หรือนโยบาย และยังจ ากัดใน
วงแคบ ไม่มีความชัดเจน ไม่เห็นภาพใหญ่ของระบบสุขภาพ การบริการสาธารณสุขจ ากัดเพียงระดับปฐมภูมิ ไม่มีทิศทางใน
การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เมื่อเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์ของภูมิภาคอเมริกามีความแตกต่างกันอย่างมาก 
                                                 
38 WHO. (2012). Regional Office for South-East Asia.  Regional strategy for universal health coverage. New Delhi: WHO-
SEARO, 2012.  Document No.  SEA/ RC65/ R6.  http: / / www. searo. who.  int/ about/ governing_ 
bodies/regional_committee/65/rc65_r6.pdf?ua=1  access on 2017-10-02. 



 
การก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายเพื่อไปบรรลุเป้าหมายสุขภาพถ้วนหน้าอย่างเป็นระบบ 

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าการก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายเพ่ือไปบรรลุเป้าหมายสุขภาพถ้วนหน้าขึ้นอยู่กับบริบท
ของแต่ละประเทศ และแต่ละภูมิภาค ไม่มีสูตรส าเร็จอย่างชัดเจน ยุทธศาสตร์ของประเทศหนึ่งอาจไม่สามารถน าไปใช้กับ
ประเทศอ่ืนได้ แต่ในการก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายเพ่ือไปบรรลุเป้าหมายสุขภาพถ้วนหน้าของทุกประเทศและภูมิภาค
ต่างๆ รวมทั้งบทเรียนจากประวัติศาสตร์ของประเทศที่ด าเนินการส าเร็จแล้ว ส่วนใหญ่มีหลักการที่ส าคัญร่วมกันที่สรุปได้คือ 
ต้องก าหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสุขภาพอย่างเป็นระบบ โดยมีล าดับขั้นตอนในการก าหนด
ยุทธศาสตร์และด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินส่วนขาดของความถ้วนหน้า (Coverage gap assessment) และ การเข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุข 
(Access deficit) ว่าอยู่ในกลุ่มใดบ้าง กลุ่มใดมีความเสี่ยงที่จะเข้าไม่ถึง หรือไม่ได้รับความครอบคลุม รวมทั้งกลุ่มชายขอบ 
เช่น เยอรมนีให้ความส าคัญกับกลุ่มลูกจ้างลูกจ้างโรงงาน ลูกจ้างเหมือง ลูกจ้างสร้างทางรถไฟก่อน ซึ่งกลุ่มลูกจ้างเหล่านี้มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค อุบัติเหตุ และอาจตกงานได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น 

2. ประเมินระบบสุขภาพรวมทั้งทรัพยากรที่มีอยู่ว่า หากจะต้องเติมส่วนขาดของความถ้วนหน้า และจัดบริการ
สาธารณสุขให้กลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงนั้น จะต้องเพิ่มเติมสร้างความเข้มแข็งให้องค์ประกอบของระบบสุขภาพ (ภาพที่ 11.10) ส่วน
ใดบ้าง ที่ยังอ่อนแอ หรือไม่เข้มแข็งเพียงพอที่จะรองรับกลุ่มเป้าหมายความครอบคลุมที่เ พ่ิมขึ้น เช่น ประเทศเยอรมนีใช้
สถานบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน โดยไม่ต้องเก็บเงินจากลูกจ้างที่สถานบริการแต่รัฐจะจ่ายให้จากกองทุนการ
เจ็บป่วย เป็นต้น 

3. พัฒนารูปแบบกลไกการเงินการคลังสุขภาพที่เหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ และออกแบบกลไกที่ยกเลิก
การจ่ายเงินที่จุดรับบริการ เนื่องจากเป็นอุปสรรคส าคัญในการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า เช่น เยอรมนีจัดตั้งกองทุนการเจ็บป่วย
จากเงินสมทบของลูกจ้างและนายจ้าง เป็นต้น 

4. ก าหนดยุทธศาสตร์ตามล าดับความส าคัญของขั้นตอนที่ 1 ว่าจะก าหนดยุทธศาสตร์ให้เกิดสุขภาพถ้วนหน้า
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายใดที่เป็นล าดับความส าคัญต้นๆ และขั้นตอนที่ 2 ว่าจะก าหนดยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็ง
องค์ประกอบใดของระบบสุขภาพ รวมทั้งก าหนดยุทธศาสตร์รูปแบบระบบการเงินการคลังสุขภาพที่เหมาะสมที่รวมศูนย์
งบประมาณจากแหล่งต่างๆ และด าเนินการหากลไกในการจ่ายเงินให้หน่วยบริการจากกองทุนโดยไม่มีการเก็บเงิน
ผู้รับบริการที่จุดให้บริการ และผลักดันให้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ทั้งหมด 
 
 



 
 
System building blocks 
Health care financing 
Health workforce 
Medical products, technologies 
Information and research 
Service delivery 
Access Coverage 
Quality Safety 
Goals/outcomes 
Improved health (level and equity) 
Responsiveness 
Financial risk protection 
Improved efficiency 

ภาพที่ 11.9 องค์ประกอบของระบบสุขภาพตามกรอบขององค์การอนามัยโลก 
ที่มา: WPRO, 201739 
 
 

กิจกรรม 11.2.1 
 จงอธิบายยุทธศาสตร์หลักเพ่ือเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าที่องค์การอนามัยโลกและธนาคารโลกแนะน า 

แนวตอบกิจกรรม 11.2.1 

                                                 
39 WPRO. (2017). http://www.wpro.who.int/health_services/health_systems_framework/en/ access on 2017-10-02. 

http://www.wpro.who.int/health_services/health_systems_framework/en/


องค์การอนามัยโลกและธนาคารโลกเห็ นว่า การเพ่ิมสมรรถนะของระบบสุขภาพ  (Health systems 
strengthening) เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการบรรลุเป้าหมายการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า (Universal health coverage) 
ตามตัวชี้วัดที่สามของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG 3) 

 
 
 
 
 
 
เรื่องท่ี 11.2.2 
การเงินการคลังเพื่อการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า 

 
การเงินการคลังสุขภาพเพื่อการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าตามข้อแนะน าองค์การอนามัยโลก 
 องค์การอนามัยโลกเห็นว่าการด าเนินการสุขภาพถ้วนหน้าหมายรวมถึงการตัดสินใจเลือกนโยบายส าคัญซึ่งมีต้นทุนที่
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การจัดหางบประมาณควรด าเนินการให้เป็นกองทุนรวมศูนย์เพ่ือน ามาใช้จ่ายในการด าเนินการ ซึ่งอาจ
น ามาจากหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณของรัฐบาล ภาษีเฉพาะ การประกันสุขภาพ แล้วบริหารจัดการ จัดสรรให้ไปใน
ทิศทางที่จะท าให้เกิดสุขภาพถ้วนหน้า ตัวอย่างประวัติศาสตร์การด าเนินการในประเทศต่างๆ ที่มีกองทุนย่อย แยกส่วนไป
ดูแลแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าไม่เท่าเทียม และต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะแก้ไขปัญหาให้เกิดความเท่า
เทียมกันได้ การด าเนินการให้บูรณาการเป็นกองทุนเดียวตั้งแต่ต้นจะช่วยท าให้เกิดประสิทธิภาพ และลดต้นทุนลงอย่างมาก 
องค์ประกอบที่น าไปสู่การตัดสินใจก าหนดรูปแบบการเงินการคลังสุขภาพมี 3 มิต ิดังภาพที่ 11.10 คือ 

1. ประชากร จะต้องพิจารณาว่ามีกลุ่มใดบ้างที่ถูกครอบคลุมแล้วและสามารถเข้าถึงบริการได้ ประชากรกลุ่มใดบ้าง
ยังไม่ถูกครอบคลุมหรือยังเข้าไม่ถึงสุขภาพถ้วนหน้า 

2. บริการสาธารณสุขใดบ้างท่ีครอบคลุมอยู่แล้ว และยังมีบริการที่จ าเป็นใดยังไม่ถูกครอบคลุม 
3. ต้นทุนโดยตรง ส่วนใดบ้างที่ลดภาระของประชาชน จะต้องลดหรือขจัดส่วนที่ประชาชนต้องจ่ายให้เป็นภาระให้

น้อยที่สุดได้อย่างไร 



 
Extend to non-covered 
Reduce cost sharing and tees 
Current pooled funds 
Incdude other services 
Direct costs: proportion of the costs covered 
Population: who is covered? 
Services: which services arer covered? 
Three dimensions to consider when moving towards universal coverage 
 

ภาพที่ 11.11 การเงินการคลังสุขภาพถ้วนหน้าต้องน าประชากร บริการสาธารณสุข และต้นทุน มาพิจารณา 
ที่มา: WHO, 201740 
 

การขยายความครอบคลุมของกองทุนรวมศูนย์ไปครอบคลุมประชากรและบริการสาธารณสุขเพ่ิมขึ้น รวมทั้งลด
ความเสี่ยงของประชาชนที่จะเกิดเป็นภาระค่าบริการสาธารณสุขนั้น ต้องมีการด าเนินการปฏิรูปการเงินการคลังสุขภาพ 
รวมทั้งต้องมีแนวทางจัดหางบประมาณเพ่ิมเติมส าหรับบริการสาธารณสุขก่อนการรับบริการ และต้องไม่ใช้การเพ่ิม
งบประมาณโดยการปล่อยให้มีการเก็บค่าบริการที่จุดรับบริการสาธารณสุข เพราะจะท าให้เกิดภาระและลดการเข้าถึงบริการ 
การบริหารจัดการกองทุนต้องเป็นไปเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และคุณภาพบริการเพ่ิมข้ึน 
 
รูปแบบการเงินการคลังสุขภาพถ้วนหน้า 

                                                 
40 WHO. (2017).  Health financing for universal coverage.  http: / /www.who. int/health_financing/strategy/  dimensions/en/ 
access on 2017-10-02 

http://www.who.int/health_financing/strategy/%20dimensions/en/


 ประเทศส่วนใหญ่ใช้รูปแบบประสมประสาน คือแบ่งไปตามกลุ่มประชากร การใช้เงินภาษีเป็นแหล่งเงินเริ่มต้นเป็น
ส่วนใหญ่ แล้วเสริมด้วยภาษีพิเศษต่างๆ ซึ่งเรียกเก็บจากลูกจ้างหรือนายจ้าง ร่วมกันกับการประกันกับภาคเอกชนในส่วน
บริการที่เกินไปจากบริการพื้นฐาน รูปแบบต่างๆ ที่พบบ่อยมีดังต่อไปนี้ 

1. ประกันสุขภาพภาคบังคับ (Compulsory insurance) เป็นการออกกฎหมายให้ประชาชนต้องซื้อประกันสุขภาพ 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์ ข้อจ ากัดคือมีการเลือกไม่พึงประสงค์ เช่น บริษัท
ประกันอาจพยายามเลือกรับกลุ่มคนอายุน้อย และหลีกเลี่ยงผู้สูงอายุหรือเจ็บป่วยเรื้อรัง เป็นต้น หากใช้ระบบนี้จึงต้องมีการ
เตรียมกันป้องกันการเลือกไม่พึงประสงค์ไว้ก่อน41 

2. ผู้ซื้อบริการรายเดียว (Single payer) รัฐบาลรับผิดชอบซื้อบริการรักษาพยาบาลให้ประชาชน โดยระบบบริการ
สาธารณสุขเป็นของภาครัฐ เช่น ประเทศอังกฤษ ก่อนที่จะมีกฎหมาย Health and Social Care Act หรือภาคเอกชน เช่น 
แคนาดา42 ไต้หวัน43 เป็นต้น 

3. ใช้เงินภาษีเป็นหลัก (Tax-based financing) ได้แก่ อังกฤษ แคนาดา ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อิตาลี 
สเปน โปรตุเกส และกลุ่มประเทศนอร์ดิก นอกจากนี้ประเทศอ่ืนที่ใช้ระบบอ่ืน เมื่อเงินมีไม่เพียงพอ ก็ต้องใช้เงินภาษีชดเชย 
เช่นประเทศเยอรมน ีและกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปอื่นๆ เป็นต้น 

4. ประกันสังคม (Social health insurance) ระบบนี้เก็บเงินสมทบจากนายจ้างลูกจ้าง และรัฐบาล ไว้เป็นกองทุน
หนึ่งกองทุนหรืออาจมีหลายกองทุน โดยภาคบังคับ กองทุนท าสัญญากับผู้ให้บริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชน 
รวมทั้งมีการก าหนดสิทธิประโยชน์  การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค อาจอยู่ในสิทธิประโยชน์ที่กองทุนจัดให้หรืออยู่ในความ
ดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ในประเทศไทยระบบประกันสังคมซื้อบริการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนจากโรงพยาบาล ก็เกิด
การเลือกไม่พึงประสงค์ เช่น โรงพยาบาลเอกชนผลักผู้ป่วยที่มีภาระเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรั งที่ต้นทุนสูงไปให้โรงพยาบาลรัฐ
เช่นเดียวกัน 

5. ประกันสุขภาพเอกชน (Private Insurance) นายจ้าง บริษัท สมาคม หรือประชาชนและครอบครัว จ่ายเบี้ย
ประกันสุขภาพให้บริษัทเอกชน ซึ่งอาจเป็นทั้งแสวงหาก าไรหรือไม่แสวงหาก าไรก็ได้ มักเป็นระบบสมัครใจ ไม่บังคับ บาง
ประเทศ บริษัทประกันอาจปฏิเสธไม่ให้สิทธิประโยชน์ โรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง และยกให้เป็นภาระของรัฐ 

6. ประกันสุขภาพโดยชุมชน (Community-based health insurance) เป็นรูปแบบในกลุ่มเฉพาะ ซึ่งฝากเงิน
ร่วมกันไว้ แล้วถอนออกมาใช้เมื่อเจ็บป่วย 
 
ข้อเสนอแนะการเงินการคลังเพื่อสุขภาพถ้วนหน้าจากธนาคารโลก    

                                                 
41 Varkevisser, Marco; van der Geest, Stéphanie. (2002). “Competition among social health insurers: a case study for the 
Netherlands, Belgium and Germany” (PDF). Research in Healthcare Financial Management. 7(1) , pp. 65–84. Retrieved 
November 28, 2007. 
42 Jacalyn Duffin. (2016). “The Impact of Single-Payer Health Care on Physician Income in Canada, 1850–2005.” American 
Journal of Public Health. 101(7), pp. 1198–1208. 
43 Lu, Jui-Fen Rachel; William C. Hsiao. 2003. “Does Universal Health Insurance Make Health Care Unaffordable? Lessons 
from Taiwan”. Health Affairs. 22(3), pp. 77–88.   
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การประชุมการเงินการคลังสุขภาพถ้วนหน้าประจ าปีครั้งที่  2 ค.ศ. 2017 (2nd ANNUAL UHC FINANCING 
FORUM) เรื่อง “ประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือสุขภาพดีขึ้นและปกป้องด้านการเงินการคลัง” (Greater Efficiency for Better 
Health and Financial Protection) สรุปไว้ว่า ระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพนั้นจะท าให้เกิดสุขภาพดี และปกป้องด้าน
การเงินการคลัง ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ ขณะนี้ระบบสุขภาพยังขาดประสิทธิภาพในทุกองค์ประกอบท าให้สูญเสียทรัพยากรไป
ถึงร้อยละ 20-40 ทุกประเทศสามารถจัดการปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพได้โดยท าสิ่งที่ถูกต้อง (The right things) (เช่น 
เลือกท าบริการที่ส่งผลกระทบสูงแต่ค่าใช้จ่ายต่ า) ในระดับและสภาพแวดล้อมเหมาะสม (The right setting) (เช่น จัดบริการ
ในระดับที่เหมาะสม) และใช้วิธีการที่ถูกต้อง (The right way) (เช่น ไม่มีการรั่วไหลหรือสูญเสียทรัพยากร) เพียงปรับปรุง
ประสิทธิภาพอย่างเดียว ประเทศที่มีรายได้ต่ าและปานกลาง สามารถมีทรัพยากรเหลือมาใช้จ่ายด้านสุขภาพจนท าให้อายุ
คาดเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนได้อีกถึง 5 ปี44 ประเทศต่างๆ จึงควรด าเนินการตามหลักการดังต่อไปนี้ 

1. เริ่มต้นทันที โดยมุ่งเน้นไปท่ีผลกระทบที่จะได้รับโดยเร็วที่ต้นทุนต่ า ตัวอย่างเช่น 
- ปรับเปลี่ยนการใช้ยาที่มีชื่อการค้าไปเป็นยาที่ใช้ชื่อทั่วไปจะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านยาลงได้ทันทีร้อยละ 9-89 ใน

กลุ่มประเทศรายได้ต่ าและปานกลาง 17 ประเทศ 
- การปรับปรุงการจัดการและสภาพแวดล้อมการท างานของบุคลากรสาธารณสุข เพ่ือให้สามารถลดภาวะขาดงาน 

ท าให้วันท างานของบุคลากรสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นคาดว่าจะอยู่ระหว่างร้อยละ 14 ถึงร้อยละ 46 ใน 6 ประเทศในแอฟริกาใต้
ทะเลทรายซาฮารา 

- การขึ้นภาษีบุหรี่ซองละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯทั่วโลก จะเพ่ิมเงินได้ถึง 141 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มาใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ ขณะที่ลดการเสียชีวิตที่มีสาเหตุจากพิษภัยของบุหรี่ต่อสุขภาพถึงร้อยละ 6 

2. ก าหนดการลงทุนวางรากฐาน ส าหรับการพัฒนานโยบายใหม่ต่อไปข้างหน้าดังต่อไปนี้ 
- การจัดท าฐานข้อมูลทะเบียนสถิติชีพร่วมกับระบบบัตรประจ าตัวประชาชน เช่น ประเทศเกาหลีใต้จัดท าขึ้น เป็น

ต้น ท าให้สามารถปรับปรุงสิทธิประโยชน์ การติดตามก ากับผู้ให้บริการสาธารณสุขและสามารถจัดการความต้องการของ
ประชาชนได ้

- พัฒนาความสามารถขององค์กรโดยการก าหนดสิทธิประโยชน์ให้ชัดเจน ข้อตกลงในการให้บริการ รวมทั้งกลไกการ
จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้สถานบริการ เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดการจ่ายเงินให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์ การตัดสินใจว่าจะ
ให้บริการสาธารณสุขใด จากใคร รวมทั้งการเพ่ิมสมรรถนะของระบบสุขภาพ ให้ชัดเจนท าให้ไม่มีการจ่ายโดยไม่เกิดผลลัพธ์
ด้านสุขภาพ 

การจัดท าบัญชีสุขภาพ (Health accounts) เป็นการลงทุนระยะยาว เพ่ือใช้วัด “ชีพจรทางการเงิน” ของระบบ
สุขภาพของประเทศนั้นๆ ก็เป็นการลงทุนส าหรับอนาคต บัญชีสุขภาพครอบคลุมการใช้จ่ายด้านสุขภาพโดยรวมในประเทศ 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายของภาครัฐ ภาคเอกชน ครัวเรือนและผู้บริจาค บัญชีสุขภาพยังติดตามจ านวนเงินและการไหลเวียนของ
ทรัพยากร เช่น การจัดสรรเงินประมาณของกระทรวงสาธารณสุขไปยังผู้ให้บริการสาธารณสุขของรัฐบาลอีกด้วย 

                                                 
44 World Bank. (2017). http: / / pubdocs. worldbank. org/ en/ 361931492633876923/ Key-messages-Second-Annual-UHC-
Financing-Forum.pdf access on 2017-10-02. 

http://pubdocs.worldbank.org/en/361931492633876923/Key-messages-Second-Annual-UHC-Financing-Forum.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/361931492633876923/Key-messages-Second-Annual-UHC-Financing-Forum.pdf


แต่ละประเทศต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับแนวนโยบายด้านการจัดหาเงินทุนเพ่ือสุขภาพของประเทศนั้นๆ 
เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ การใช้บัญชีสุขภาพซึ่งเป็นวิธีการมาตรฐานสากลที่ช่วยให้
ประเทศเข้าใจแหล่งที่มาของเงิน ขนาดและการไหลเวียนของเงินทุนผ่านทางด้านสาธารณสุข ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะน ามา
วิเคราะห์ให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการใช้จ่ายที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี เมื่อน ามารวมกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจมหภาค แล้วก็จะ
เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านสุขภาพอย่างคุ้มค่า ดังนั้นบัญชีสุขภาพจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มี
ประสิทธิภาพส าหรับการก าหนดนโยบายด้านการเงินการคลังสุขภาพ45 

3. ติดตามความก้าวหน้าและบทเรียนจากประเทศต่างๆ ที่ท าได้ดีและไม่ด ี
- กลไกการจ่ายเงินให้เครือข่ายบริการตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ในประเทศไทย ร่วมกับการควบคุมมาตรฐาน ช่วย

ประหยัดเงินโดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริการ ท าให้ประเทศไทยสามารถขยายความคุ้มครองไปยังกลุ่มที่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด
ไดใ้น ค.ศ. 2002 

- เม็กซิโกก าหนดสิทธิประโยชน์ที่ชัดเจนโดยใช้ต้นทุนต่ า ท าได้โดยก าหนดบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิผลสูง โดย
ไม่เก็บค่าบริการ และการเพ่ิมขีดความสามารถความรู้ความเข้าใจของผู้รับประโยชน์ส่งผลให้สามารถปรับปรุงการคุ้มครอง
ปกป้องตนเองและครอบครัวทางการเงินได้ดีขึ้น อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดความนิยม รัฐบาลจึงจัดสรรเงินเพ่ิมขึ้นและการต่ออายุ
การประกันสุขภาพไปครอบคลุมคนยากจนและครัวเรือนของข้าราชการนอกระบบ 

- ประเทศเอธิโอเปียการใช้บุคลากรเป็นสาธารณสุขชุมชนแทนพยาบาลและแพทย์เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกใน
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของโครงการส่งเสริมสุขภาพของประเทศ (HEP) ส่งผลให้มีการเข้าถึงบริการเพ่ิมขึ้นอย่างมาก เช่น 
เด็กท่ีได้รับการฉีดวัคซีนครบจ านวน 

นอกจากนี้การพัฒนาและขยายการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น UNAIDS ประมาณการว่าหากพัฒนาวัคซีน
ป้องกันโรคเอดส์ได้ ภายใน ค.ศ. 2020 จะสามารถป้องกันโรคติดเชื้อเอชไอวีได้ในผู้ป่วยตั้งแต่ 1.6 ถึง 3.3 ล้านคนและจะ
ประหยัดเงินได้ระหว่าง 14 ถึง 29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯจากค่ายาต้านไวรัสที่ใช้รักษาเป็นระยะเวลา 10 ปี 
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อบรรลุการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าทั้งโลก 

คาริน สเตนเบิร์ก (Karin Stenberg) และคณะ แสดงให้เห็นถึงก้าวส าคัญในการร่วมแรงร่วมใจของประเทศสมาชิก
องค์การสหประชาชาติที่ร่วมกันก าหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ โดยใช้ข้อมูลประเทศต่างๆ มาวิเคราะห์ ไม่เพียงแต่
จะระบุถึงจ านวนของเงินทุนที่จ าเป็นส าหรับ การบรรลุเป้าหมายที่สามของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 3) เพ่ือการเข้าถึงสุขภาพ
ถ้วนหน้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการวิเคราะหว์่าเป้าหมายที่สาม คือสุขภาพถ้วนหน้านี้จะบรรลุผลได้อย่างไร46 

คณะผู้วิจัยคาดว่าจะมีการใช้จ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมอีก 274 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อปีภายใน ค.ศ. 2030 เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สาม แต่ในกรณีที่มีปัญหาต้องใช้งบประมาณทั้งหมด 371 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯเพ่ือบรรลุ

                                                 
45 USAIDS. (2017). How Can Health Accounts Inform Health Sector Investments? Lessons from Country Applications. 
https://www.hfgproject.org/presentation-can-health-accounts-inform-health-sector-investments/ access on 2017-10-02. 
46 K. Stenberg, O. Hanssen, T. Tan-Torres Edejer, et al. (2017).  “Financing transformative health systems towards 
achievement of the health Sustainable Development Goals: a model for projected resource needs in 67 low-income and 
middle-income countries”. Lancet Glob Health. http://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30263-2 access 2017-10-02. 
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เป้าหมายด้านสุขภาพในสถานการณ์ที่ท้าทายมาก หากคิดเป็นรายหัวจะใช้เงินเพ่ิมเติมเป็นค่าเฉลี่ย 41 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ช่วง 
15-102) หรือเฉลี่ย 58 ดอลลาร์สหรัฐฯ (22-167) ต่อคนตามล าดับ โดยในปีสุดท้ายของการปรับขึ้น ในสถานการณ์ที่เข้าถึง
สุขภาพถ้วนหน้าเต็มที่ โดยให้บริการสาธารณสุขอย่างดี ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพโดยรวมจะเพ่ิมขึ้นเป็นค่าเฉลี่ยถึง 271 
ดอลลาร์สหรัฐฯต่อคน (ช่วง 74-984) ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยจะขึ้นอยู่กับบริบทของประเทศ และสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศทีจ่ะน าไปใช้จ่ายด้านสุขภาพจะเพ่ิมขึ้นเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 (ร้อยละ 2.1-ร้อยละ 20.5) ดังตารางที่ 11.2 
 

ตารางท่ี 11.2 ความต้องการงบประมาณเพิ่มเติมตามประเภทประเทศและกลุ่มรายได้ 

 
 
ที่มา: Stenberg, K, et al, 2017 
 

เมื่อแยกประเภทค่าใช้จ่ายพบว่าประมาณร้อยละ 75 ของค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพจะเป็นค่าบุคลากร
สาธารณสุขและโครงสร้างพ้ืนฐาน (รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์) เป็นตัวขับเคลื่อนต้นทุนหลัก  ภาพที่ 11.11 แม้จะมีการ
คาดการณ์ว่าการใช้จ่ายด้านสุขภาพจะเพ่ิมสูงขึ้น แต่คาดว่างบประมาณที่ค านวนได้นี้จะมากเกินหรือต่ าไปประมาณ 20-54 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี อย่างไรก็ตามหากสามารถจัดหาเงินทุนและใช้ตามที่วางแผนไว้สถานการณ์ที่เข้าถึงสุขภาพถ้วน
หน้าอย่างเต็มที่จะช่วยชีวิตผู้คนได้ถึง 97 ล้านคน และช่วยเพ่ิมอายุขัยให้สูงขึ้นเฉลี่ยถึง 3 ปี (1-8.4 ปี) ขึ้นอยู่กับแต่ละ
ประเทศว่าอยู่ในกลุ่มใด 



 
ภาพที่ 11.12 การลงทุนเพิ่มเติมที่จ าเป็นใน 67 ประเทศที่มีรายได้ต่ าและปานกลางเพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน 3 (2014 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) แยกตามกลุ่มโรคและโปรแกรมเฉพาะ (Disease-specificed and 
programme-specific costs) และ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ (Health system 

investment needs) 
ที่มา: Stenberg, K, et al., 2017 
 
กิจกรรม 11.2.1 
 จงอธิบายเหตุผลตามค าแนะน าของธนาคารโลกว่า ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับค ากล่าวที่ว่า พัฒนาระบบสุขภาพให้
เข้มแข็งก่อนแล้วจึงด าเนินการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า 
 
แนวตอบกิจกรรม 11.2.1 

ไม่เห็นด้วยเพราะ องค์การอนามัยโลกเสนอให้เริ่มต้นด าเนินการทันที โดยมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบที่จะได้รับโดยเร็วที่
ต้นทุนต่ า และพัฒนาระบบสุขภาพให้เข้มแข็งไปพร้อมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 11.2.3 
สถานการณ์การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าในปัจจุบัน 
 
 แม้ว่าแนวคิดเรื่องการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ และประเทศสมาชิกทั่ว
โลก ตลอดจนมีการผลักดันให้ด าเนินการอย่างเต็มที่ในประเทศต่างๆ รวมทั้งปรากฏต้นแบบที่เป็นตัวอย่างที่ดีในหลาย
ประเทศ แต่ข้อเท็จจริงคือ การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้ายังคงเป็นเพียงภาพในอุดมคติในอนาคต เนื่องจากยังไม่มี ประเทศใด
สามารถด าเนินการให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า มีสถานบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพรองรับ ให้บริการโดยเท่า
เทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก รวมทั้งเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีภาระทางการเงินอย่างทั่วถึงทุกคนได้ การติดตาม
ก ากับประเมินสถานการณ์การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
 
กรอบแนวคิดในการประเมินสถานการณ์การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า 

องค์การอนามัยโลกและพันธมิตรพยายามหาตัวชี้วัดเพ่ือประเมินสถานการณ์และเปรียบเทียบการเข้าถึงสุขภาพถ้วน
หน้าของประเทศสมาชิก โดยการติดตามการให้บริการสาธารณสุขที่ส าคัญ และความครอบคลุม47 กลุ่มบริการสาธารณสุขที่
ส าคัญจนได้รับการน ามาใช้ในการประเมินมีดังต่อไปนี้ 

1. อนามัยเจริญพันธุ์ มารดาทารกแรกเกิดและเด็ก ใช้ข้อมูลการวางแผนครอบครัว (Family planning coverage) 
การฝากครรภ์ครบ 4 ครั้ ง การคลอดบุตร (Antenatal and delivery care) การฉีดวัคซีนครบถ้วน  (Full child 
immunization) และการรักษาเด็กที่ป่วยด้วยโรคปอดบวม (Treatment child pneumonia) 

2. โรคติดต่อ ใช้ข้อมูลการรักษาวัณโรค (Tuberculosis effective treatment) และเอชไอวี (HIV antiretroviral 
treatment) การแจกจ่ายมุ้งเคลือบยาฆ่าแมลงในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อโรคมาลาเรีย (ITN coverage for malaria 
prevention) การเข้าถึงน้ าสะอาดและสุขาภิบาล (Improved water source & sanitation) 

3. โรคไม่ติดต่อ ใช้ข้อมูล โรคเบาหวาน (Diabetes prevalence) และความดันโลหิตสูง (Hypertension 
prevalence) การอดบุหรี่ (Tobacco non-use) การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Cervical cancer screening) 

4. ความสามารถในการให้บริการและการเข้าถึงและความมั่นคงด้านสุขภาพ โดยดูจากการปฏิบัติตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ (Health security: IHR compliance) การเข้าถึงโรงพยาบาล (Basic hospital access) ความหนาแน่น
และการกระจายตัวของวิชาชีพ (Health worker density), การเข้าถึงยาที่จ าเป็น (Access to essential medicine) เป็น
ต้น 

องค์การอนามัยโลกได้ท าค าจ ากัดความ ของตัวชี้วัดในทั้ง 4 กลุ่ม และวัดแต่ละกลุ่มโดยประเมินความครอบคลุมโดย
เฉลี่ยของบริการสาธารณสุขส าคัญ 4 ตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่ม รวมทั้งสิ้น 16 ตัวชี้วัดแหล่งข้อมูลส าหรับ 16 ตัวชี้วัดน ามาจาก 
แบบส ารวจครัวเรือน การส ารวจพื้นที่ บันทึกการบริการ และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ทั้งนี ้

                                                 
47 Daniel Hogan, Ahmad Reza Hosseinpoor, and Ties Boerma. (2016). Developing an index for the coverage of essential 
health services. Department of Evidence, Information and Research, WHO, Geneva. May 2016. 
http://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/UHC_WHS2016_TechnicalNote_May2016.pdf access 2017-10-02. 

http://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/UHC_WHS2016_TechnicalNote_May2016.pdf


ดัชนี = ความครอบคลุมโดยเฉลี่ยของประเทศส าหรับตัวบ่งชี้การติดตามทั่วทั้ง  4 หมวดหมู่ปรับส าหรับความ
คุ้มครองในหมู่ผู้ด้อยโอกาสมากท่ีสุดประชากร 
 
ความพร้อมของข้อมูลที่จะน ามาประเมินการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า 

อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศมีขีดความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพแตกต่างกันไปตามโครงสร้าง
พ้ืนฐานของแต่ละประเทศ เมื่อประเมินความพร้อมและคุณภาพของข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการประเมินสถานการณ์การเข้าถึง
สุขภาพถ้วนหน้าของประเทศสมาชิกแล้ว จะเห็นได้ว่าตัวชี้วัดที่มีข้อมูลครบทุกประเทศมีเพียง ข้อมูลการให้วัคซีนเด็ก ที่เหลือ
ล้วนมีบางประเทศไม่ได้เก็บข้อมูลในบางตัวชี้วัด ส่วนขาดที่มากที่สุดคือ การเข้าถึงยาจ าเป็ น รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 
11.12 
 

 
ภาพที่ 11.13 ความพร้อมของข้อมูลตามตัวชี้วัดของประเทศสมาชิก 

ที่มา: WHO, 2016.48 
 
การประเมินความครอบคลุมของบริการสาธารณสุข 

แอนโทนี (Anthony) และคณะ49 ได้รายงานการประเมินความครอบคลุมของบริการสาธารณสุข โดยใช้ 13 ตัวชี้วัด
ที่สามารถรวบรวมได้ใน 103 ประเทศ ได้แก่ การฝากครรภ์ 1 ครั้ง การฝากครรภ์ 4 ครั้ง การท าคลอดโดยบุคลากร

                                                 
48 WHO. (2016). https://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-03/3rd-IAEG-SDGs-presentation-WHO--3.8.1-
and-3.8.2.pdf access on 2017-10-02. 
49 Anthony Leegwater, Wendy Wong, Carlos Avila. (2015).  A Concise, Health Service Coverage Index for Monitoring 
Progress Towards Universal Health Coverage.  https: / / www. hfgproject. org/ a-concise-health-service-coverage-index-for-
monitoring-progress-towards-universal-health-coverage/  access on 2017-10-02. 

https://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-03/3rd-IAEG-SDGs-presentation-WHO--3.8.1-and-3.8.2.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-03/3rd-IAEG-SDGs-presentation-WHO--3.8.1-and-3.8.2.pdf
https://www.hfgproject.org/a-concise-health-service-coverage-index-for-monitoring-progress-towards-universal-health-coverage/
https://www.hfgproject.org/a-concise-health-service-coverage-index-for-monitoring-progress-towards-universal-health-coverage/


สาธารณสุข การได้รับยาคุมก าเนิด การตรวจคัดกรองวัณโรค การได้รับวัคซีน DTP 3 ครบ การได้รับวัคซีนโรคหัด จ านวน
เตียง จ านวนแพทย์ จ านวนพยาบาล ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขจากรัฐ ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขต่อหัวประชากร ค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณสุขไม่รวมการจ่ายเอง (Out of pocket: OOP) 

คณะผู้วิจัยพบว่าประเทศที่ได้คะแนนความครอบคลุมของบริการสาธารณสุขต่ า จะมีอัตราตายทารกสูง ขณะที่
ประเทศที่ได้คะแนนความครอบคลุมของบริการสาธารณสุขสูง จะมีอายุคาดเฉลี่ยที่มีสุขภาพดียืนยาวกว่า คะแนนตัวชี้วัดแต่
ละประเทศแสดงในภาพที่ 11.13 ประเทศไทยอยู่ในช่วงคะแนน 65-80 คะแนน อยู่ในระดับกลางค่อนไปทางสูง 
 

 
ภาพที่ 11.14 ตัวชี้วัดความครอบคลุมของบริการสาธารณสุขใน 103 ประเทศ 

ที่มา: Leegwater et al. 201550 
 
ตัวช้ีวัดสถานการณ์การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า (UHC index) โดยธนาคารโลก 

ธนาคารโลกได้รวบรวมข้อมูลสถานการณ์การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศต่างๆ น ามาพัฒนาเป็นตัวชี้วัดการ
เข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า51 ซึ่งสามารถแสดงผลได้เป็นตัวเลข โดยน าไปใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

1. แสดงให้สถานการณ์การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าของแต่ละประเทศ  
2. ติดตามความก้าวหน้าของสถานการณ์การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าของแต่ละประเทศ  
3. เปรียบเทียบสมรรถนะของระบบสุขภาพท่ีแตกต่างกันว่าส่งผลต่อสถานการณ์การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าอย่างไร  
4. ประเมินโครงการของรัฐบาลและการปฏิรูปของแต่ละประเทศว่ามีผลต่อสถานการณ์การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า

อย่างไร  
5. ประเมินโครงการของธนาคารโลกว่ามีผลต่อสถานการณ์การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าอย่างไร  
ทั้งนี้ธนาคารโลกสามารถใช้ตัวชี้วัดนี้ก ากับการท างาน และเป็นข้อมูลว่าควรเลือกด าเนินการอย่างไร ดังภาพ 11.14 

                                                 
50 Leegwater et al.  (2015).  BMC Health Services Research 2015, 15:230.  https: / /www.hfgproject.org/a-concise-health-
service-coverage-index-for-monitoring-progress-towards-universal-health-coverage/ access on 2017-10-02. 
51 A. Wagstaff. (2015). The Big Push toward Universal Health Coverage: Matric, Data and Impact. 
http://pubdocs.worldbank.org/en/921721446735536141/UHC-Policy-Research-Talk.pdf access on 2017-10-02. 

https://www.hfgproject.org/a-concise-health-service-coverage-index-for-monitoring-progress-towards-universal-health-coverage/
https://www.hfgproject.org/a-concise-health-service-coverage-index-for-monitoring-progress-towards-universal-health-coverage/
http://pubdocs.worldbank.org/en/921721446735536141/UHC-Policy-Research-Talk.pdf


 

 
What we could do with a UHC index 
See how far countries are from attaining UHC   
Track countries’ progress towards UHC over time   
Compare UHC performance across different types of health system   
Evaluate (actual and likely) effects on UHC of govt. programs and reforms   
Evaluate (actual and likely) effects on UHC of WBG projects  
WBG could use to: 
- Monitor performance of lending portfolio 
-Inform choices between alternative operations 

ภาพที่ 11.14 การน าตัวชี้วัดสถานการณ์การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า 
ที่มา: A. Wagstaff, 2015 
 

ข้อมูลที่น ามาใช้ค านวณเป็นตัวชี้วัดสถานการณ์การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า ประกอบด้วยการวัด 2 มิติ คือความ
ครอบคลุมของบริการสาธารณสุข (Service coverage) โดยดูว่าทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข โดยไม่ต้องค านึงถึง
ความสามารถในการจ่ายค่าบริการ และการคุ้มครองทางการเงินการคลัง (Financial protection) โดยดูว่าไม่มีผู้ใดประสบ
ปัญหาทางการเงินซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการบริการสาธารณสุข ทั้งนี้เมื่อน าคะแนนจากตัวชี้วัดย่อยต่างๆ มารวมกันแล้ว 
จะได้คะแนนตั้งแต่ 0-100 ประเทศที่ได้คะแนนยิ่งสูง ยิ่งดี ผลการประเมินสถานการณ์การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าตามตัวชี้วัด
ดังกล่าว แสดงในภาพที่ 11.15 
 



 
 

ภาพที่ 11.16 สถานการณ์การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศต่างๆ และความครอบคลุม ตามตัวชี้วัดของ
ธนาคารโลก ค.ศ. 2015 
ทีม่า: A. Wagstaff, 2015 
 

ตัวชี้วัดสถานการณ์การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าของธนาคารโลกยังสามารถใช้ประเมินผลโครงการปฏิรูประบบสุขภาพ
ของประเทศสมาชิกว่าโครงการใดส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีหลักการประเมินดังต่อไปนี้ 

1. โครงการปฏิรูปหลายอย่างอาจส่งผลต่อตัวชี้วัดการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า และช่วยให้ประเทศเข้าใกล้เป้าหมาย
มากขึ้น 

2. สิ่งส าคัญคือโครงการปฏิรูปนั้นส่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงและเป็นประโยชน์ต่อคนยากจน โดยต้องมีการ
ประเมินผลกระทบทั้งการศึกษาย้อนหลังและไปข้างหน้า 

3. โครงการปฏิรูปเพื่อการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้านั้นให้พิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ไม่ใช่ชื่อของโครงการ 
ดังนั้นตัวชี้วัดสถานการณ์การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าของธนาคารโลกจึงสามารถบอกได้ว่า โครงการแจกบัตรสิทธิ

ประโยชน์ส าหรับมารดา (Maternal voucher scheme) ของอินเดียและกัมพูชา รวมทั้งโครงการสร้างประกันสุขภาพของ
ประเทศไทย เวียดนาม และจีน ล้วนเป็นการปฏิรูปที่ส่งผลกระทบต่อการเงินการคลังสุขภาพของประเทศ และท าให้ตัวชี้วัด
สถานการณ์การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศดีขึ้น ดังรายละเอียดตารางที่ 11.3 

ตารางท่ี 11.3 ตัวอย่างโครงการปฏิรูปท่ีท าให้ตัวชี้วัดสถานการณ์การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าดีขึ้น 
ประเทศ โครงการ UHC index ก่ อ น

โครงการ/ค.ศ. 
UHC index หลัง
โครงการ/ค.ศ. 

ไทย โครงการสามสิบบาทรักษาทุกโรค 73.9 (2002) 76.8 (2002) 
เวียดนาม โครงการกองทุนสุขภาพส าหรับผู้ยากจน 43.0 (2002) 43.1 (2002) 
จีน  โครงการแพทย์แบบใหม่  (New cooperative 

medical scheme) 
71.3 (2003) 72.8 (2003) 

อินเดีย โครงการแจกบัตรสิทธิประโยชน์ส าหรับมารดา 52.9 (2005) 53.9 (2005) 



(Maternal voucher scheme) 
กัมพูชา โครงการแจกบัตรสิทธิประโยชน์ส าหรับมารดา 

(Maternal voucher scheme) 
20.1 (2005) 22.1 (2010) 

 
ที่มา: ดัดแปลงจาก A. Wagstaff, 2015. 
 
 จะเห็นได้ว่าประเทศกัมพูชาใช้เวลาถึง 5 ปี กว่าจะแสดงผลกระทบของโครงการปฏิรูป ขณะที่ประเทศไทย 
เวียดนาม จีน อินเดียใช้เวลาเพียง 1 ปี นอกจากนี้ค่าตัวชี้วัดที่เปลี่ยนไปยังแสดงถึงประสิทธิผลของโครงการสามสิบบาท
รักษาทุกโรค ว่ามีผลกระทบมากกว่าโครงการประกันสุขภาพของเวียตนามและจีนอีกด้วย ตัวชี้วัดนี้จึงแสดงถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการด าเนินโครงการของประเทศต่างๆ อีกด้วย 
 
กิจกรรม 11.2.3 
 จงอธิบายมิติของตัวชี้วัดสถานการณ์การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าของธนาคารโลก 
แนวตอบกิจกรรม 11.2.3 

ตัวชี้วัดสถานการณ์การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า ประกอบด้วยการวัด 2 มิติ คือความครอบคลุมของบริการ
สาธารณสุข (Service coverage) โดยดูว่าทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข โดยไม่ต้องค านึงถึงความสามารถในการ
จ่ายค่าบริการ และ การคุ้มครองทางการเงินการคลัง (Financial protection) โดยดูว่าไม่มีผู้ใดประสบปัญหาทางการเงินซึ่ง
เป็นผลมาจากความต้องการบริการสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 11.3 
แนวโน้มและทิศทางการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า 
 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 11.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
หัวเรื่อง 

11.3.1 ทิศทางและนโยบายขององค์การระหว่างประเทศ  
11.3.2 การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย 
11.3.3 ทิศทางการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าในอนาคต 

แนวคิด 



1. ทิศทางและนโยบายขององค์การระหว่างประเทศที่ส าคัญคือองค์การสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก และ
ธนาคารโลก ซึ่งทั้งหมดให้ความส าคัญกับการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้ามากขึ้น รวมทั้งร่วมกันผลักดันให้เกิดผล
ส าเร็จ โดยก าหนดเป็นนโยบาย เรียกร้องให้ทุกประเทศด าเนินการให้บรรลุความส าเร็จ ทั้งนี้การพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องมุ่งเน้นสนับสนุนการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า รวมทั้งระบบการเงินการคลังสุขภาพ
มุ่งขจัดอุปสรรคในการเข้าถึง คือไม่มีการเก็บเงินที่จุดให้บริการ 

2. ก่อน พ.ศ. 2545 ประเทศไทยมีประชาชน 25 ล้านคนที่ยังไม่มีการคุ้มครองด้านสุขภาพ อีกทั้งค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพประชาชนต้องแบกรับภาระในสัดส่วนร้อยละ 78 หลังโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคที่เริ่มด าเนินการใน 
พ.ศ. 2544-พ.ศ. 2545 ประชาชนเกินกว่าร้อยละ 95 สามารถเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าได้ จนธนาคารโลกประเมิน
ตัวชี้วัดการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย เพ่ิมจากร้อยละ 76 เป็นร้อยละ 78.9 ภายในปีเดียว 
โครงการนี้ท าให้อายุคาดเฉลี่ยของประชาชนไทยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว หลัง พ.ศ. 2549 มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายหลายประการที่ส่งผลกระทบมาจนถึงทุกวันนี้ 

3. นิเวศวิทยาของระบบสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประชากร ปัญหาและความต้องการรวมทั้ง
เทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบสุขภาพ รูปแบบ
ใหม่ของกลไกการเงินการคลังสุขภาพ รวมทั้งระบบบริการสาธารณสุขจะเกิดขึ้น โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร อุปกรณ์เคลื่อนที่ การใช้ข้อมูลสุขภาพวิเคราะห์ และพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ 
ตลอดจนการเรียนรู้ของเครื่องมือต่างๆ เป็นตัวขับเคลื่อนหลักแทนวิชาชีพด้านสุขภาพ 

วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 11.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายทิศทางและนโยบายขององค์การระหว่างประเทศได้ 
2. อธิบายการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทยได้ 
3. อธิบายทิศทางการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าในอนาคตได้ 

 
 
 
 
 
เรื่องท่ี 11.3.1 
ทิศทางและนโยบายขององค์การระหว่างประเทศ 
 
องค์การสหประชาชาติ (United Nation) 

ที่ประชุมสมัชชาองค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 2012 มีมติให้ค ารับรองเรื่อง อนาคตที่เรา
ต้องการ (The Future we Want) ซึ่งระบุว่า “สุขภาพถ้วนหน้าเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาพ การติดต่อกันทาง



สังคม และการพัฒนามนุษย์และเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน52 สุขภาพจึงมีบทบาทส าคัญในฐานะเป็นเงื่อนไขท่ีจะต้องเกิดขึ้นก่อนที่
จะมีผลลัพธ์อย่างอ่ืน และยังเป็นตัวชี้วัดส าคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งสามมิติอีกด้วย ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ
จึงร่วมกันยืนยันว่า จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสุขภาพ รวมทั้งให้บริการสาธารณสุขท่ีครอบคลุมถ้วนหน้าและเท่าเทียม 
โดยผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในลักษณะร่วมมือกันท างานโดยสหสาขา โดยให้ความส าคัญอย่างเร่งด่วนในปัญหา
สาธารณสุขที่จ าเป็นส าหรับประชากรโลก 

เป้าหมายส าคัญของตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือการจัดการปัญหาความยากจน ซึ่งจะต้องบูรณาการและสร้าง
สมดุลระหว่างมิติทั้ งสามของการพัฒนาอย่างยั่ งยืน คือ เศรษฐกิจ (Economy) สังคม (Social) และ สิ่งแวดล้อม 
(Environmental) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของโลกอย่างสมบูรณ์53 

 
 
Social  
Bearable 
Equitable 
Sustainable 
Environment  
Viable 
Economic 

ภาพที่ 11.17 การบูรณาการและสร้างสมดุลระหว่างมิติทั้งสามของการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ที่มา: UN, 2016 

                                                 
52 UN. (2012). Sustainable development, The Future We Want. UN General Assembly Resolution, A/66/L.56, para 138-141. 
53 UN. (2016). The Sustainable Development Goals Report 2016. https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/The Sustainable 
Development Goals Report 2016.pdf access on 2017-10-02. 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/The%20Sustainable%20Development%20Goals%20Report%202016.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/The%20Sustainable%20Development%20Goals%20Report%202016.pdf


ทิศทางขององค์การสหประชาชาติตามมติดังกล่าวจึงเป็นการก าหนดนโยบายการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าขององค์การ
สหประชาชาติ ที่ต้องการให้ประเทศสมาชิกท้ังหมดด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. สุขภาพถ้วนหน้า หมายรวมถึง ทุกคน โดยไม่มีการแบ่งแยก สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข ที่รัฐจัดให้ตาม
ความจ าเป็น ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสภาพ ซึ่งเป็นบริการสาธารณสุขพ้ืนฐาน รวมทั้งเข้าถึง ยาที่
จ าเป็น ปลอดภัย จัดหาได้โดยไม่เป็นภาระ มีประสิทธิผลและมีคุณภาพ 
 2. สุขภาพถ้วนหน้า มีความส าคัญในการ เพ่ิมอายุคาดเฉลี่ยที่มีสุขภาพดี ลดความยากจน เพ่ิมความเท่าเทียมกัน 
และน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในทุกมิติ 
 3. การด าเนินการให้เกิดการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า เป็นโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของระบบสุขภาพ และ
ผลลัพธ์ของบริการสาธารณสุข สุขภาพถ้วนหน้าต้องการให้ระบบสุขภาพมีความยืดหยุ่นและการตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน เพ่ือที่จะให้บริการครบถ้วน และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ ทั้งเขตชนบทและทรุกันดาร รวมทั้งต้องมี
บุคลากรวิชาชีพที่มีความรู้ความช านาญในจ านวนที่เพียงพอ และกระจายอย่างเท่าเทียมกันไปในทุกพ้ืนที่ กลไกการเงินการ
คลังต้องมีการเฉลี่ยความเสี่ยงในกลุ่มประชากร ในพ้ืนฐานให้เกิดความเท่าเทียมกัน และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่ งจะ
น าไปสู่การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพ่ือให้ทุกคนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่
จ าเป็น และการรักษาพยาบาลที่พิสูจน์ยืนยันแล้วว่าช่วยรักษาชีวิตได้ 
 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมต้องมีส่วนผลักดันให้เกิดการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า 

ระบบสุขภาพที่สามารถท างานได้เป็นอย่างดีเป็นส่วนส าคัญในการท าให้การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้ าประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งต้องอาศัย 

1. บุคลากรวิชาชีพสาธารณสุขที่มีความมุ่งม่ัน ความรู้ความช านาญ ในจ านวนที่เพียงพอ 
2. ระบบเฝ้าระวังโรคอย่างมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดต่อได้อย่างทันเวลา ซึ่งจะท าให้เกิด

ความเชื่อมั่นในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับโลก ว่าจะท าให้เกิดความม่ันคงทางสุขภาพ 
3. ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ ที่จะน าไปสู่การก าหนดนโยบายที่ตัดสินใจโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
4. เทคโนโลยีด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พร้อมจะใช้งานและจัดหาได้โดย

ไม่เป็นภาระ มีบทบาทส าคัญที่จะท าให้การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าประสบความส าเร็จ 
หลายประเทศใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่ม ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ (Health literacy) 

ให้ข้อมูลด้านสุขภาพ รวมทั้งสนับสนุนการเฝ้าระวัง พัฒนาการรักษาพยาบาล และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบติดตาม
ก ากับและประเมินผล 

การวิจัยและร่วมมือกันเพ่ือจัดล าดับความส าคัญของปัญหา รวมทั้งผลิตนวตกรรมที่จ าเป็นเพ่ือพัฒนาการ
รักษาพยาบาล การป้องกันโรค เช่น วัคซีน ยา รวมทั้งเครื่องมือในการวินิจฉัยโรคใหม่ๆ เป็นสิ่งจ าเป็น รวมทั้งการสร้างความ
เข้มแข็ง ให้แก่สถาบันวิจัยและ ระบบต่างๆ ในประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางและรายได้ต่ าเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นกัน54 
 

                                                 
54 UN Secretary General. (2010). Global Strategy for Women’s and Children’s Health. 



องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) 
ทิศทางส าคัญขององค์การอนามัยโลกมุ่งสู่การก าหนดนโยบายเพ่ือผลักดันให้การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าประสบ

ความส าเร็จดังนี้55 
 1. การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ด้านสุขภาพ ทั้งนี้เทคโนโลยีเหล่านี้มักมีราคาแพง และไม่สามารถให้บริการคนจนได้ 
ดังนั้น ประเทศจึงต้องพัฒนาขีดความสามารถในการเลือกใช้ จัดหา และบริหารจัดการเทคโนโลยีและวิธีการรักษาพยาบาล 
เพ่ือสร้างความม่ันใจได้ว่า เทคโนโลยีเหล่านี้มีคุณค่าคุ้มราคา และท าให้ระบบการเงินการคลังสุขภาพยั่งยืน 
 2. การปฏิวัติข้อมูลสุขภาพ  เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพในระดับชาติ และระดับพ้ืนที่ สร้างความมั่นใจ
ว่าจะมีข้อมูลสุขภาพพ้ืนฐานที่ทันเวลา มีคุณภาพ และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีระบบปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่
เป็นไปตามมาตรฐานสูงสุด การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนส าคัญในการเพ่ิมการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า
ในชนบทและพ้ืนที่ทุรกันดาร รวมทั้งเทคโนโลยีสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์และสุขภาพเคลื่อนที่ (eHealth and mHealth) การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมจะเพ่ิมระดับที่ผู้ป่วยจะสามารถดูแลตนเองได้มากข้ึน และยังช่วยให้ระบบการเงินการคลัง
สุขภาพมีความยั่งยืนขณะที่เพ่ิมการเข้าถึงสุขภาพจนถ้วนหน้าได้อีกด้วย 
 3. การติดตามก ากับและประเมินผลอย่างเข้มแข็งในทุกระดับ รวมทั้งตัดสินใจก าหนดนโยบายด้วยหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
 4. จัดล าดับความส าคัญของปัญหาสาธารณสุขและสร้างความมั่นใจได้ว่าจะมีผู้รับผิดชอบผลลัพธ์ของการด าเนินการ 
 
ธนาคารโลก (World Bank) 

ทิศทางและนโยบายของธนาคารโลกให้ความส าคัญกับการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้ามาก โดยถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการจัดการปัญหาความยากจนที่ส าคัญ นอกจากนี้จุดเน้นของธนาคารโลกยัง ให้ความส าคัญกับทวีปเอเชียเป็นพิเศษ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการจัดประชุมเรื่องการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าในระดับเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศเกาหลีใต้ระหว่าง ค.ศ. 
2014-ค.ศ. 2016 หลายครั้ง โดยชี้ให้เห็นความท้าทายของการด าเนินการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของประเทศในเอเชีย56 
และมีข้อสรุปแสดงให้เห็นถึงทิศทางและนโยบายของธนาคารโลกอย่างชัดเจนดังต่อไปนี้ 
 1. การด าเนินการสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขท่ีจ าเป็น มีคุณภาพ โดยไม่ต้องดิ้น
รนที่จะต้องจ่ายค่าบริการสาธารณสุขนั้น ธนาคารโลกเชื่อว่าการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า เป็นกุญแจส าคัญ ที่จะยุติความ
ยากจนภายใน ค.ศ. 2030 และร่วมกับแบ่งปันความมั่งคั่งของโลกอย่างเท่าเทียมกัน57 ดังภาพที่ 11.17 
 

                                                 
55 WHO. (2007). Health technologies; World Health Assembly Resolution 2007, WHA60.29. 
56 Caryn Bredenkamp, Timothy Evans, Leizel Lagrada, John C.  Langenbrunner, Stefan Nachuk, Toomas Palu. (2015). 
Emerging Challenges in Implementing Universal Health Coverage in Asia.  Social Science and Medicine, 2015-07-26. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.07.025 access on 2017-10-02. 
57 World Bank. (2014). http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Feature Story/Health/925-UHCby2030_Apr10.jpg 
access on 2017-10-02. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.07.025
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Feature%20Story/Health/925-UHCby2030_Apr10.jpg


 
 

ภาพที่ 11.18 ธนาคารโลกรว่มรณรงค์ผลักดันการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า เมื่อ 10 เมษายน 2014 
ที่มา: World Bank, 2014. 
 
 2. กลุ่มเป้าหมายส าคัญคือกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มคนชายขอบได้แก่ ประชาชนกว่า 100 ล้านคนที่กลายเป็นคน
ยากจน อันเนื่องมาจากต้องจ่ายค่าบริการสาธารณสุขด้วยตนเอง เพราะไม่มีระบบในประเทศของตน นอกจากนี้ยังมี
ประชาชนอีกกว่า 1,000 ล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ 
 3. ทิศทางและนโยบายของธนาคารโลกมุ่งเน้นไปที่ รูปแบบบริหารการเงินการคลังสุขภาพ ธนาคารโลกเป็น
หน่วยงานที่ไม่เห็นด้วยกับการจ่ายเงินค่าบริการสาธารณสุข ณ จุดให้บริการ คือไม่เห็นด้ วยกับการร่วมจ่ายนั่นเอง 
(copayment) รวมทั้งรณรงค์ให้ยกเลิกการเก็บเงินที่จุดให้บริการสาธารณสุข 
 4. การจัดบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมให้เกิดการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้านั้น ต้องเน้นที่กลุ่มประชากรเป้าหมายที่
มีความเสี่ยงสูงที่จะเข้าไม่ถึง หรือไม่ถูกครอบคลุมด้วยสุขภาพถ้วนหน้าก่อน ได้แก่ เด็กและผู้หญิง ประชาชนกลุ่มด้อยโอกาส
และกลุ่มคนชายขอบ รวมทั้ง แรงงานข้ามชาติ คนยากจน ผู้สูงอายุ และกลุ่มรักร่วมเพศ เป็นต้น ทั้งนี้การจัดบริการ
สาธารณสุขให้กับกลุ่มใด ต้องค านึงถึงการไม่แบ่งแยก และต้องจัดบริการให้เป็นมิตรกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนั้นๆ ด้วย 



5. การประเมินผลการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า ต้องใช้ข้อมูล และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งใช้วิธีการเดียวกันทุก
ประเทศ เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบและเรียนรู้ความส าเร็จและความล้มเหลว รวมทั้งเพ่ือให้เปรียบเทียบแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กันระหว่างประเทศได้ 
 
 
กิจกรรม 11.3.1 
 จงอธิบายมิติ (Dimensions) ของตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) 
แนวตอบกิจกรรม 11.3.1 

มิติทั้ งสามของตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ (Economy) สังคม (Social) และ สิ่งแวดล้อม 
(Environmental) 
 
 
 
 
 
 
เรื่องท่ี 11.3.2 
การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย 
 
ความไม่เป็นธรรมก่อนโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 

หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชี้ให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันในประเทศไทย รวมทั้งในระบบบริการสาธารณสุขไทย58 มีมา
ก่อนหน้าวิกฤตเศรษฐกิจต้มย ากุ้ง ค.ศ. 1997 ได้แก่ ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ ความไม่เสมอภาคในการจัดสรร
ทรัพยากร ความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงและใช้บริการสาธารณสุข และความไม่เสมอภาคของสถานะสุขภาพ ส่งผลให้
ครัวเรือนในประเทศไทยรับภาระค่าใช้จ่ายสุขภาพในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 78 ของรายจ่ายด้านสุขภาพทั้งหมด ซึ่งสูงเป็น
อันดับที่สองรองจากฮ่องกง (ร้อยละ 81) (ตารางที่ 11.4) หลังวิกฤตยิ่งมีงานวิจัยชี้ให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมเพ่ิมยิ่งขึ้นอีก 
ทั้งความไม่เป็นธรรมทางสถานะสุขภาพ ความไม่เป็นธรรมของการใช้บริการและการบริโภคบริการสาธารณสุข  อีกทั้งยังมี

                                                 
58 วโิรจน์ ตัง้เจรญิเสถยีร. (1996). ทุกข ์สมทุยั และหลกัประกนัสขุภาพคนไทย. เอกสารประกอบการน าเสนอในทีป่ระชมุวชิาการ
ประจ าปี ของสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ. ณ โรงแรมรอยลัออรค์ดิ เชอราตนั กรุงเทพมหานคร 1-2 ก.พ. พ.ศ. 2539. 



ความไม่เป็นธรรมระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบท59 ท าให้แนวคิดในการปฏิรูประบบสุขภาพโดยเฉพาะการเงินการคลังสุขภาพ
ได้รับการยอมรับและมีการศึกษาวิจัยข้อเสนอในการปฏิรูปกันอย่างกว้างขวาง60 
 

ตารางท่ี 11.4 แสดงค่าใช้จ่ายสาธารณสุขต่อหัว อัตราส่วนต่อ GDP และสัดส่วนระหว่างรัฐกับเอกชน 

 
 

Country Per caplta H expense (USD) as % GDP Public: Private 
Srllanka 18 3.7 49.51 
Indonesla 12 2.0 35:65 
Phllippines 14 2.0 50:50 
Thailand 73 5.0 22:78 
Malaysia 67 3.0 43:57 
Korea Rep 377 6.6 41:59 
Hong Kong 699 5.7 19:81 
Singapore 219 1.9 58:42 
Source: World Development Report, 1993 Investing in Health. 

 
ทั้งนี้ก่อนโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ประชาชนไทยที่มีหลักประกันสุขภาพคุ้มครองก่อนหน้าแล้วหลายระบบ 

ระบบใหญ่ๆ ประกอบด้วย61 

                                                 
59 ศุภสทิธิ ์พรรณนารุโณทยั, และคลาส เรนเบอรก์. (1998). ความเป็นธรรมของการใชบ้รกิารสาธารณสขุในประเทศไทย. โครงการ
ความร่วมมอืสวเีดน-ไทย เพื่อพฒันาบรกิารสาธารณสุข ม.ิย. พ.ศ. 2541. 
60 เดล โดแนลสนั, วโิรจน์ ตัง้เจรญิเสถยีร, และศุภสทิธิ ์พรรณนารุโณทยั. (1999). รายงานสรุปและขอ้เสนอแนะเพือ่การปฏริปูระบบ
การคลงัเพือ่สขุภาพในประเทศไทย. สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ พ.ค. พ.ศ. 2542. 



1. กลุ่มข้าราชการและครอบครัวมีสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่ดูแลโดยกระทรวงการคลังคุ้มครองโดยใช้เงิน
งบประมาณของรัฐจ่ายให้หน่วยบริการสาธารณสุขตามการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล (Fee for service) ระบบนี้ดูแล
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และคู่สมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

2. กลุ่มลูกจ้างภาคเอกชนมีระบบประกันสังคมคุ้มครองโดยใช้เงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้างในสัดส่วนฝ่ายละ
ร้อยละ 5 ของเงินเดือน และรัฐบาลจ่ายสมทบอีกร้อยละ 3 รวมเป็นกองทุนประกันสังคม จ่ายให้หน่วยบริการสาธารณสุขใน
ลักษณะเหมาจ่ายรายหัว (Capitation) ตามจ านวนลูกจ้างเป็นรายปี นอกจากนี้กลุ่มลูกจ้างภาคเอกชนยังมีกองทุนทดแทน
แรงงานคุ้มครองการบาดเจ็บ และเจ็บป่วยในงานอีกด้วย 

3. กลุ่มคนจน คนพิการ เด็ก ผู้สูงอายุ พระภิกษุ ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลผู้มีรายได้น้อยและสังคมควร
ช่วยเหลือเกื้อกูลคุ้มครอง โดยใช้เงินงบประมาณของรัฐเป็นลักษณะตั้งงบประมาณประจ าปี และจัดสรรให้แต่ละจังหวัดเป็น
วงเงินจ ากัด (Global budget) แต่ละจังหวัดจ่ายให้หน่วยบริการสาธารณสุขโดยน าข้อมูลการเจ็บป่วยมาเทียบสัดส่วน
ระหว่างหน่วยบริการและจัดสรรให้ตามสัดส่วนการให้บริการ 

4. กลุ่มที่ซื้อบัตรสุขภาพ 500 บาทต่อคนต่อครอบครัว แล้วรัฐจัดสรรงบประมาณสนับสนุน รวมเป็นกองทุนไว้จ่าย
ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งมกีลไกการจ่ายเงินตามสัดส่วนที่ได้จากข้อมูลการเจ็บป่วยเช่นกัน 

จะเห็นได้ว่ายังมีประชาชนอีกประมาณร้อยละ 20 ที่ไม่ถูกครอบคลุมด้วยระบบใดๆ อีกทั้งกลไกการจัดสรร
งบประมาณยังจ่ายตามการเจ็บป่วยและจัดสรรงบประมาณตามขนาดของโรงพยาบาลโดยใช้จ านวนเตียงเป็นหลัก ซึ่ง
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เท่าเทียมกัน 
 
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 

ใน พ.ศ. 2544 รัฐบาลไทยได้เริ่มต้นโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือที่เรียกกันว่าโครงการ 30 บาทรักษาทุก
โรค นับว่าเป็นการปฏิรูปนโยบายสาธารณสุขครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย  เนื่องจากได้รับความนิยมสูงสุดจาก
ประชาชนไทย และโครงการนี้เป็นหนึ่งในรายจ่ายที่ส าคัญและมีสัดส่วนสูงในงบประมาณประจ าปีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ใน
ระยะเริ่มต้นโครงการได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 4 ข้อดังต่อไปนี้62 

1. ความเสมอภาค (Equity) ซึ่งอ้างถึงสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น โดยรวมถึง
การกระจายภาระด้านค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในลักษณะก้าวหน้าและเป็นธรรม และการเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานสูงเพียงพอ
เสมอหน้า 

2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในระบบสุขภาพ คือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เน้นเครือข่ายบริการระดับปฐมภูมิ 
3. ทางเลือกในการรับบริการ (Choice) ที่สามารถเข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพ 
4. การสร้างให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
โครงการเริ่มการด าเนินการใน พ.ศ. 2544 น าร่อง 6 จังหวัดแล้วขยายเป็น 21 จังหวัด และทั่วประเทศในที่สุด โดย

การปรับเปลี่ยนกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครองโดยสวัสดิการรักษาพยาบาลผู้มีรายได้น้อยและสังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูลและกลุ่มที่
                                                                                                                                                                           
61 วโิรจน์ ณ ระนอง, และอญัชนา ณ ระนอง. (2003). รายงานฉบบัสมบูรณ์ (เล่มที ่1) เรือ่งการตดิตามประเมนิผลการจดัหลกัประกนั
สขุภาพถว้นหน้า ปีทีห่นึง่ (2544-45). 
62 คณะท างานพฒันานโยบายหลกัประกนัสขุภาพถว้นหน้า. (2001). ม.ีค. 2544. 



ซื้อบัตรสุขภาพ รวมกับผู้ซึ่งไม่มีระบบใดคุ้มครอง ให้ไปอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค โดยได้รับ
บัตรทอง และจัดสรรงบประมาณให้หน่วยบริการสาธารณสุขในลักษณะเหมาจ่ายรายหัว (Capitation) แบบเดียวกันกับ
ประกันสังคม โดยหลักการจึงมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ขยายความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพไปครอบคลุมประชาชนทั้งหมดในทันท ี
2. ปฏิรูปกลไกการเงินการคลังภาครัฐ จากที่เคยจัดสรรงบประมาณตามสัดส่วนการเจ็บป่วยและจ านวนเตียง เป็น

การจัดสรรงบประมาณตามหัวประชากรในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ (Capitation) โดยหน่วยบริการมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสุขภาพ
ประชาชนในพ้ืนที่ มีการตรากฎหมายพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ขึ้นบังคับใช้ และเกิดองค์กร
ใหม่คือส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขึ้นท าหน้าที่ด้านการเงินการคลังสุขภาพ 

3. เน้นการสร้างสุขภาพเพ่ือให้เจ็บป่วยน้อยลง ปรับมาตรฐานระบบบริการปฐมภูมิโดยเปลี่ยนสถานีอนามัยเป็นศูนย์
สุขภาพชุมชน และสร้างระบบให้ไปรับบริการสาธารณสุขผ่านระบบบริการปฐมภูมิก่อน และมีการส่งต่อตามล าดับชั้นเมื่อ
ปัญหาเกินขอบเขตความสามารถของหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ 

ธนาคารโลกในขณะนั้นไม่เห็นด้วยกับวิธีการด าเนินโครงการนี้ โดยเห็นว่าจะท าให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณสูง
จนไม่เกิดความยั่งยืน อย่างไรก็ตามผู้น าของประเทศไทยก็ผลักดันและสนับสนุนให้มีการด าเนินโครงการนี้อย่างเต็มที่  
ภายหลังประธานธนาคารโลกได้ชื่นชมการตัดสินใจโครงการนี้ในครั้งนั้นและย้ าในที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก ค.ศ. 
2013 ว่า “ผู้น าสาธารณสุขของประเทศไทยมีความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ในการผลักดันโครงการนี้อย่างกล้าหาญ เพ่ือให้
ประชาชนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุขทุกคน วันนี้โลกได้เรียนรู้จากประเทศไทย”63 
 
ผลการด าเนินการโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 

ผลการด าเนินโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคอาจแบ่งเป็นด้านต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
1. การครอบคลุมและเข้าถึง พบว่าประชาชนได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพถ้วนหน้า โดยผู้ซึ่งไม่เคยได้รับการ

คุ้มครองจากระบบต่างๆ อีก 25 ล้านคน ได้รับการคุ้มครองภายใต้บัตรทองโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค อัตราการใช้
บริการผู้ป่วยนอกเพ่ิมขึ้นจาก 1.1-1.3 ครั้งต่อคนต่อปี ในช่วง พ.ศ. 2541-พ.ศ. 2544 เป็น 2.3-2.8 ครั้งต่อคนต่อปี ใน พ.ศ. 
2545 แสดงให้เห็นว่ามีการเข้าถึงบริการเพ่ิมมากข้ึน 

2. ด้านการเงินการคลังสุขภาพโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคไม่ได้ใช้เงินเพ่ิมขึ้นมากเท่ากับที่มีการทักท้วงกันไว้ โดย
ในปีงบประมาณ 2545 รัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณให้กระทรวงสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นประมาณ 10,000 ล้านบาท (จาก
งบประมาณ 60,000 ล้านบาทใน พ.ศ. 2544 หรือเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 16) ในขณะที่โครงการนี้ขยายความคุ้มครองให้แก่
ประชาชนที่ก่อนหน้าไม่มีระบบคุ้มครองประมาณ 25 ล้านคน และใน พ.ศ. 2546 งบประมาณเหมาจ่ายรายหัวได้รับที่ 
1,202.4 บาท ไม่เพ่ิมขึ้นจาก พ.ศ. 2545การจัดสรรทรัพยากรปรับเปลี่ยนจากจ่ายตามการเจ็บป่วยเป็นจ่ายตามจ านวน
ประชาชนในพ้ืนที่ (ศรชัย เตรียมวรกุล 2003) 64 โดยใช้อ าเภอเป็นหน่วยรับเงินเหมาจ่ายส าหรับผู้ป่วยนอกและส่งเสริม

                                                 
63 Jim Yong Kim. (2013). World Bank Group President Jim Yong Kim’s Speech at World Health Assembly: Poverty, Health 
and the Human Future. World Health Assembly, Geneva, Switzerland. May 21, 2013. 
64 ศรชยั เตรยีมวรกุล. (2003). รายงานฉบบัสมบูรณ์ (เล่มที ่4) เรือ่งการตดิตามประเมนิผลการจดัหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า. ปีที่
หนึ่ง (2544-45). 



สุขภาพป้องกันโรค ในส่วนผู้ป่วยในรวมไว้ที่จังหวัดจัดสรรโดยจ่ายให้สถานบริการสาธารณสุขแต่ละแห่งภายในจังหวัดนั้นตาม
สัดส่วนการให้บริการซึ่งไม่มีการเกลี่ยเฉลี่ยข้ามจังหวัดยกเว้นส่งต่อข้ามจังหวัด ต้องตามจ่าย  ข้ามจังหวัดก่อนที่จะน าเงินที่
เหลือมาจัดสรรภายในจังหวัด อย่างไรก็ตามมีโรงพยาบาลที่ยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกลไกการเงินการคลังระบบใหม่ได้ 
จึงต้องมีงบประมาณส่วนหนึ่งกันไว้ส าหรับดูแลโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาการเงินจากการปฏิรูประบบการเงินการคลัง
สุขภาพนี้ (Contingency fund) 

3. ด้านพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน การออกก าลังกายเพ่ิมขึ้นอย่างมากในช่วง พ.ศ. 2546-พ.ศ. 2550 ที่มีการ
รณรงค์เรื่องการออกก าลังกายทั่วประเทศ หลังจากนั้นก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในการส ารวจ พ.ศ. 2558 ได้มีการปรับเปลี่ยน
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป ปรากฏว่าการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬามีเพียงร้อยละ 23.4 เท่านั้น 
 

ตารางท่ี 11.3.2 อัตราการออกก าลังกายของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ตามเพศและเขตการปกครอง 
การออกก าลังกาย 2546 2547 2550 2554 

รวม 29.0 29.1 29.6 26.1 
ชาย 33.5 32.8 32.7 27.4 
หญิง 25.3 25.4 26.7 25.0 
ในเขตเทศบาล 35.5 33.4 33.5 30.4 
นอกเขตเทศบาล 25.8 26.9 27.9 23.9 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2546, 2547, 2550, 255465 66 
 

4. ตัวชี้วัดการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยที่ธนาคารโลกประเมิน พบว่าก่อนที่จะด าเนินการโครงการ 30 
บาทรักษาทุกโรค ประเทศไทยได้คะแนน 73.9 (2002) และหลังด าเนินโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ประเทศไทยได้
คะแนน 76.8 (2002) ดังกล่าวแล้วในเรื่องที่ 11.2.3 ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคที่ขยายความครอบคลุม
และเข้าถึงบริการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนโดยถ้วนหน้า จึงเป็นโครงการเดียวที่ส่งผลกระทบในการเพ่ิมคะแนนตัวชี้วัดสูง
ที่สุดในระยะเวลาปีเดียว 

มีการศึกษาหลายฉบับที่บ่งชี้ว่าโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคอาจท าให้อายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยยืนยาวขึ้น 
ทั้งนี้อายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่โครงการได้เริ่มต้นขึ้น  (ภาพที่ 11.18) นอกจากนี้กรูเบอร์
และคณะ67 ได้สรุปอีกว่าโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคท าให้อัตราการตายของเด็กและทารกลดลงร้อยละ 13-ร้อยละ 30 
เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาหนึ่งปีระหว่างก่อนและหลังการเริ่มโครงการ เมื่อเราต่อภาพของผลการศึกษาเหล่านี้เข้าด้วยกัน 
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อาจเป็นไปได้ว่าผลดีของโครงการทางด้านสุขภาพส่วนใหญ่เป็นไปในด้านของการยืดอายุขัย และผู้ที่รับประโยชน์ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มเด็กและทารก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและทารกในพ้ืนที่ยากจน68 
 

 
 
Pre      Post 
75  74  73  72   71   70  69  68 
1990  1991  1992  1993   1994  1995  1996  1997  1998   1999  2000 2001   2002   2003   2004  2005  
2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 

ภาพที่ 11.18 อายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยระหว่าง พ.ศ. 2533-พ.ศ.2557 
ที่มา: World Bank Databank 
 
การเปลี่ยนแปลงหลัง พ.ศ. 2549 
 หลังการรัฐประหารใน พ.ศ. 2549 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงสุขภาพถ้วน
หน้าหลายประการ การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญมดีังต่อไปนี้ 
 1. ยกเลิกการเก็บเงิน 30 บาท เมื่อเข้ารับบริการในแต่ละครั้ง และเปลี่ยนชื่อโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคเป็น
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
 2. ปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์โดยแยกการดูแลกลุ่มโรคเฉพาะขึ้นโดยแบ่งงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวมาจัดตั้งเป็น
กองทุนย่อยที่จ่ายตามการเจ็บป่วย และจ่ายเงินให้สถานบริการสาธารณสุขตามจ านวนรายงานการเจ็บป่วยด้วยโรคนั้นๆ ท า
ให้วงเงินขาลงส าหรับงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวลดลง 
 3. ปรับเปลี่ยนกลไกการเงินการคลังสุขภาพ โดยการจ่ายเงินให้สถานบริการสาธารณสุข จากเหมาจ่ายรายหัวให้ไป
ดูแลสุขภาพประชาชน เปลี่ยนเป็นใช้ข้อมูลการเจ็บป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในมาเป็นเกณฑ์การจ่าย โดยผู้ป่วยนอกใช้
จ านวนผู้รับบริการ ผู้ป่วยในใช้ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ (Relative weight: RW) ของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnostic Related 
Group: DRG) ยิ่งสถานบริการสาธารณสุขมีผู้ป่วยมาใช้บริการจ านวนมาก และหรือป่วยหนักมีภาวะแทรกซ้อนมาก ก็ยิ่ง

                                                 
68 ณฏัฐ ์หงษ์ดลิกกุล. (2017). การวเิคราะหผ์ลกระทบทางสวสัดกิารของโครงการ 30 บาทรกัษาทกุโรค. 
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ได้รับเงินงบประมาณมาก นอกจากนี้ยังโอนเงินงบประมาณไปยังสถานบริการสาธารณสุขระดับโรงพยาบาลชุมชน (อ าเภอ) 
โดยตรง ส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถปรับเกลี่ยงบประมาณให้มีการช่วยเหลือกันระหว่างสถานบริการสาธารณสุข
ได้อีก 
 4. ก าหนดให้จ านวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นโดยใช้เป็นตัวชี้วัดการเข้าถึงบริการ เป็นการจูงใจให้หน่วยบริการ
ให้บริการรักษาพยาบาลเพ่ิมมากขึ้น ยิ่งท าให้ต้องเพ่ิมจ านวนบุคลากรสาธารณสุขขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกวิชาชีพรวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนค่าตอบแทนต่างๆ อีกท้ังค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขในภาพรวมก็เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วเช่นกัน 
 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหลัง พ.ศ. 2549 
 การเปลี่ยนแปลงโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคไปเป็นโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีการเพ่ิมสิทธิ
ประโยชน์การเจ็บป่วยเฉพาะแยกส่วนจากเหมาจ่ายรายหัว การปรับกลไกการเงินการคลังให้มีการกระจายทรัพยากรตามการ
เจ็บป่วยเหมือนก่อนโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค รวมทั้งจูงใจให้มีการเจ็บป่วยเพ่ิมขึ้นโดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดการเข้าถึง
บริการ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบสุขภาพดังต่อไปนี้ 
 1. ค่าใช้จ่ายสุขภาพซึ่งเพ่ิมขึ้นในอัตราค่อนข้างคงที่ระหว่าง พ.ศ. 2544-พ.ศ. 2549 เปลี่ยนเป็นการเพ่ิมขึ้นในอัตรา
เร่งโดยเฉพาะในช่วง พ.ศ. 2552-พ.ศ. 2554 หลังจากนั้นก็เพ่ิมในอัตราเร็วกว่าช่วงก่อนหน้ามาจนปัจจุบันค่าใช้จ่ายสุขภาพที่
เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วมากกว่าการเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายครัวเรือนทั้งหมด (ภาพที่ 11.19) กลายเป็นปัญหาที่สังคมให้ความสนใจ 
และเริ่มมีแนวทางผลักภาระให้แก่ประชาชนโดยการร่วมจ่าย 
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ภาพที่ 11.20 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อค่าใช้จ่ายครัวเรือนทั้งหมด (GDP) พ.ศ. 2536-พ.ศ. 2559 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 201769 
 
 2. อัตราเสียชีวิตจากโรคหัวใจที่ชะลอการเพ่ิมขึ้นและลดต่ าลงในช่วง พ.ศ. 2544-พ.ศ. 2549 กลับเพ่ิมขึ้นหลัง พ.ศ. 
2549 และเริ่มเพ่ิมในอัตราเร็วขึ้น ขณะที่อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองและอุบัติเหตุจราจรที่ลดลงช่วง พ.ศ 
2544-พ.ศ. 2549 ก็กลับมาเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วอีกครั้ง (ภาพท่ี 11.20) 

 
อัตราการตายด้วยโรคมะเร็งทั้งประเทศ 
อัตราการตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือดทั้งประเทศ 
อัตราการตายตัวโรคหลอดเลือดสมองทั้งประเทศ 
อัตราการตายด้วยอุบัติเหตุจราจรทางถนนทั้งประเทศ 
120  100  80  60  40  20  0 
2541  2542  2543  2544   2545   2546  2547  2548  2549  2550   2551   2552  2553  2554  2555  2556  
2557 

ภาพที่ 11.21 อัตราการตายด้วยโรคส าคัญ ต่อประชากรแสนคน จ าแนกรายภาค พ.ศ. 2541-พ.ศ. 2558 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2017.70 

                                                 
69 ส านั กงานสถิติแห่ งชาติ . (2017). ข้อมู ลหมวดหมู่ สุขภ าพ  ทรัพย ากรสุขภาพ . http://social.nesdb.go.th/SocialStat/ 
StatLineChart_Final.aspx?reportid=1260&template=1R1C&yeartype=M&subcatid=18 access on 2017-10-02. 
70 ส านั ก งานสถิ ติ แห่ งช าติ . (2017). ข้อมู ลห ม วดห มู่ สุ ข ภ าพ  สถ าน ะสุ ขภ าพ . http://social.nesdb.go.th/SocialStat/ 
StatLineChart_Final.aspx?reportid=441&template=2R1C&yeartype=M&subcatid=15 access on 2017-10-02. 
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 3. อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง เพ่ิม
สูงขึ้นเป็นอัตราเร่งหลัง พ.ศ. 2549 (ภาพท่ี 11.21) 

 
อัตรา (รายประชากรแสนคน) ความดันโลหิตสูง 
อัตรา (รายประชากรแสนคน หัวใจ (รูห์มาติกขาดเลือดโรคหัวใจ) 
อัตรา (รายประชากรแสนคน) เบาหวาน 
อัตรา (รายประชากรแสนคน) โรคหลอดเลือดสมอง 
อัตรา (รายประชากรแสนคน) มะเร็ง และเนื้องอกทุกชนิด 
2000  1500  1000  500  0 
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ภาพที่ 11.22 จ านวนและอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคส าคัญ (ไม่ติดต่อ) พ.ศ. 2537-พ.ศ. 2558 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 201771 
 
 4. ความเหลื่อมล้ าระหว่างสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประกันสังคมและโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าเพ่ิมมากขึ้นทั้งสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลที่แตกต่างกัน กลไกการเงินการคลังที่แตกต่างกันท าให้งบประมาณต่อ
หัวของแต่ละสิทธิ์ไม่เท่าเทียมกัน ส่งผลให้คุณภาพในการรักษาพยาบาลและการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าของผู้มีสิทธิ์ในแต่ละ
ระบบแตกต่างกันไปด้วย ดังภาพ 11.22 
                                                 
71 ส านั ก งานสถิ ติ แห่ งช าติ . (2017). ข้อมู ลห ม วดห มู่ สุ ข ภ าพ  สถ าน ะสุ ขภ าพ . http://social.nesdb.go.th/SocialStat/ 
StatLineChart_Final.aspx?reportid=226&template=2R1C&yeartype=M&subcatid=17 access on 2017-10-02. 
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ภาพที่ 11.23 ความเหลื่อมล้ าของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย 
ที่มา: TDRI 2014. 
 

 จะเห็นได้ว่าตัวชี้วัดการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยที่ประเมินโดยธนาคารโลก หลังจาก ค.ศ. 2002 ก็ไม่
มีความก้าวหน้าเพ่ิมขึ้นแต่อย่างใด ในภาพรวมหากใช้ความเท่าเทียมกัน การให้บริการสาธารณสุขโดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 
การไม่แบ่งแยกและไม่เลือกปฏิบัติ มาเป็นตัวชี้วัดการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า คะแนนของประเทศไทยจะยิ่งมีปัญหามากขึ้น
ภายใต้บริบทที่เป็นอยู่นี้ ทั้งนี้ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และภาวะสุขภาพของประชาชนไทยจะกลายเป็นภาระหนัก
ของประเทศในอนาคต 
 
กิจกรรม 11.3.2 
 ระบบหลักประกันสุขภาพปัจจุบันในประเทศไทยมีกี่ระบบอะไรบ้าง 
แนวตอบกิจกรรม 11.3.2 

ระบบหลักประกันสุขภาพปัจจุบันของไทยประกอบด้วย 3 ระบบคือ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
ระบบประกันสังคม และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
 



เรื่องท่ี 11.3.3 
ทิศทางการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าในอนาคต 
 
นิเวศวิทยาของระบบสุขภาพใหม่ (New health ecosystem) 
 การเปลี่ยนแปลงประชากร ปัญหาและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงบริบทของระบบสุขภาพ ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นระบบนิเวศแบบหลายศูนย์กลาง (multicentric 
health ecosystem) ระบบสุขภาพไม่สามารถอยู่แยกส่วนจากระบบอ่ืนๆ ได้อีกต่อไป รวมทั้งวิชาชีพต่างๆ ที่เคยเป็นตัว
ขับเคลื่อนหลักของระบบสุขภาพ ก็ต้องลดบทบาทเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น องค์ประกอบนอกระบบ
สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ล้วนส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพทั้งสิ้น (ภาพที ่11.23)72 
 ในส่วนเป้าหมายของระบบสุขภาพคือประชาชนรวมทั้งองค์ประกอบของระบบสุขภาพก็มีการเปลี่ยนแปลงไป
เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่สังคมสูงอายุ การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความก้าวหน้าทางการแพทย์ ตลอดจนเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robot) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial int) และเครื่องจักรเรียนรู้ 
(Machine learning) ล้วนส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพรวมทั้งความส าเร็จหรือล้มเหลวของการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า
ทั้งสิ้น 
 

 
ภาพที่ 11.24 Health ecosystem 

ที่มา: UMIO, 2016 
 
 
การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้ากลายเป็นกระแสหลักของโลก 
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องค์การสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ร่วมกับผลักดั นการ
เข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าให้เป็นกระแสหลักของโลก ทุกประเทศสมาชิกต่างก็ให้การยอมรับ และร่วมด าเนินการโดย
ตั้งเป้าหมายให้เกิดผลส าเร็จในทุกประเทศภายใน ค.ศ. 2030 

แม้สหรัฐอเมริกาซึ่งเคยเริ่มต้นผลักดันด าเนินการประกันสังคมเพ่ือคุ้มครองลูกจ้างมาตั้งแต่ ค.ศ. 1880-ค.ศ. 1920 
แต่ไม่สามารถผลักดันกฎหมายดังกล่าวได้ แต่เปิดให้มีการใช้ระบบประกันสุขภาพเอกชนซึ่งมีการแข่งขันและมุ่งแสวงหาก าไร 
จึงเป็นประเทศในกลุ่ม OECD ที่มีระบบสุขภาพแตกต่างกับประเทศอ่ืนๆ และให้อิสระและความส าคัญกับภาคเอกชนในด้าน
สุขภาพมากกว่าประเทศอ่ืนๆ ทั้งหมด รวมทั้งเปิดช่องให้มีสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของการค้าเสรี จนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงถึง
ร้อยละ 18 ของรายได้ประชาชาติ (GDP) แต่กลับมีประชาชนจ านวนถึง 45 ล้านคนที่ยังไม่มีหลักประกันสุขภาพ รวมทั้งเข้า
ไม่ถึงระบบบริการสาธารณสุขเนื่องจากมีราคาแพงเกินกว่าที่จะแบกรับภาระได้ อีกทั้งสภาวะสุขภาพของชาวอเมริกันเมื่อ
เทียบกับประเทศ OECD อ่ืนๆ แล้วถือว่าด้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น อายุคาดเฉลี่ย อัตราตายทารก และอัตราตาย
มารดา เป็นต้น ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงกลับล าหันมาสนับสนุนการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยเริ่มต้นจากการ
ปฏิรูประบบสุขภาพภายใต้นโยบายของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ด้วยการออกกฎหมาย Affordable Care Act 2010 
และผลักดันให้มีการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า แม้ประธานาธิบดีคอนัลด์ ทรัมป์ จะพยายามล้มเลิกกฎหมายฉบับนี้และหัน
กลับไปใช้ระบบเสรีเช่นเดิม แต่ก็ยังด าเนินการไม่ส าเร็จและมีเสียงคัดค้านจากนักวิชาการ นักการเมืองและประชาชนจ านวน
มาก 

ดังนั้นการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าจึงกลายเป็นทิศทางหลักที่องค์กรระหว่างประเทศ และทุกประเทศสมาชิกใน
องค์การต่างๆ ให้ความส าคัญและรับรองว่าจะด าเนินการให้ประสบความส าเร็จในอนาคต 
 
การเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ 

องค์การระหว่างประเทศ และประเทศต่างๆ ที่ผลักดันและด าเนินการเรื่องการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า ต่างเห็นว่า 
จะต้องมีการปฏิรูประบบสุขภาพทุกองค์ประกอบ เพ่ือบูรณาการเป้าหมายขององค์ประกอบทุกระบบย่อยเข้าด้วยกัน  ให้ไป
บรรลุเป้าหมายการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า โดยประชาชนไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการรับบริการ หากแต่ประเทศ
ต่างๆ ล้วนมีระบบสุขภาพที่พัฒนาขึ้นมาตามบริบทและประวัติศาสตร์ในแต่ละประเทศซึ่งมีความแตกต่างกัน ท าให้
องค์ประกอบระบบย่อยของระบบสุขภาพของแต่ละประเทศแตกต่างกันไป 

การอภิบาลระบบ (Governance) ที่มีหน่วยงานหลากหลายในการดูแลรับผิดชอบระบบที่เป็นองค์ประกอบย่อยใน
ระบบสุขภาพ ซึ่งต่างก็ก าหนดเป้าหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมีการด าเนินการที่แตกต่างกัน และส่วนใหญ่มิได้
สอดคล้องประสานสนับสนุนกันและกันให้ไปในทิศทางเดียวกันในการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า เช่น ในประเทศไทย หน่วยงาน
ที่ดูแลก าหนดนโยบายและด าเนินการในเรื่องการเงินการคลังสุขภาพ ก็ยังมีถึง 3 แห่งคือ ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติดูแลการเงินการคลังระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขณะที่ส านักงานประกันสังคมดูแลระบบประกันสังคม 
กระทรวงการคลังดูแลระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สิทธิประโยชน์ของแต่ละกลุ่มจึงแตกต่างกัน รวมทั้งกลไก
การจ่ายเงินให้หน่วยบริการสาธารณสุขก็แตกต่างกันด้วย ประชาชนในแต่ละระบบจึงได้รับบริการที่ไม่เท่าเทียมกันตามไป
ด้วย การอภิบาลระบบที่มีหน่วยก าหนดนโยบายระบบย่อยๆ หลากหลายหน่วย จึงกลายเป็นปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการให้เกิดการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า 



นโยบายและยุทธศาสตร์ของภูมิภาคที่ต้องการผลักดันให้เกิดการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า  เช่นภูมิภาคอเมริกา 
(PAHO/WHO) จึงก าหนดว่าจะต้องมี องค์กรที่มีอ านาจก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระดับชาติ (National health 
authority) ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการด าเนินการเพ่ือไปบรรลุเป้าหมายการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าใน
ภาพรวม และทุกหน่วยก็จะต้องบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งการท างานเพ่ือไปบรรลุเป้าหมายเดียวกัน  
(ยุทธศาสตร์ที่ 1) ดังนั้นแนวโน้มและทิศทางการอภิบาลระบบสุขภาพในอนาคตจะมีลักษณะรวมศูนย์และเป็นหน่วยก าหนด
นโยบายระดับชาติแทนท่ีจะแยกส่วนไปตามองค์ประกอบของระบบสุขภาพ 
 
ทิศทางระบบการเงินการคลังสุขภาพ 
 ระบบการเงินการคลังส าหรับการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าในอนาคตมีทิศทางและแนวโน้ม มุ่งไปสู่การรวมศูนย์
ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ โดยมีเป้าหมายดังนี้ 

1. เพ่ือบริหารจัดการให้เกิดการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มาตรฐานเดียวกันโดยถ้วนหน้าไม่มีการ
แบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติแตกต่างกันต่อประชาชนต่างกลุ่ม 
 2. งบประมาณจากภาครัฐ หรือรัฐเป็นผู้เรียกเก็บภาษี หรือรวบรวมจากแหล่งต่างๆ จะกลายเป็นทิศทางหลัก ทั้งนี้
เพ่ือให้สามารถรวมศูนย์การจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายแรกได้ 
 3. เพ่ือลดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการ และลดภาระด้านค่าใช้จ่ายของผู้เจ็บป่วย การเก็บค่ารักษาพยาบาลที่จุด
ให้บริการจะลดลงหรือหายไปในที่สุด ดังนั้นการร่วมจ่ายจึงเป็นการสวนกระแสไปในทางตรงข้ามกับทิศทางหลัก 
 4. การบริหารจัดการระบบการเงินการคลังจะมุ่งเน้นคุณค่าที่เกิดขึ้นกับประชาชน (Value based health care) 
คือ ผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่สามารถวัดผลได้ แทนที่จะมุ่งเน้นกิจกรรมบริการเป็นหลักซึ่งจะท าให้เกิดการให้บริการซับซ้อนเพ่ิม
มากข้ึน ต้นทุนสูงขึ้น กลไกการจ่ายเงินให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขท่ีเคยเป็นการจ่ายค่าบริการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วย
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ (fee for service) หรือจ่ายตามโรค เช่น จ่ายตามน้ าหนักสัมพัทธ์ของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Relative 
weight of Diagnostic Related Group: RW of DRG) จะลดลงจนเหลือน้อยมากหรือหมดไป กลไกการจ่ายจะมุ่งไปสู่การ
จ่ายเงินเพื่อสุขภาพดีทดแทนกลไกการจ่ายแบบเดิม 
 5. การแสวงหาก าไรจากระบบย่อยๆ ที่เป็นองค์ประกอบในระบบสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดบริการสาธารณสุข ยา 
เวชภัณฑ์ วัคซีน รวมทั้งเทคโนโลยีด้านสุขภาพ จะท าได้ยากล าบากเพราะจะเป็นการไปในทิศทางตรงข้ามกับการเข้าถึง
สุขภาพถ้วนหน้า ดังนั้นนวัตกรรมด้านสุขภาพที่ส่งผลให้ผลลัพธ์ด้านสุขภาพดีขึ้นจะมีวงจรชีวิตทางธุรกิจเร็วกว่านวัตกรรมอ่ืน 
จึงท าก าไรได้ในระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น 
 
ระบบบริการสาธารณสุข (Health service delivery system) 
 ระบบบริการสาธารณสุขที่จะท าให้เกิดการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้าในอนาคตจะมีทิศทางแนวโน้มเปลี่ยนไปดังต่อไปนี้ 
 1. การบริหารจัดการระบบบริการสาธารณสุขจะมุ่งเน้นคุณค่าที่เกิดขึ้นกับประชาชน (Value based health care) 
คือ ผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ผู้ป่วยและญาติให้ความส าคัญ ที่สามารถวัดผลได้73 แทนที่ระบบเดิมที่มุ่งเน้นการบริการเป็นหลักซ่ึง
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กลไกการเงินการคลังในระบบเดิมจูงใจผิดทิศทางท าให้การจ่ายเงินให้สถานบริการสาธารณสุขสัมพันธ์กับการให้บริการ 
ขณะที่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพไม่สัมพันธ์กับกลไกการจ่าย ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดแรงจูงใจในการให้บริการเพ่ิ มขึ้น โดยไม่
สัมพันธ์กับผลลัพธ์ 

2. โรงพยาบาลจะต้องรวมตัวกันและร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เป็นเครือข่ายบริการสาธารณสุขที่ให้บริการครบถ้วนทุก
ระดับ โดยเน้นตั้งแต่ การป้องกันระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ เพ่ือให้ผลลัพธ์ด้านสุขภาพดีที่สุด ภายใต้การใช้
ทรัพยากรคุ้มค่ามากท่ีสุด รวมทั้งท าให้เกิดประสิทธิภาพเนื่องจากขนาดเหมาะสม (Economy of scale) 

3. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางการแพทย์ ตลอดจนเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robot) 
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial int) อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile) และเครื่องจักรเรียนรู้ (Machine learning) จะก่อให้เกิด
รูปแบบทางธุรกิจบริการสาธารณสุขใหม่ (New health care business model) ซึ่งเปลี่ยนจากการมีวิชาชีพเป็นฐาน ไป
เป็นเทคโนโลยีเป็นฐาน การรับบริการสาธารณสุขจะไม่จ ากัดอยู่ในสถานพยาบาลอีกต่อไป ประเทศต่าง ๆ จึงก าลังเผชิญหน้า
กับการเปลี่ยนแปลงระบบบริการสาธารณสุขทั้งสิ้น เช่นประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีก าลังอยู่บนทางเลือกในการปรับเข้าสู่รูปแบบ
ธุรกิจบริการสาธารณสุขใหม่ หลังจากเกิด Affordable Care Act, 2010 (ภาพที ่11.24 )74 
 

 
 

ภาพที่ 11.25 ทางเลือกรูปแบบธุรกิจบริการสาธารณสุขใหม่ 
ที่มา: Stanley Feld, 2012 
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อย่างไรก็ตาม การพัฒนารูปแบบธุรกิจบริการสาธารณสุขใหม่ ไม่เพียงแต่ต้องค านึงถึงปัจจัยด้านการเงินการคลัง
สุขภาพ และกลไกการจ่ายเท่านั้น แต่ต้องดูภาพรวมของนิเวศวิทยาใหม่ของสุขภาพทั้งระบบ และจ าเป็นต้องตระหนักว่า ทิศ
ทางการเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้ากลายเป็นกระแสหลักของโลก ดังนั้นการก าหนดรูปแบบใหม่ของบริการสาธารณสุข จึงต้องท า
ความเข้าใจว่าคุณค่าของบริการสาธารณสุขนั้นคือผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ส าคัญส าหรับประชาชน (ภาพที่ 11.25) รูปแบบ
ธุรกิจบริการสาธารณสุขใหม่ จึงต้องมุ่งเน้นไปที่คุณค่าที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งสามารถวัดผลได้เป็นหลักเท่านั้น (Value 
based health care) การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ดังกล่าวจึงต้องด าเนินการดังนี้75 
 1. เปลี่ยนบริการซึ่งเป็นเพียงกิจกรรมสาธารณสุขไปเป็นสิ่งส่งมอบที่วัดได้ นั่นคือผลลัพธ์ด้านสุขภาพ ซึ่งในรูปแบบ
ธุรกิจบริการสาธารณสุขเดิมนั้นเพียงส่งมอบบริการแล้วคิดค่ารักษาพยาบาลตามบริการ แต่มิได้ค านึงและไม่ต้องรับผิดชอบ
ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ 
 2. เพ่ิมการเข้าถึง โดยลดอุปสรรคทุกอย่าง ทั้งนี้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุปกรณ์เคลื่อนที่ และ
เทคโนโลยีต่างๆ จะช่วยในการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ 
 3. ใช้ข้อมูลด้านสุขภาพที่มีอยู่ทั้งหมดมาปรับปรุงเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาของประชาชนแต่ละคน (Big 
data) 

 
ภาพที่ 11.26 รูปแบบใหม่ธุรกิจบริการสาธารณสุขที่เน้นคุณค่าเป็นหลัก 

ที่มา: Arlen Meyers, 2016 76 
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 จงอธิบายรูปแบบธุรกิจบริการสาธารณสุขใหม่ 
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แนวตอบกิจกรรม 11.3.3 
รูปแบบทางธุรกิจบริการสาธารณสุขใหม่ (New health care business model) คือ รูปแบบที่เปลี่ยนจากการมี

วิชาชีพเป็นฐาน ไปเป็นเทคโนโลยีเป็นฐาน การรับบริการสาธารณสุขจะไม่จ ากัดอยู่ในสถานพยาบาลอีกต่อไป 
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