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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

ควำมส ำคัญและที่มำของกำรวิจัย 

ส ำนักงำนประกันสังคมได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำร รูปแบบกำรจ่ำยค่ำบริกำร
ทำงกำรแพทย์ และกำรพัฒนำสิทธิประโยชน์ทำงกำรแพทย์ ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกันตน และระบบ
ประกันสังคม เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในระบบบริกำรสุขภำพในปัจจุบันและในอนำคต รูปแบบกำรจัดกำร
ระบบกำรคลังและระบบกำรจัดบริกำรทำงกำรแพทย์ แบบ Health Maintenance Organization (HMO) 
เป็นแนวคิดหนึ่งที่มีข้อเสนอแนะให้ระบบประกันสังคมน ำมำพิจำรณำว่ำจะมีประโยชน์ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรเข้ำถึง และประสิทธิผลของกำรให้บริกำรหรือไม่ โดยเฉพำะผลลัพธ์ทำงสุขภำพและควำมพึงพอใจของ
ผู้ประกันตน ทำงส ำนักงำนประกันสังคมจึงได้สนับสนุนกำรวิจัยนี้เพ่ือศึกษำ และวิเครำะห์ท ำควำมเข้ำใจระบบ 
HMO รวมถึง ควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ที่เก่ียวข้องในเรื่องนี้ 

วัตถุประสงค ์

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัยนี้เพ่ือศึกษำประวัติและแนวทำงกำรจัดระบบกำรคลังสุขภำพ และกำร
บริกำรทำงกำรแพทย์ในรูปแบบ HMO ข้อดีข้อเสียของกำรน ำรูปแบบ HMO มำใช้ในระบบประกันสังคม  
อีกทั้งควำมสนใจและควำมเป็นไปได้ ของระบบเครือข่ำยขนำดใหญ่ ในกำรท ำหน้ำที่  HMO และจัดท ำ
ข้อเสนอแนะด้ำนกำรควบคุมก ำกับและประเมินผลระบบกำรคลังสุขภำพและกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ โดยน ำ
แนวคิดจำกกำรศึกษำระบบ HMO มำประยุกต์ใช้  

ระเบียบวิธีวิจัย 

เป็นกำรศึกษำวิจัยเชิงนโยบำย ท ำกำรศึกษำโดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภำพ ได้แก่ กำรทบทวน
วรรณกรรมทั้งในและต่ำงประเทศ กำรสัมภำษณ์เชิงลึกและกำรสนทนำกลุ่มกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
ผู้บริหำรและผู้เชี่ยวชำญที่มีหรือจะมีบทบำทเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรจัดระบบกำรคลังสุขภำพและกำร
บริกำรทำงกำรแพทย์ในรูปแบบองค์กรเครือข่ำยสุขภำพ HMO ตัวแทนนำยจ้ำงและลูกจ้ำง และตัวแทน
สถำนพยำบำล 

ผลกำรศึกษำ 

ก. ทบทวนควำมรู้ เกี่ยวกับ Health Maintenance Organization และกำรด ำเนินกำร HMO  
ในประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยเฉพำะในกรณีศึกษำ Kaiser Permanente   

จุดเริ่มต้นของ HMO ในประเทศสหรัฐอเมริกำมำจำกกำรที่ผู้ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ได้รวมกลุ่มกัน
และจัดบริกำรให้แก่กลุ่มประชำกรในรูปแบบกำรเงินแบบจ่ำยล่วงหน้ำ (prepaid medical group) ตั้งแต่ 
ช่วงก่อนสงครำมโลกครั้งที่ 2  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2472 โดยมีแพทย์จ ำนวนหนึ่งร่วมกันจัดบริกำรทำงกำรแพทย์ 
ในระดับท้องถิ่นที่เน้นกำรให้บริกำรปฐมภูมิและกำรป้องกันและดูแลรักษำสุขภำพแก่บุคลำกรขององค์กร  



ง 
 

ซ่ึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของหลักกำร HMO โดยในปี พ.ศ. 2516 ได้มีกฎหมำย HMO Act เพ่ือส่งเสริมกำรจัดระบบ
ประกันสุขภำพและกำรบริกำรสุขภำพโดยใช้ระบบ HMO มำช่วยแก้ไขปัญหำค่ำใช้จ่ำยสุขภำพที่สูงขึ้น 
จำกระบบ free-for-service ในโปรแกรมประกันสุขภำพรัฐส ำหรับผู้สูงอำยุ Medicare 
 ระบบ HMO เป็นกลไกกำรจัดกำรสิทธิประโยชน์และกำรบริกำรทำงกำรแพทย์และกำรจ่ำยเงินแบบ 
Managed Care โดยเป็นกลุ่มประกันทำงกำรแพทย์ให้บริกำรสุขภำพแบบคิดค่ำธรรมเนียมตำมระยะที่ก ำหนด
แบบคงที่ด้วยระบบกำรจ่ำยล่วงหน้ำ (prepaid) แบบเหมำจ่ำยรำยหัว ก ำหนดสิทธิประโยชน์ชัดเจนและ
ครอบคลุม อัตรำกำรจ่ำยร่วมต่ ำ ได้รับกำรดูแลจำกแพทย์และสถำนพยำบำลในเครือข่ำยเท่ำนั้น แพทยท์ ำงำน
เชื่อมประสำนในเครือข่ำยได้ มีกำรแลกเปลี่ยนแฟ้มประวัติและทรัพยำกรต่ำงๆ ร่วมกัน โดยผ่ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ พิจำรณำถึงคุณภำพและผลลัพธ์ด้ำนสุขภำพ เน้นบริกำรปฐมภูมิ ควบคุมกำรส่งต่อ 
โดยแพทย์ปฐมภูมิเพ่ือควบคุมค่ำใช้จ่ำย องค์กร HMO เป็นเครือข่ำยสถำนพยำบำลที่มำรับบทบำทประกันร่วม
ด้วย หรือ เป็นระบบที่ท ำสัญญำกับเครือข่ำยบริกำรเพ่ือให้บริกำรแก่ผู้ประกันตนในรำคำถูก ควำมเสี่ยงด้ำน
กำรเงินตกอยู่กับผู้ ให้บริกำรที่ต้องบริหำรจัดกำรกำรเงิ นและกำรบริกำรให้มีควำมคุ้มค่ำจึงมี กำร 
เน้นบริกำรปฐมภูมิ นอกจำกนั้นระบบ HMO มีกำรวำงแผน ออกกฎและมำตรฐำนในกำรรักษำ กำรประเมิน
และติดตำมผล กำรให้รำงวัลและลงโทษส ำหรับผู้ให้บริกำรที่ให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ (value based health 
care)  
 กำรจัดกำร HMO ณ ปัจจุบัน ของสหรัฐอเมริกำสำมำรถจ ำแนกเป็น 2 ระบบใหญ่ ได้แก่ 1) กำร
จัดกำร HMO ภำครัฐ ให้แก่ผู้สูงอำยุ ในโปรแกรม Medicare Advantage มีจ ำนวนสมำชิกร้อยละ 33 ของ
โปรแกรม Medicare ทั้งหมด มีสมำชิกอยู่ภำยใต้ระบบ HMO มำกที่สุดร้อยละ 63 หรือประมำณ 58 ล้ำนคน 
ในปี พ.ศ. 2560 และ 2) กำรจัดกำร HMO ภำคเอกชน นำยจ้ำงซื้อประกันเอกชนให้แก่ลูกจ้ำง ในปี พ.ศ.2560 
มีจ ำนวนสมำชิกร้อยละ 56 และอยู่ ในระบบ HMO ร้อยละ 14 รองจำกระบบ  Preferred provider 
organizations (PPOs) ซึ่งมีควำมยืดหยุ่นมำกกว่ำ เช่น ไปใช้บริกำรได้ทั้งในและนอกเครือข่ำย ไม่ต้องมีแพทย์
ปฐมภูมิเป็น gatekeeper 
 Kaiser Permanente (KP) เป็นบริษัทประกันเอกชนที่ไม่แสวงหำผลก ำไร ประกอบองค์กรเครือข่ำย 
3 องค์กร ได้แก่ (1) มูลนิธิ Kaiser (2) เครือข่ำยแพทย์ และ (3) โรงพยำบำลของมูลนิธิ KP เป็นระบบประกัน
สุขภำพเอกชนไม่หวังผลก ำไรที่มีขนำดสมำชิกมำกที่สุด โดยมี 11.8 ล้ำนคน ในรัฐแคริฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐที่มี
สมำชิกมำกท่ีสุดจำก 7 ภูมิภำค มีสัดส่วนทำงกำรตลำดร้อยละ 29 จำกสมำชิกทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2559 สมำชิก
ร้อยละ 77 เป็นกำรประกันสุขภำพโดยนำยจ้ำง ร้อยละ 5 เป็นกำรซื้อประกันโดยตนเอง ร้อยละ  18  
เป็นผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิประกันสุขภำพของรัฐ เช่น Medicare Advantage สิทธิประโยชน์ของ KP  
ทั้งในสมำชิก Medicare และลูกจ้ำง ค ำนึงถึงหลักของ HMO ที่เน้นบริกำรปฐมภูมิ สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับกำร
ส่งเสริมป้องกันจะไม่มีกำรจ่ำยร่วม ขณะที่ก ำหนดให้มีกำรจ่ำยร่วมในรำยกำรต่ำงที่เป็นกำรรักษำ เช่น กำรพบ
แพทย์และกำรส่งต่อผู้เชี่ยวชำญ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ประกันตนตระหนักในกำรมำรักษำแต่ละว่ำต้องเสียค่ำใช้จ่ำย  
จะมีกำรลดกำรรักษำที่ไม่จ ำเป็นลงและดูแลสุขภำพมำกกว่ำขึ้น มีกำรก ำหนดเพดำนสูงสุดที่ผู้ประกันตน  
จะต้องจ่ำยไว้ตั้งแต่ต้น กำรจ่ำยเบี้ยประกันต่ ำ แต่ต้องรักษำในสถำนพยำบำลเครือข่ำยเท่ำนั้น นอกจำกนั้น KP  



จ 

 

มีกำรออกแบบระบบเพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยของกำรดูแลรักษำ ได้แก่ 1) กำรป้องกันปัญหำสุขภำพแบบเฉียบพลัน 
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจัดให้มี KP Oncall ศูนย์ให้ค ำแนะน ำทำงคลินิก มีพยำบำลให้บริกำรตอบสนองควำมต้องกำร 
แก่สมำชิกเพ่ือไปสู่ช่องทำงกำรบริกำรที่เหมำะสม 2) แผนกำรดูแลผู้ป่วยที่ได้มำตรฐำน มีกำรพัฒนำแผนกำรรักษำ
ผู้ป่วยและข้อก ำหนดกำรดูแลรักษำที่ได้มำตรฐำน และส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมหลักฐำนเชิงประจักษ์ 3) กำรดูแล
ในช่วงเปลี่ยนผ่ำนอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยระบบ Health Connect ส ำหรับผู้ป่วยที่มีควำมเสี่ยงสูงด้วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วย 
จะได้รับกำรจัดกำรกำรดูแลรักษำและนัดติดตำมผลในกำรรักษำระดับปฐมภูมิหรือผู้ให้บริกำรอื่นได้อย่ำงรำบรื่น 
สำมำรถลดกำรรักษำที่ซ้ ำซ้อนและเข้ำใจกำรรักษำของผู้ป่วยตั้งแต่ต้น กำรออกแบบระบบนี้ท ำควบคู่กันไปกับกำร
ให้แรงจูงใจและระบบสำรสนเทศ  
 KP ได้รับเงินจำกรัฐบำลกลำงส ำหรับ Medicare ส ำหรับ Medicare advantage แบบเหมำจ่ำยรำยหัว 
หรือจำกนำยจ้ำงภำคเอกชนเป็นค่ำเบี้ยประกันแบบกลุ่ม ให้แก่มูลนิธิ KP และ KP จ่ำยแก่ผู้ให้บริกำรแบบเหมำ
จ่ำยรำยหัว จ่ำยให้แพทย์ด้วยระบบเงินเดือนและให้แรงจูงใจในกำรรักษำที่มีคุณภำพและควำมพึงพอใจของผู้ป่วย  
 KP มีระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริกำรตำมหลักกำรให้คุณค่ำบริกำร ด้วยข้อมูลประสิทธิผล
กำรดูแลสุขภำพของแผนสุขภำพชุดข้อมูล HEDIS อำทิ ตัวชี้วัดประสิทธิผลของกำรดูแลรักษำ หรือกำรเข้ำถึง
บริกำร เป็นต้น และกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อผู้ให้บริกำรหรือเรียกว่ำ CAHPS และ
คะแนนกำรรับรองมำตรฐำนของ NCQA Accreditation standards scores นอกจำกนั้นมีกำรวัดคุณภำพ
ของโรงพยำบำลที่จัดท ำโดยรัฐบำลกลำง และ KP มีกำรจัดท ำระบบกำร้องเรียนที่เอ้ือให้สมำชิกมีควำมสะดวก
และเป็นมำตรฐำน มีผู้เชี่ยวชำญอิสระในกำรตรวจสอบหำกไม่พอใจผลกำรพิจำรณำ 
 

ข. วิเครำะห์ ข้อดี ข้อเสีย ของ กำรจัดกำรรูปแบบ HMO เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบกำรประกัน
สุขภำพต่ำง ๆ   

ข้อดี ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยเมื่อเทียบกับ Fee for service มีกำรใช้ระบบ primary care และ gatekeeper  
เน้นกำรส่งเสริมป้องกัน และกำรสร้ำงสุขภำพมำกกว่ำกำรรักษำ เข้ำได้กับแนวคิด Value based และส่งเสริม
บริกำรแบบ integrated care เชื่อมโยงกัน มีกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยในกำรดูแลรักษำ  
กำรบริหำร ติดตำมและประเมินผล 

ข้อเสีย จ ำกัดทำงเลือกของผู้รับบริกำรทั้งกำรเลือกผู้ให้บริกำรได้เฉพำะในเครือข่ำย และต้องไปใช้
บริกำรกับแพทย์ปฐมภูมิก่อน มีกำรก ำหนดแผนกำรรักษำ เช่น กำรควบคุมส่วนที่สำมำรถเบิกได้ ในส่วน
ค่ำใช้จ่ำยเนื่องจำกต้องมีค่ำบริหำรจัดกำรส ำหรับองค์กร HMO ท ำให้ต้นทุนรวมของระบบอำจไม่ลดลง อำจมี
กำรแข่งขันระหว่ำงองค์กร HMOs ในกำรดึงดูดคนที่มีสุขภำพดีเข้ำระบบมำกกว่ำกำรแข่งกันในกำรพัฒนำ
คุณภำพและประสิทธิภำพของระบบ 

ค. วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้และข้อดีข้อเสียของกำรน ำแนวทำงกำรจัดระบบบริกำรทำงกำรแพทย์
รูปแบบ Health Maintenance Organization : HMO มำใช้ในระบบประกันสังคม  
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 ในปัจจุบันกำรจัดระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ของประกันสังคมมีส่วนเหมือนกับระบบ HMO หลำย
ประกำร อำทิเช่น มีระบบกำรจ่ำยล่วงหน้ำแบบเหมำจ่ำยรำยหัว มีกำรท ำสัญญำกับผู้ให้บริกำร มีชุดสิทธิ
ประโยชน์ที่ชัดเจน แต่ก็มีควำมแตกต่ำง ได้แก่   

 HMO เน้นบริกำรปฐมภูมิและบูรณำกำรใช้ในระดับปฏิบัติจริง กำรออกแบบระบบที่เอ้ือต่อกำร
ส่งเสริมป้องกัน ลดกำรรักษำที่ไม่จ ำเป็น และส่งเสริมกำรเข้ำถึงบริกำรของผู้ประกันตนให้มีควำม
สะดวก ระบบประกันสังคมควรมีกำรสนับสนุนให้เกิดขึ้นจริงในระบบเพ่ิมขึ้นกว่ำปัจจุบันที่เป็นเพียง
กำรซื้อบริกำรโรงพยำบำลคู่สัญญำหลัก 

 มีแพทย์หลักในกำรควบคุมกำรให้บริกำรเ พ่ือเน้นกำรบริกำรปฐมภูมิ  และกำรดูแลรักษำ 
อย่ำงต่อเนื่อง แต่ต้องมีระบบกำรติดตำมและประเมินผลคุณภำพบริกำร และกำรให้แรงจูงใจ  

 ระบบ HMO มีกำรบริหำรจัดกำรระบบ มีกำรดูแลอย่ำงเข้มข้น ซึ่งในระบบประกันสังคมในปัจจุบันยัง 
มีกำรด ำเนินกำรที่เน้นระบบเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลเป็นหลัก อำจพิจำรณำเพ่ิมบทบำทกำรจัดกำร
ระบบบริกำรหรือกำรจ้ำงองค์กรท ำหน้ำที่บริกำรจัดกำรระบบ โดยประกันสังคมคงบทบำทเป็น 
ผู้ก ำหนดนโยบำย เน้นกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลแทน 

 มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือรองรับระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรให้บริกำร และกำรจ่ำยเงิน 

ง. ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรระบบบริกำรสุขภำพและกำรจัดกำรเขตสุขภำพและทิศทำงกำรบริหำร
จัดกำรเครือข่ำยสถำนพยำบำลเอกชนขนำดใหญ่ในประเทศไทย กับควำมสอดคล้องระบบ HMO 

 ระบบ HMO สอดคล้องกับทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพ ที่เน้นกำรส่งเสริมป้องกันกำร
บริกำรปฐมภูมิ  

 ระบบ HMO อำจจะเป็นรูปแบบหนึ่งที่น ำมำใช้สนับสนุนกำรกระจำยอ ำนำจไปในภูมิภำคต่ำงๆ โดยให้
มีกำรจัดกำรระดับเขตในแบบ HMO ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับกำรกระจำยอ ำนำจสู่ระบบเขตสุขภำพ
ของกระทรวงสำธำรณสุข 

 ระบบ HMO มีระบบกำรเงินกำรคลังที่เน้นกำรจ่ำยอย่ำงมีคุณค่ำ ท ำให้ระบบกำรเงินกำรคลังมีกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน 

 ระบบ HMO ใช้ระบบเทคโนโนยีสำรสนเทศที่ท ำงำนเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ำยและใช้ในกำรติดตำม
ประเมินผล สอดคล้องกับทิศทำงกำรปฏิรูปที่ต้องกำรให้มีฐำนข้อมูลกลำงระหว่ำง 3 กองทุน 

 สิ่งที่ไม่สอดคล้อง 

 ในภำคเอกชนแม้ว่ำจะมีบทบำทเข้ำมำในระบบมำกข้ึน แต่ทิศทำงกำรบริหำรของเอกชนมีรูปแบบกำร
ควบรวมกิจกำรหรือกำรจัดกำรเป็นเครือข่ำยขนำดใหญ่ มีควำมอิสระในกำรบริหำรจัดกำรตัวเอง และ
มีกำรขยำยตัวลงทุนในตลำดต่ำงประเทศ จึงอำจไม่สอดคล้องกับระบบ HMO ที่เน้นบริกำรปฐมภูมิ
และควบคุมค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพ 
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จ. แนวทำงกำรน ำรูปแบบกำรบริหำรแบบ HMO มำใช้ในประเทศไทยภำยใต้ระบบประกันสังคม  
หำกจะพิจำรณำน ำรูปแบบ HMO มำประยุกต์ใช้ในประเทศไทยภำยใต้ระบบประกันสังคม จ ำเป็นต้องค ำนึงถึง
สภำวะแวดล้อมและลักษณะองค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน  โดยสำมำรถก ำหนดรูปแบบได้ 3 รูปแบบ ได้แก่  
1) ระบบ HMO ผ่ำนเครือข่ำยระบบบริกำร 2)ระบบ HMO ผ่ำนระบบประกันสุขภำพ (ภำครัฐ) หรือระบบเขต
เพ่ือจัดกำรเครือข่ำยระบบบริกำร 3)ระบบ HMO ผ่ำนบริษัทประกันเพ่ือจัดกำรเครือข่ำยระบบบริกำร  
โดยรำยละเอียดแต่ละรูปแบบมีดังนี้ 

Model 1 ระบบ HMO ที่บริหำรจัดกำรผ่ำนเครือข่ำยระบบบริกำร เช่น โรงพยำบำล ส ำนักงำน
ประกันสังคมจ่ำยเงินแบบเหมำจ่ำยรำยหัวให้แก่เครือข่ำยโรงพยำบำลไปบริหำรจัดกำรเอง  มีระบบบริหำร
จัดกำรกำรส่งต่อ ท ำสัญญำกับสถำนพยำบำลระดับปฐมภูมิ โรงพยำบำล และสถำนพยำบำลระดับสูง 
มำเป็นเครือข่ำยมีสถำนพยำบำลระดับปฐมภูมิ เช่น คลินิก โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล หรือคลินิกหมอ
ครอบครัวเป็นด่ำนแรกในกำรดูแลรักษำจึงจะมีกำรส่งต่อไปยังโรงพยำบำลและโรงพยำบำลระดับสูง  
  Model 2 HMO ผ่ำนระบบประกันสุขภำพ (ภำครัฐ) หรือระบบเขตเพ่ือจัดกำรเครือข่ำยระบบบริกำร 
ฯลฯได้แก่ เขตสุขภำพของกระทรวงสำธำรณสุข หรือ ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต ประกันสังคม
จ่ำยแบบเหมำจ่ำยรำยหัวให้ สปสช. หรือ เขตสุขภำพแต่ละเขตบริหำรจัดกำรระบบเองให้มีควำมเหมำะสมและ
สอดคล้องกับทรัพยำกรสุขภำพและควำมเสี่ยงด้ำนสุขภำพของผู้ประกันตนในบริบทของพ้ืนที่นั้นๆ 

Model 3 HMO ผ่ำนบริษัทประกันเพ่ือจัดกำรเครือข่ำยระบบบริกำร มีควำมคล้ำยคลึงกับ model 2 
แต่ใช้บริษัทประกันสุขภำพมำเป็นผู้บริหำรจัดกำรระบบ  

ทั้งนี้ จำกกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ และควำมสนใจ ของผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข ผู้บริหำรเขต
สุขภำพ และผู้บริหำรจัดกำรเครือข่ำยสถำนพยำบำลเอกชนขนำดใหญ่ในประเทศ ในกำรท ำหน้ำที่องค์กร
เครือข่ำยสุขภำพ HMO และมุมมองของผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำร ต่อรูปแบบต่ำง ๆ ดังกล่ำว มีผลดังนี้ 
Model 1 

 ผู้ประกันตนไม่สนใจรูปแบบนี้ เนื่องจำกไม่ต้องกำรถูกบังคับให้ผ่ำนเครือข่ำยปฐมภูมิ เสมือนเป็นกำร
ลิดรอนสิทธิ์ และเกิดควำมไม่ยุติธรรมเพรำะผู้ประกันตนจ่ำยเงินแต่กลับต้องใช้สิทธิเหมือนบัตรทอง 

 โรงพยำบำลเอกชนเครือข่ำยขนำดใหญ่ไม่มีควำมสนใจท ำ HMO เพรำะมีบำงเครือเท่ำนั้นที่มีศักยภำพ
เชื่อมโยงได้ อีกทั้งไม่ต้องกำรลงทุนเพ่ิมเติมในบริกำรปฐมภูมิ เอกชนค ำนึงถึงหลัก 2 ประกำร หำก
ตอบโจทย์ทำงธุรกิจได้ และ เป็นเรื่องของหน้ำที่ที่ควรท ำ แต่ต้องไม่ท ำให้ขำดทุนมำกนัก 

 เครือข่ำยโรงพยำบำลเอกชนภำยใต้ระบบประกันสังคมเห็นว่ำอำจมีควำมเป็นไปได้ ในกำรจัดท ำ 
primary care หำกมีควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน มีกำรสนับสนุนงบประมำณและแรงจูงใจ  

 ผู้บริหำรเห็นว่ำควรมอง “ควำมต้องกำรของผู้ประกันตน” เป็นตัวตั้ง ไม่ควรมอง service หรือระบบ
ของกระทรวงสำธำรณสุขเป็นตัวตั้ง เช่น กำรไปที่ รพ.สต. ก่อน ซึ่งท ำเป็น barrier ในระบบ 
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  สิ่งส ำคัญในกำรจัดท ำระบบนี้ ต้องสร้ำงสรรค์ primary care concept ต้องท ำให้เกิด mindset กับ
แพทย์ในกำรใส่ใจ เกิดควำมสนุกในกำรดูแลรักษำผู้ป่วย และให้แรงจูงใจเน้นคุณค่ำในกำรบริกำร  

Model 2 

 ผู้ประกันตนไม่เห็นด้วย เพรำะอำจมีค่ำบริหำรจัดกำร ผู้ประกันตนอำจจะได้รับประโยชน์น้อยลง  

 ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) ยินดีเป็นเจ้ำภำพ เพรำะอยู่ในกฎหมำยและ  
มีประสบกำรณ์ใกล้เคียงในกำรบริหำรองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

 ผู้ให้บริกำรเครือข่ำยโรงพยำบำลเอกชนที่เห็นว่ำกำรจัด HMO อำจจะท ำให้รำยได้และผลประโยชน์
โรงพยำบำลถูกตัดทอนลง  แต่มีควำมเป็นได้ หำก HMO เป็น สปสช. เขต ที่มีกำรบริหำรจัดกำรดี   

 ผู้บริหำรเห็นว่ำช่วยลดภำระงำนของประกันสังคมและกำรส่งต่อ ช่วยสนับสนุนแนวคิดกำรส่งเสริม
ป้องกัน และระบบเขตเป็น economy of scale ทีน่่ำจะช่วยลดต้นทุนและเกิดกำรแบ่งปันทรัพยำกร  

 บทบำทของภำคเอกชนยังไม่ชัด และค ำนึงถึง “วัฒนธรรมองค์กร” ประโยชน์และผลเสียที่จะได้รับ 

 ข้อจ ำกัดคือแต่ละเขตมีกำรกระจำยตัวของผู้ประกันตนที่ไม่เท่ำกัน ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง  

 ข้อควรพิจำรณำ ศักยภำพของกลไกในระดับเขตอำจยังมีไม่เพียงพอ กำรจ่ำยเงินควรค ำนึงถึงมีต้นทุน 
ผลลัพธ์และควำมเสี่ยงของสถำนพยำบำลระดับต่ำงๆ ที่ไม่เท่ำกัน มีหน่วยงำนบริหำรจัดกำรกลำง
ระหว่ำงเขต ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงพยำบำลคู่สัญญำและโรงพยำบำลส่งต่อ 

 ควรมีกำร pilot เพ่ือทดลองและเรียนรู้ก่อนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่องระบบกำรจ่ำยเงิน  

Model 3 

 ผู้ประกันตนไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่งกับรูปแบบนี้ซึ่งนอกจำกสิ้นเปลืองงบประมำณแล้ว บริษัทประกัน
สุขภำพเอกค ำนึงถึงผลก ำไรเป็นส ำคัญ 

 บริษัทประกันเอกชนไม่มีควำมสนใจเป็นเจ้ำภำพ เนื่องจำกขำดประสบกำรณ์  และไม่มีคนดูแลระบบ 
แตอ่ำจสนใจในกรณีบริษัทต่ำงชำติ เช่น United Health Care ขยำยเข้ำมำในภูมิภำค Asia  

 เครือข่ำยผู้ให้บริกำรเอกชนมีควำมสนใจ หำกบริษัทประกันเอกชนจ่ำยแบบ free-for-service  

 รัฐบำลไม่ส่งเสริมบริษัทประกันสุขภำพเอกชน  และไม่ได้สร้ำงแรงจูงใจให้เกิดกำรมีประกันสุขภำพ  
ที่เน้นกำรจัดกำรระบบให้มีประสิทธิภำพและคุณภำพ 

โดยสรุป กำรจัดกำรระบบ HMO ในรูปแบบต่ำงๆ อำจยังไม่สำมำรถตอบสนองต่อกำรบริหำรจัดกำร
ระบบประกันสังคม เนื่องจำกมีควำมคิดเห็น และควำมท้ำทำยที่แตกต่ำงกัน โดยเฉพำะควำมพร้อมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง โดยรูปแบบที่น่ำจะมีควำมเป็นไปได้และอำจจะเกิดประโยชน์มำกที่สุด ได้แก่กำรจัดระบบผ่ำนกลไก
เขตสุขภำพ หรือ กลไกของส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ ที่มีเครือข่ำยและมีประสบกำรณ์กำรจัดกำรระบบ
บริกำรอยู่แล้ว  โดยที่ส ำนักงำนประกันสังคมต้องรับบทบำทหลักในกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์ หลักกำร  
และกระบวนกำร รวมทั้งมีกำรปรับบทบำทเป็นผู้ก ำกับระบบ และมีกระบวนกำรประเมินและติดตำมผลอย่ำง
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เป็นระบบ โดยหำกจะน ำมำใช้จ ำเป็นต้องมีกำรทดลองในพื้นที่น ำร่อง มีกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง และมีกำร
ประเมินผลกระทบต่อภำคส่วนต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบก่อน 

ช. กำรน ำแนวคิดเรื่อง HMO มำปรับปรุงระบบบริกำรภำยใต้ระบบประกันสังคม  

ถึงแม้ว่ำกำรน ำรูปแบบ HMO มำใช้น่ำจะมีควำมเป็นไปได้น้อย เนื่องจำกมีข้อจ ำกัดหลำยประกำร 
อย่ำงไรก็ตำมระบบประกันสังคมปัจจุบันสำมำรถน ำแนวคิดในระบบ HMO มำใช้พัฒนำในระบบที่มีอยู่แล้ว 
หำกวิเครำะห์สถำนกำรณ์ระบบปัจจุบันและพัฒนำโมเดลที่อ้ำงอิงสภำพองค์กรและระบบที่มีอยู่ ก็จะสำมำรถ  
มีแนวทำงหรือรูปแบบที่จะน ำรูปแบบ HMO มำปรับใช้ได้อยู่สี่แนวทำงใหญ่ ได้แก่ 

1. Model 1 อำศัยกำรปรับเปลี่ยนคู่สัญญำภำยใต้ระบบประกันสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบัน จำกกำร
จัดกำรรำยโรงพยำบำลเป็นกำรท ำสัญญำกับสถำนพยำบำลที่เป็นเครือข่ำย โดยใช้เครือข่ำยสถำนพยำบำลที่มี
อยู่แล้ว เช่น ระบบเครือข่ำยสถำนพยำบำลภำครัฐในระดับจังหวัดหรือระดับเขตในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และน ำแนวคิดกำรจัดกำรของระบบ HMO แบบ staff HMO model มำช่วยปรับ
ให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรระบบทำงกำรแพทย์และกำรสร้ำงเสริมสุขภำพในกลุ่มผู้ประกันตนให้ดีขึ้น 

2. Model 2 เป็นกำรโอนถ่ำยกระบวนกำรจัดกำรระบบบริกำรสุขภำพไปให้กลไกบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ เช่น กลไกเขตสุขภำพที่มีแผนจะจัดตั้งขึ้นในแผนปฏิรูปสุขภำพของประเทศ หรือใช้กลไกที่มีอยู่ แล้ว 
เช่น ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ เป็นผู้บริหำรจัดกำร ในรูปแบบ network HMO model โดยมีกำรประสำน
เครือข่ำยผู้รับบริกำรในพ้ืนที่ เ พ่ือให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยที่กองทุนประกันสังคม 
ยังมีบทบำทในกำรก ำหนดนโยบำย สิทธิประโยชน์ และกำรก ำกับดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตน
และระบบโดยรวม  

3. Model 3 คล้ำยกับ Model ที่ 2 แต่เป็นกำรให้บริษัทประกันเอกชน หรือ สมำคมประกันวินำศภัย
เป็นตัวกลำงในกำรเชื่อมโยงให้เกิดองค์กรกลำงในกำรบริหำรจัดกำรระบบ HMO ในรูปแบบ network model 
เช่นกัน   

4. Model 4 ไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่ได้มีกำรศึกษำโดยตรง แต่เป็นทำงเลือกหำกส ำนักงำนประกันสังคม
ไม่สนใจจะด ำเนินกำรใน Model ทั้งสำมแบบเบื้องต้น แต่ยังอยำกจะน ำข้อดีที่เรียนรู้ได้จำกกำรบริหำรใน
ระบบ HMO และ Managed care มำพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ของกองทุนประกันสังคมให้ดียิ่ งขึ้น 
โดยน ำเอำแนวทำงหลัก 3 ด้ำนที่จะอธิบำยต่อไปด้ำนล่ำงมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำระบบบริกำรทำง
กำรแพทย์ในระบบประกันสังคมให้ดีขึ้น 

ไม่ว่ำจะเลือกรูปแบบใดก็ตำม กำรศึกษำระบบ HMO ได้แสดงให้เห็นแนวคิดและกระบวนกำรที่น่ำจะ
เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์และกำรสนับสนุนให้ผู้ประกันตนมีสุขภำพดี อยู่อย่ำง
น้อยสำมประกำร ได้แก่ 
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1. Primary Care with Strong Promotion & Prevention โดยในปัจจุบัน ระบบประกันสังคม 
มีกำรท ำสัญญำกำรให้บริกำรกับโรงพยำบำลคู่สัญญำหลัก ซึ่งส่วนใหญ่ก็จัดบริกำรโดยใช้แพทย์ทั่วไปในกำร
ให้บริกำรกับผู้ประกันตน  แต่โรงพยำบำลส่วนใหญ่ ไม่ได้มีกำรจัดกำรระบบให้เน้นบริกำรปฐมภูมิ ที่มีกำรเน้น
กระบวนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภำพ  แต่ยังเป็นระบบที่รักษำแบบตั้งรับ เน้นกำร
ดูแลผู้ป่วยเป็นครั้งครำว ขำดควำมต่อเนื่อง และไม่ได้เน้นคุณค่ำของระบบบริกำร  ระบบประกันสังคมควรปรับ
กลไกกำรบริหำรจัดกำรระบบบริกำรกำรแพทย์ที่เน้นระบบปฐมภูมิ เพ่ือกำรสร้ำงสุขภำพของผู้ประกันตน  
โดยท ำได้ตั้งแต่กระบวนกำรก ำหนดคู่สัญญำหลัก หลักเกณฑ์กำรจ่ำย กำรติดตำมผล 

2. Integrated Systems with Value-based Health Care กลไกกำรบริกำรยังเป็นปัญหำส ำคัญ  
ทั้งในระบบกำรส่งต่อระดับสูงและในเครือข่ำยระดับปฐมภูมิเพ่ือเพ่ิมทำงเลือกและลดควำมแออัดของระบบ
บริกำรในระดับนโยบำย ควรสนับสนุนแผนกำรขับเคลื่อนระดับชำติเพ่ือกำรปฏิรูประบบบริกำรสุขภำพ  
ที่เป็นเครือข่ำยและมีควำมคล่องตัว ทั้งนี้ ส ำนักงำนประกันสังคม และคณะกรรมกำรกำรแพทย์ กองทุน
ประกันสังคม ควรให้ควำมส ำคัญกับเรื่องนี้ ในกำรวำงแผนและออกแบบระบบบริกำรกำรจ่ำย และ  
กำรประเมินผล 

3. Health IT for System & Disease Management โดยระบบปัจจุบัน ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จำก
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำร กำรจัดบริกำรและกำรสร้ำงสุขภำพของประชำชน มีแนวทำงและ
เครื่องมือหลำยอย่ำงที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ เพ่ือกำรพัฒนำระบบบริหำร กำรดูแลผู้ป่วย ส่งเสริมป้องกัน
และลดปัจจัยเสี่ยง ควรมีกำรลงทุนปรับปรุงระบบที่มี และวิจัยพัฒนำเครื่องมือเพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้  
ในทุก ๆ ด้ำน 

โดยสรุป แนวคิดเรื่อง HMO เป็นแนวคิดที่น่ำสนใจ แต่คงไม่เหมำะสมต่อกำรน ำมำใช้โดยตรง  
กำรจัดกำรรูปแบบดังกล่ำวมีทั้งข้อดีและข้อเสีย และกำรศึกษำนี้แสดงให้เห็นประโยชน์ของกำรน ำข้อดีที่เรียนรู้
ได้จำกระบบดังกล่ำวมำประยุกต์ใช้กับระบบประกันสังคม ซึ่งน่ำจะมีควำมส ำคัญกว่ำกำรน ำรูปแบบ HMO  
มำใช้  ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรต้องมีกำรคิดวิเครำะห์ วำงแผน และกำรด ำ เนินกำรอย่ำงมีระบบและมีกำร
เตรียมกำรให้เหมำะสม รวมถึงกระบวนกำรตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือให้กำรเปลี่ยนแปลงเกิดผล  
ที่พึงประสงค์   
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บทคัดย่อ 

 ส ำนักงำนประกันสั งคมให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำร รูปแบบกำรจ่ำย 

ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ และกำรพัฒนำสิทธิประโยชน์ทำงกำรแพทย์ ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกันตนและ

ระบบประกันสังคม รูปแบบกำรจัดกำรระบบกำรคลังและระบบกำรจัดบริกำรทำงกำรแพทย์ แบบ Health 

Maintenance Organization (HMO) เป็นแนวคิดหนึ่งที่มีข้อเสนอแนะให้ระบบประกันสังคมน ำมำพิจำรณำ

ว่ำจะมีประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรหรือไม่  

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัยนี้เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรจัดระบบกำรคลังสุขภำพ และกำรบริกำรทำง

กำรแพทย์ในรูปแบบ HMO ข้อดีข้อเสียในกำรน ำมำใช้ อีกทั้งควำมสนใจและควำมเป็นไปได้ของระบบ

เครือข่ำยขนำดใหญ่ในกำรท ำหน้ำที่  HMO และจัดท ำข้อเสนอแนะด้ำนกำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 

กำรศึกษำนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงนโยบำย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ ได้แก่ กำรทบทวนวรรณกรรม  

กำรสัมภำษณ์เชิงลึก และกำรสนทนำกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ รูปแบบ HMO ในภำพรวมมีควำมคล้ำยคลึงกับระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ภำยใต้

กองทุนประกันสังคมหลำยประกำร อำทิเช่น ระบบกำรจ่ำยล่วงหน้ำ ก ำหนดสิทธิประโยชน์ชัดเจนและ

ครอบคลุม มีอัตรำกำรจ่ำยร่วมต่ ำหรือไม่มีและกำรดูแลจำกแพทย์และสถำนพยำบำลในเครือข่ำย ควำม

แตกต่ำงที่ส ำคญัได้แก่ HMO มีกำรจัดกำรบริกำรทีเ่น้นบริกำรปฐมภูมิ ในขณะที่ระบบประกันสังคมยังไม่ได้เน้น  

จำกกำรวิเครำะห์รูปแบบ HMO พบว่ำสำมำรถประยุกต์ข้อดีของระบบดังกล่ำวมำใช้ประโยชน์ในกำร

บริหำรจัดกำรระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ภำยใต้กองทุนประกันสังคมได้ในสี่แนวทำง ได้แก่ แบบที่หนึ่ง  

เป็นกำรใช้รูปแบบ HMO Staff Model โดย สปส.ท ำสัญญำกับเครือข่ำยสถำนพยำบำลที่มีขนำดใหญ่ 

เพ่ือจัดบริกำรแทนที่จะเป็นกำรท ำสัญญำกับแต่ละโรงพยำบำล แบบที่สอง อำศัยผู้บริหำรระบบภำยนอก 

ที่มีศักยภำพ เช่น ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติหรือองค์กรที่ตั้งขึ้นเพ่ือบริหำรจัดกำรเครือข่ำยบริกำร

ระดับเขตมำเป็นคู่สัญญำกับ สปส. ในกำรไปจัดระบบและบริหำรจัดกำรเครือข่ำยบริกำรในระดับพ้ืนที่  

แบบที่สำมคล้ำยกับแบบที่สองแต่อำศัยบริษัทประกันสุขภำพหรือประกันภัยภำคเอกชนเป็นผู้บริหำรระบบ

แทน และ แบบที่สี่ เป็นระบบที่ไม่เปลี่ยนจำกปัจจุบันแต่ประยุกต์เอำข้อเด่นของระบบ HMO ที่ส ำคัญสำม

ประกำรมำพัฒนำให้ระบบปัจจุบันดีขึ้น ได้แก่ (1) กำรเน้นกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และลดปัจจัย

เสี่ยงสุขภำพ (2) กำรเชื่อมโยงระบบบริกำร เพ่ือเพ่ิมทำงเลือกและลดควำมแออัดของระบบบริกำร รวมทั้ง

วำงแผนและออกแบบระบบบริกำรกำรจ่ำยและกำรประเมินผล และ (3) กำรประยุกต์ระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรโรค และกำรสร้ำงสุขภำพของประชำชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งระบบติดตำมและ

ประเมินผลเพ่ือช่วยสนับสนุน value-based health care   ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะเลือกรูปแบบข้อเสนอแบบใด  

ระบบประกันสังคมก็สำมำรถน ำข้อเด่นของรูปแบบ HMO สำมประกำรดังกล่ำวมำใช้พัฒนำต่อยอดกับระบบ

บริกำรทำงกำรแพทย์ภำยใต้กองทุนประกันสังคม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทั้ง ผู้ประกันตน นำยจ้ำง และรัฐ 

ต่อไป  
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Abstract 

The Social Security Office aims to improve the system management, benefit package, and 
payment mechanisms of the medical care system under the Social Security Scheme (SSS) to 
bring about the greatest benefits to the scheme and its beneficiaries. One of the models for 
health financing system management that has been proposed as a potential solution for the 
SSS is the “Health Maintenance Organization (HMO)” model. It was questioned whether HMO 
can be a useful model to develop SSS medical care system. 
This study aims to explore and analyze the HMO model and its potential application to 
improve the social security system in Thailand. It employs qualitative methods including 
literature review and in-depth interview, and focus group discussion to support this policy 
research. 
The study shows that the HMO model has many similarities to the current policy and practice 
used in the SSS e.g. prospective payments, benefit package set-up, low cost sharing, and 
network service system. The main difference is that HMO emphasizes managed care with 
primary care focus while the current SSS model still does not emphasize those approaches.  
 
We identified four potential models where the findings from HMO model analysis can help 
contribute to the improvement of the current SSS system. The first one is based on the HMO 
staff model where SSO contracts with existing major health care providers who already have 
extensive network of health care facilities to provide medical care services to the beneficiaries. 
The second model relies on third-party public sector health system or health insurance 
managers such as the National Health Security Office or the proposed regional health boards 
to contract with health care providers and manage the health care services. The third model 
is similar to the second but relies on private sector health insurance companies to carry out 
the HMO model management. The fourth model is based on the status quo but adapt the 
three main strategic approaches described below to improve the SSS system.  
 
No matter which model is chosen, three main strategic approaches that could benefit the 
existing SSS system can be learned from the HMO model. The first is focusing on primary care 
with strong promotion & prevention. The second is the design to use integrated systems with 
value-based health care. The third is the use of health IT for system & disease management 
to improve and support value-based health care. 
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บทที่ 1 
 

1.1 ความส าคัญ ที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัยและการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ในประเทศไทย มีแนวคิดการปฏิรูปและการพัฒนาระบบการเงินการคลังเพ่ือสุขภาพ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบการจัดบริการทางการแพทย์ และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพ
ที่ดีของประชาชน  โดยส านักงานประกันสังคม ซึ่งรับผิดชอบดูแลผู้ประกันตนภายใต้กองทุนประกันสังคม 
โดยเฉพาะในด้านการให้ความคุ้มครองการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทั้งที่เนื่องและไม่เนื่องจากการท างาน 
ตลอดจนการคลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย รวมทั้งการสงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ได้ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาระบบการจัดการ  รูปแบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ และการพัฒนาสิทธิประโยชน์ 
ทางการแพทย์ ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกันตน และระบบประกันสังคมของประเทศในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม ยังมีการเปลี่ยนแปลงในระบบบริการสุขภาพหลายประการที่มีอยู่ในปัจจุบันและ  
มีแนวโน้มเพ่ิมเติมขึ้นในอนาคต ที่จะเพ่ิมความท้าทายในการบริหารจัดการบริการทางการแพทย์ภายใต้ระบบ
ประกันสังคมในอนาคต ทั้งในส่วนของภาครัฐ เช่น การกระจายอ านาจด้านการบริหารภายใต้กระทรวงสาธารณสุข
สู่รูปแบบเขตสุขภาพ ภายใต้แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข แนวโน้มการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
จัดบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไปสู่ระบบเครือข่ายสถานพยาบาล   
และวิวัฒนาการรูปแบบการให้บริการทางการแพทย์ในภาคเอกชน รวมถึงการซื้อและควบรวมกิจการในระบบ
เครือข่ายสถานพยาบาล เป็นต้น 

แ น ว คิ ด เ รื่ อ ง  Health Maintenance Organization (HMO) ไ ด้ มี ก า ร น า ม า ป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้ แ ล ะ 
ประสบผลส าเร็จระดับหนึ่ งในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีการเริ่มใช้ตั้ งแต่ เมื่อกว่าสี่สิบกว่าปีที่แล้ว   
ภายใต้กฎหมาย Health Maintenance Organization Act ที่ออกโดยรัฐสภาของประเทศเมื่ อปี  2516  
ในทางทฤษฎี  HMO หมายถึงองค์กรที่ท าบทบาทหน้าที่ทั้ ง ในส่วนของการให้บริการทางการแพทย์   
(health care delivery) และการประกันสุขภาพ (health insurance) ภายในองค์กรเดียวกัน ทั้งนี้การจัดการ
ภายใต้ระบบ HMO ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพที่มีกลไกการจัดการสิทธิประโยชน์และการบริการทาง
การแพทย์ และการจ่ายเงิน ที่เรียกว่า ระบบ Managed care  โดยในทางปฏิบัติมีรูปแบบแตกต่างไปหลายแบบ 
ทั้งที่เป็นองค์กรเดี่ยวขนาดใหญ่ องค์กรแบบกลุ่มหรือแบบเครือข่าย และ รูปแบบระบบสมาคมผู้ปฏิบัติอิสระ 
(independent practice association - IPA) เป็นต้น โดยรูปแบบกลุ่มหรือรูปแบบเครือข่ายเป็นที่นิยมมากกว่า 

ภายใต้ระบบ HMO องค์กร HMO ดังกล่าวต้องมีเครือข่ายสถานพยาบาลของตนเองหรือภายใต้ข้อตกลง
ร่วมกันที่จะสามารถให้บริการทางการแพทย์ให้ได้ครอบคลุมตามชุดสิทธิประโยชน์ทั้งหมด และ ผู้ประกันตน  
หรือผู้มีสิทธิ์จะต้องไปใช้บริการในสถานพยาบาลภายในเครือข่ายที่ได้มีการตกลงกันไว้ และสถานพยาบาล  
จะได้รับการจ่ายชดเชยตามที่ก าหนด ซึ่งต่างจากลักษณะองค์กรในอดีตที่ บริษัทประกันสุขภาพ และสถานพยาบาล 



2 
 

จะแยกจากกัน ผู้ประกันตนจะไปรักษาที่ไหนก็ได้ และบริษัทประกันสุขภาพจะจ่ายค่าบริการให้แก่สถานพยาบาล
ตามท่ีเรียกเก็บ (Fee for service) โดยไม่ได้มีบทบาทในการก าหนดกลไกการจ่ายเงินให้เกิดความเหมาะสม   

รูปแบบการจัดการแบบ HMO ได้รับการยอมรับว่าช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบสุขภาพ และยังมีส่วน
ช่วยให้เกิดคุณภาพ เพราะการปรับกระบวนการจ่ายค่าบริการที่สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องของการจัดบริการ  
ที่ เน้นการเพ่ิมคุณค่า (Value-based Care) ที่ ไม่ได้ เน้นการจ่ายเงินตามปริมาณของบริการ แต่ส่งเสริม 
ให้มุ่งเน้นคุณค่าต่อสุขภาพของผู้ประกันตนหรือผู้ป่วยโดยรวม อันส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและลดรายจ่าย  
ของระบบบริการสุขภาพ  โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) 
ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทคล้ายคลึงกับบทบาทของส านักงานประกันสังคมมากที่สุด ได้มีการพัฒนาการน าระบบ 
HMO มาใช้เป็นทางเลือกหนึ่งของระบบประกันสุขภาพภาครัฐส าหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่บริหารจัดการ 
โดยรัฐบาลกลาง (Medicare) ภายใต้การสนับสนุนระบบเครือข่าย Accountable Care Organizations (ACOs)  
ร่วมกับการปรับการจ่ายเงินเป็นแบบ pay for performance และการจ่ายตามมูลค่า (value based payment 
reform) เข้ามาเสริม และอยู่ในช่วงของการประเมินผล โดยรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับบทบาทของ HMO  
ในระบบประกันสุขภาพในสหรัฐอเมริกา มีน าเสนอเพ่ิมเติมในภาคผนวก ก. 

ถึ งแม้ ว่ าการบริหารจัดการในระบบ HMO และระบบ Managed care จะได้ รั บการยอมรั บ 
และมีผลเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในระบบ แต่ก็มีข้อจ ากัดและมีผู้ต่อต้านในระดับหนึ่ง เพราะการจัดการ
ดังกล่าวต้องการการจัดการระบบและบริการทางการแพทย์ซึ่งไม่ได้ให้อิสระแก่ผู้ป่วยและแพทย์หรือบุคลากร  
ทางการแพทย์อย่างเต็มที่ และตอ้งอาศัยระบบข้อมูลสารสนเทศที่ดีและมีคุณภาพ การเพ่ิมการจัดการดังกล่าวเป็น
การเพ่ิมภาระด้านการบริหารจัดการโดยเฉพาะภาระการจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานพยาบาล  
ในขณะเดียวกัน การจัดระบบที่เน้นบริการปฐมภูมิและการมีระบบคัดกรองก่อนส่งต่อ (Gatekeeper) ทีจ่ ากัดสิทธิ์
ของผู้ป่วยในการเลือกไปใช้บริการเฉพาะสถานพยาบาลที่ก าหนด และยังมีการคัดกรองหรือการจ ากัดบริการ 
ที่จะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ ก็ท าให้มีผู้ป่วยและแพทย์ที่ไม่พึงพอใจอยู่ด้วยอีกจ านวนหนึ่ง   

โดยปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดระบบเครือข่ายบริการขนาดใหญ่ เช่น เขตสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข หรือ เครือข่ายสถานพยาบาลเอกชน ซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้ในการปรับบทบาทเครือข่ายดังกล่าว
ให้ท าหน้าที่จัดระบบประกันสุขภาพควบคู่ไปกับการจัดบริการ เหมือนกับระบบ HMO แทนที่หรือเสริมกับแนว
ทางการท าสัญญากับโรงพยาบาลเป็นแห่ง ๆ ในฐานะสถานพยาบ าลคู่สัญญาหลัก (main contractor)  
ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันเพ่ือให้บริการแก่ผู้ประกันตน  แต่ก็ต้องมีการศึกษาผลดี ผลเสีย ผลกระทบ และแนวโน้มการ
ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้ดีก่อนเพ่ือให้เกิดการระบบบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตน ระบบประกันสังคม และประเทศไทย  

ส านักงานประกันสังคม ในฐานะเป็นผู้บริหารจัดการและการซื้อบริการทางการแพทย์ภายใต้ระเบียบและ
กฎหมายประกันสังคม น่าจะมีโอกาสได้เรียนรู้และศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ และข้อจ ากัดของรูปแบบ 
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การบริหารจัดการแบบ HMO ในการน ามาพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ภายใต้ระบบประกันสังคม 
จึงได้สนับสนุนการวิจัยครั้งนี้  
 

1.2 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
รูปแบบการจัดการระบบการคลังและระบบการจัดบริการทางการแพทย์ แบบ Health Maintenance 

Organization : HMO อาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่ระบบประกันสังคมในประเทศไทย จะน ามาพิจารณาใช้ประโยชน์ 
เพ่ือเรียนรู้กลไก วิธีการ หรือ รูปแบบในการบริหารจัดการที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ การเข้าถึง และประสิทธิผล
ของการให้บริการ โดยเฉพาะผลลัพธ์ทางสุขภาพและความพึงพอใจของผู้ประกันตน แต่ต้องมีการศึกษา 
และวิเคราะห์เพ่ือท าความเข้าใจ ข้อดี ข้อเสีย และความเป็นไปได้ของระบบดังกล่าว รวมถึงความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญในระบบปัจจุบัน 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาประวัติและแนวทางการจัดระบบการคลังสุขภาพ และการบริการทางการแพทย์ ในรูปแบบ
องค์กรเครือข่ายสุขภาพ HMO  

 เพ่ือศึกษาข้อดีข้อเสียของการน ารูปแบบองค์กรเครือข่ายสุขภาพ HMO มาใช้ในระบบประกันสังคม 
โดยเฉพาะผลต่อการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน และ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ระบบบริการทางการแพทย์ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ 

 เพ่ือศึกษาความสนใจและความเป็นไปได้ ของระบบเครือข่ายขนาดใหญ่เช่น เขตสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข และเครือข่ายสถานพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ในการท าหน้าที่องค์กรเครือข่ายสุขภาพ HMO 
ให้กับกองทุนประกันสังคม  

 เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะด้านการควบคุมก ากับและประเมินผลระบบการคลังสุขภาพและการบริการทาง
การแพทย์ ในรูปแบบ HMO ของส านักงานประกันสังคมหากจะมีการน าแนวทางดังกล่าวมาใช้ 

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

คณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย์ กองทุนประกันสังคม และผู้บริหารส านักงาน
ประกันสังคม จะได้มีข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดระบบการคลังสุขภาพและ
การบริการทางการแพทย์ในรูปแบบองค์กรเครือข่ายสุขภาพ HMO อันจะช่วยให้สามารถก าหนดนโยบายและ 
แนวทางการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  

 



4 
 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
ก. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับ Health Maintenance Organization และการด าเนินการ HMO ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในกรณีศึกษา Kaiser Permanente  โดยครอบคลุมถึง ประวัติความเป็นมา 
พัฒนาการ โครงสร้าง การบริหารจัดการ การด าเนินการงาน และ ความเชื่อมโยงกับแนวคิดการให้บริการ
สุขภาพที่มีคุณค่า (Value-based framework) และ การจ่ายแบบเน้นคุณค่า (Value-based payment)  
หรือประเทศอ่ืนที่ได้น าระบบ HMO ไปใช้ 

ข. วิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย ของ การจัดการรูปแบบ HMO เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการประกันสุขภาพต่าง ๆ   
ค. วิเคราะห์ความเป็นไปได้และข้อดีข้อเสียของการน าแนวทางการจัดระบบบริการทางการแพทย์รูปแบบ 

Health Maintenance Organization : HMO มาใช้ในระบบประกันสังคม โดยเฉพาะผลต่อการเข้าถึง
บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน และ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบบริการทางการแพทย์ 

ง. ศึกษาทิศทางการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและการจัดการเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 
ภายใต้บริบทของการด าเนินการปฏิรูปประเทศภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและทิศทางการ
บริหารจัดการเครือข่ายสถานพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในประเทศไทย และความสอดคล้องกับแนว
ทางการจัดการรูปแบบ HMO 

จ. วิเคราะห์ความสนใจ ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารเขตสุขภาพ และผู้บริ หารจัดการ
เครือข่ายสถานพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในประเทศ ในการท าหน้าที่องค์กรเครือข่ายสุขภาพ HMO 
ให้กับกองทุนประกันสังคม โดยรวมถึง การวิเคราะห์ ผลดีและผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และแนวโน้มการ
ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ 

ฉ. จัดท าข้อเสนอแนะต่อส านักงานประกันสังคม ในด้านการควบคุมก ากับและประเมินผลระบบการคลัง
สุขภาพและระบบการจัดบริการทางการแพทย์ หากจะมีการน าแนวทางรูปแบบ HMO มาใช้ในระบบ
ประกันสังคม  

 
 
 



 

 

 บทที่ 2  
 

2.1 ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงนโยบาย โดยอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเครื่องมือหลัก อันประกอบด้วย 
การทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ก. การทบทวนวรรณกรรม 
การทบทวนวรรณกรรมในการวิจัยนี้ จะท าในแบบ Narrative review เพ่ือค้นหาข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง

กับเนื้อหาที่ต้องการศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ โดย นักวิจัยจะท าการทบทวนเอกสาร ฐานข้อมูลวิ ชาการองค์ความรู้ 
และแหล่งข้อมูลที่ส าคัญต่าง ๆ รวมถึง เอกสารเฉพาะประเด็นที่มีการเผยแพร่ในประเทศไทยและในระดับ
นานาชาติ ที่ครอบคลุมรูปแบบการจัดบริการทางการแพทย์ในระบบบริการสุขภาพ แนวทางการจัดระบบการคลัง
และรูปแบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติประกันสังคม   
 ในระดับนานาชาติ การทบทวนองค์ความรู้จะครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการในรูปแบบ 
HMO โดยเฉพาะประสบการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา และกรณีศึกษาองค์กร Kaiser Permanente   
ได้แก่ ประวัติความเป็นมา พัฒนาการ โครงสร้าง การบริหารจัดการ การด าเนินการงาน รูปแบบการจัดบริการ 
ทางการแพทย์ รูปแบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ และความเชื่อมโยงกับแนวคิดการให้บริการสุขภาพ  
ที่มีคุณค่า (Value-based framework) และการจ่ายแบบเน้นคุณค่า (Value-based payment) แนวทางการ
ควบคุมก ากับ การตรวจสอบ การประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบรับเรื่องร้องเรียน 
และกระบวนการการจัดการ เป็นต้น ทั้งนี้ส่วนหนึ่งของการศึกษาจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง  
ของรูปแบบ HMO กับ Accountable Care Act (ACO) ซึ่งเป็นระบบที่มีการใช้ในปัจจุบันของสหรัฐอเมริกา  
 

ข. การสัมภาษณ์เชิงลึก 
กลุ่มประชากรเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญที่มีหรือจะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการระบบการคลังสุขภาพและการบริการทางการแพทย์ และผู้รับบริการในเครือข่ายประกันสังคมในรูปแบบ
องค์กรเครือข่ายสุขภาพ HMO ได้แก่ ผู้บริหารส านักงานประกันสังคม ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และ ผู้บริหาร
เขตสุขภาพ ผู้บริหารจัดการเครือข่ายสถานพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ผู้บริหาร
โรงพยาบาลในเครือข่ายส านักงานประกันสังคม บริษัทประกันเอกชน และผู้บริหารองค์กร Kaiser Permanente  
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และผู้รับบริการ ได้แก่ พนักงานฝ่ายบุคคลด้านแรงงานและสวัสดิการ และพนักงานทั่วไป 
ในองค์กรเอกชน รวมทั้งสิ้นจ านวน 10 คน 
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เกณฑ์การคัดเข้าคัดออกผู้บริหาร 
เกณฑ์การคัดเข้า: 
- ผู้ที่มีประสบการณ์ ในการบริหารจัดการองค์กรที่มีการจัดให้มีบริการทางการแพทย์ ให้กับผู้ประกันตน

หรือผู้มีสิทธิ์ในระบบการคลังสุขภาพภาครัฐ เช่น ระบบประกันสังคม หรือ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  มา
ไม่น้อยกว่าสามป ี

เกณฑ์การคัดออก: 
- ไม่สามารถถามตอบเป็นภาษาไทย 

เกณฑ์การคัดเข้าคัดออกผู้เชี่ยวชาญ 
เกณฑ์การคัดเข้า: 
- เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการวางแผน ก ากับดูแล หรือให้ค าปรึกษาแก่องค์กรภายใต้ระบบการคลัง

สุขภาพต่าง ๆ มาไม่น้อยกว่าสามปี หรือ 
- เป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการคลังสุขภาพต่าง ๆ ของไทยในช่วง

สามปีที่ผ่านมา 
เกณฑ์การคัดออก: 
- ไม่สามารถถามตอบเป็นภาษาไทย 

เกณฑ์การคัดเข้าคัดออกผู้รับบริการในเครือข่ายประกันสังคม 
เกณฑ์การคัดเข้า: 
- เป็นผู้ประกันตนภาคบังคับ หรือ ภาคสมัครใจตามมาตรา 33 มาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
เกณฑ์การคัดออก: 
- ไม่เคยมีประสบการณ์การใช้บริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคมมาก่อน 
- ไม่สามารถถามตอบเป็นภาษาไทย 

 
นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการสัมภาษณ์ จะท าการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวครอบคลุม

ถึงความคิดเห็นต่อรูปแบบและการด าเนินการระบบ HMO รวมถึงความเป็นไปได้ทางการคลัง (financial 
feasibility) โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structured interview) ที่มีการวางแผนการสัมภาษณ์
และมีการเตรียมกรอบค าถามเบื้องต้นตามประเด็นเนื้อหาที่เฉพาะต่อผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละราย   ในการสัมภาษณ์ 
จะมีการขออนุญาตบันทึกเสียง และมีการสรุปบันทึกการสัมภาษณ์ ( interview note) ทุกราย การสัมภาษณ์ใช้
เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 
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ค. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการทบทวน การสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่ม ได้ถูกน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์

เพ่ือตอบโจทย์วิจัยของโครงการนี้ โดยเฉพาะในส่วนของผลดี ผลเสีย และผลกระทบอ่ืน ๆ รวมถึงความท้าทาย  
และความเป็นไปได้ที่จะน าระบบ HMO มาใช้ในระบบประกันสังคม และความสอดคล้องของ HMO กับการปฏิรูป
ระบบสุขภาพของประเทศ  การวิเคราะห์ข้อมูลมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนวิเคราะห์ และท าการ
เปรียบเทียบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) จากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันนั้น เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์มีความ
น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพ   
 

ง. การจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นอกจากการสัมภาษณ์เชิงลึก นักวิจัยได้จัดให้มีการประชุมกลุ่ม (Focus Group Discussion) จ านวน 

หนึ่งครั้ง เป็นกลุ่มประชากรเดียวกับการสัมภาษณ์เชิงลึก และผู้เชี่ยวชาญภายนอกระบบ รวมทั้งสิ้น 15 คน  
ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เพ่ือระดมความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งจากผู้เชี่ยวชาญระบบประกันสุขภาพ ผู้บริหาร 
เขตสุขภาพหรือเครือข่ายสถานพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบประกันสุขภาพอ่ืน ๆ  
ต่อรูปแบบการจัดระบบบริการและการจ่ายเงินที่อ้างอิงรูปแบบองค์กรเครือข่ายสุขภาพ HMO เพ่ือปรับปรุง
รายงานการวิจัยให้เป็นฉบับสมบูรณ์ 
 

จ. การน าเสนอรายงาน 
นักวิจัยจะน าเสนอผลงานวิจัยรวมทั้งน าเสนอข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารส านักงานประกันสังคมและ

กรรมการการแพทย์ กองทุนประกันสังคม พร้อมตอบข้อสงสัย  
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2.2 ระยะเวลาที่ท าการวิจัย  
ระยะเวลา 8 เดือน  ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562  โดยมีก าหนดการน าเสนอ

รายงานต่อผู้บริหารและผู้ก าหนดนโยบายในเดือนมีนาคม 2562 
 
แผนการด าเนนิงานตลอดโครงการ  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
การขอจริยธรรมการวิจัย X X        

เริ่มด าเนินโครงการ X         

การทบทวนวรรณกรรม X X  X X      
การสัมภาษณ์เชิงลึก  X X X X X    

การวิเคราะห์ข้อมูล   X X X X X X  

การเขียนรายงาน    X X X X X  

ประชุมผู้มีส่วนได้เสีย        X  
การน าเสนอร่างรายงาน    X    X  
ปรับแก้ไขรายงาน        X  

น าเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์         X 

 
 

 



บทที่ 3 ผลการทบทวนวรรณกรรม 

 

3.1 ผลการทบทวนวรรณกรรมในประเทศ 

3.2 ผลการทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ 
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3.1 ผลการทบทวนวรรณกรรมในประเทศ 

 

ก. การจัดบริการทางการแพทย์ในระบบสุขภาพไทย 
 
 ระบบสุขภาพ (health system) รวมถึงบทบาทต่าง ๆ เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุม 
ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล รวมถึงการฟ้ืนฟูสุขภาพ ที่มีการด าเนินการทั้งผสมผสานหรือเฉพาะด้าน 
ให้แก่ประชาชน  โดยทั่วไป ระบบบริการสุขภาพ สามารถแบ่งออกได้เบื้องต้นเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระบบบริการ
ขั้นปฐมภูมิ (primary care) ระบบบริการระดับทุติยภูมิ (secondary care) และระบบบริการระดับตติยภูมิ 
(tertiary care) โดยระบบบริการขั้นปฐมภูมิเป็นบริการสุขภาพในระดับต้นเน้นการส่งเสริม ป้องกัน และฟ้ืนฟู
สุขภาพ การรักษาเบื้องต้นและสิ้นสุดที่บริการผู้ป่วยนอก หากมีการเจ็บป่วยในระดับที่รุนแรงมากกว่า  
จะส่งต่อไปยังสถานพยาบาลในระดับที่สูงขึ้น ระบบบริการปฐมภูมิเป็นหน่วยบริการที่ใกล้ชิดประชาชน 
ในชุมชนมากที่สุด ส าหรับการบริการในระดับทุติยภูมิมีเตียงส าหรับรับผู้ป่วยค้างคืน ให้การรักษาโรคทั่วไปและ
แพทย์เฉพาะทาง สิ้นสุดการรักษาท่ีบริการผู้ป่วยใน ส่วนการบริการในระดับตติยภูมิให้บริการการรักษาท่ีต้องมี
แพทย์เฉพาะทางต่อยอด  นอกจากระบบบริการ 3 ระดับนี้แล้ว ในระยะหลังยังมีการพิจารณาระบบบริการ
รูปแบบอ่ืน ๆ เช่น ระบบบริการระยะยาว (long term care) ระบบบริการระยะสุดท้าย (palliative care) 
เป็นต้น 
 ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาระบบบริการสุขภาพได้มีการพัฒนาขยายตัวในทุกๆ ระดับเพ่ือให้ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่และประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่จ าเป็นได้อย่างทั่วถึง โดยอยู่บนหลักการของการประกันคุณภาพ
บริการ ราคา และการเข้าถึงบริการ อีกท้ังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชน(1)   
 การจัดระบบบริการสุขภาพ สามารถพิจารณาไปตามองค์ประกอบของระบบบริการสุขภาพตามกรอบ
แนวคิดของระบบสุขภาพที่เสนอโดยองค์การอนามัยโลก โดยมีภารกิจหลัก 6 ส่วน ได้แก่ การบริการด้าน
สุขภาพ ก าลังคนด้านสุขภาพ ยาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ การเงินและการคลังสุขภาพ ระบบข้อมูลข่าวสาร 
และระบบธรรมาภิบาล โดยการจัดการระบบสุขภาพในภารกิจต่าง ๆ เหล่านี้มีความจ าเป็นเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์  
ที่ส าคัญ ได้แก่ การเข้าถึงบริการ ประสิทธิภาพและคุณภาพ และความเป็นธรรมของระบบบริการสุขภาพ(1) 
  
ระบบบริการสุขภาพและสถานพยาบาล 
 ในประเทศไทย จ านวนโรงพยาบาลมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับบริการผู้ป่วยในที่มีจ านวนมากขึ้น 
ระบบบริการสุขภาพภาครัฐมีบทบาทส าคัญในการให้บริการแก่ประชาชนผ่านจุดบริการต่างๆ ทั่วประเทศ  
สถานบริการภาครัฐส่วนใหญ่เป็นสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข (1) 
 เมื่อพิจารณาสถานบริการแบบมีเตียงรับผู้ป่วยค้างคืนหรือโรงพยาบาลในปี พ.ศ. 2560 มีจ านวนทั้งสิ้น 
1,355 แห่ง ภาครัฐมีร้อยละ 77.3 ภาคเอกชนมีร้อยละ 22.7 ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่มีถึงประมาณร้อยละ 70 ครอบคลุมการให้บริการประมาณร้อยละ 62.5 ของผู้ป่วยนอก  
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และร้อยละ 69.9 ของผู้ป่วยใน  เมื่อจ าแนกโรงพยาบาลตามเขตพ้ืนที่เครือข่ายบริการสุขภาพพบว่าเขตที่ 1  
มีจ านวนมากที่สุด รองลงมาได้แก่เขตท่ี 8 และ 9(2) 
 ในแง่ของบริการผู้ป่วยใน จากจ านวนเตียงทั้งหมดทั่วประเทศ 150,839 เตียง เป็นภาครัฐคิดเป็น 
ร้อยละ 79 ภาคเอกชน ร้อยละ 21 ดังรายละเอียดในตารางที่  1 โดยโรงพยาบาลโดยเฉลี่ยมี อัตรา 
การครองเตียงเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 76 โดยภาครัฐมีอัตราครองเตียงเฉลี่ยมากกว่าภาคเอกชน   
 ส าหรับภาคเอกชนแม้จะมีการขยายตัวมากขึ้นในปัจจุบัน แต่มีการกระจุกตัวอยู่กรุงเทพมหานคร  
และเมืองใหญ่ ข้อมูลในปีพ .ศ. 2561 โรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด 354 แห่ง กระจายตัวอยู่ ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 107 แห่ง หรือร้อยละ 30.2 เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือมีเตียงมากกว่า 200 เตียง 
ประมาณร้อยละ 24 (3) และคิดเป็นร้อยละ 66.9 ของโรงพยาบาลทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร    
 สถานพยาบาลภาคเอกชนมีแนวโน้มการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายควบกิจการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดการไปยังหัวเมืองใหญ่ โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่และกลางที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
ในเครือโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีรายได้ร้อยละ 65-70 ของตลาดรวม โครงสร้างรายได้ประกอบด้วย  
รายได้จากค่ายามากที่สุดร้อยละ 35.2 รองลงมาเป็นการบริการทางการแพทย์ร้อยละ 20.0 การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการร้อยละ 13.7 ห้องพักผู้ป่วยร้อยละ 8.5 และอ่ืนๆ ร้อยละ 22.6(4) 
 ในส่วนของคลินิกเอกชน ข้อมูลล่าสุดจากปี พ.ศ. 2557 พบว่ามีคลินิกเอกชนจ านวนทั้งสิ้น 21,674 
คลินิก อยู่ในกรุงเทพร้อยละ 20.6 และในภูมิภาคร้อยละ 79.4(1) 
 
ตารางที ่1 จ านวนสถานบริการ เตียง ผู้ป่วย และอัตราการครองเตียง จ าแนกตามสังกัด 

ประเภทสังกัด จ านวน
แห่ง 

จ านวน
เตียง 

จ านวนผู้ปว่ย
นอกใหม ่

จ านวนผู้ปว่ย
นอกทั้งหมด 

(ครั้ง) 

จ านวน
ผู้ป่วยใน 
(ราย) 

จ านวนวัน
ผู้ป่วยใน 

(วัน) 

อัตราการ
ครองเตียง 

ทั้งหมด 1,355 150,839 45,955,913 214,646,889 10,098,736 41,586,284 76 
กระทรวงสาธารณสุข 943 99,941 32,168,949 134,210,812 7,063,403 29,625,221 81 
กระทรวงกลาโหม     62 5,931 894,471 8,783,340 169,740 1,116,096 52 
กระทรวงการคลัง       1 120 1,323 107,920 1,165 8,515 19 
กระทรวงคมนาคม      1 120 1,033 22,470 490 4,066 9 
กระทรวงมหาดไทย       3 287 75,915 577,700 21,540 136,497 130 
กระทรวงยุติธรรม     1 350 9,060 91,909 2,134 81,772 64 
กระทรวงศึกษาธิการ     17 7,921 1,227,503 11,582,308 371,755 2,004,861 69 
กรุงเทพมหานคร   9 2,762 371,569 4,358,270 122,549 694,087 69 
ส านักนายกรัฐมนตรี      2 607 41,984 774,640 17,765 125,680 57 
หน่วยราชการอิสระ       5 658 453,942 1,943,027 83,971 501,609 209 
องค์กรมหาชน     1 323 162,558 816,585 20,823 82,919 70 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น     1 46 42,405 172,284 2,215 6,951 41 
มูลนิธิ   1 89 18,081 174,526 5,279 26,325 81 
เอกชน     308 31,684 10,487,120 51,031,098 2,215,907 7,171,685 62 

ที่มา: รายงานข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ประจ าปี 2560(2) 
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ระบบก าลังคนด้านสุขภาพ 
 ก าลังคนด้านสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ หากพิจารณาจาก 5 สาขาหลัก คือ แพทย์ ทันตแพทย์  
เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเทคนิค พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ. 2522  
ถึง 2556 โดยมีสถิติดังนี้ 

- อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์ลดลงจาก 7,000:1 เป็น 2,400:1 อัตราส่วนประชากรต่อทันตแพทย์
ลดลงจาก 45,000:1 เหลือ 8,400:1 อัตราส่ วนประชากรต่อเภสัชกรลดลงจาก 18,000:1  
เป็น 5,500:1 อัตราส่วนประชากรต่อพยาบาลวิชาชีพลดลงจาก 2,600:1 เป็น 500:1 แต่ พยาบาล
เทคนิคมีจ านวนน้อยลง โดยอัตราส่วนต่อประชากรมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก 2,900:1 เป็น 9,400:1(1) 

- หากพิจารณาก าลังคนในระบบสุขภาพตามสังกัดท าให้ทราบว่า กระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชน  
มีแนวโน้มขยายตัวในการให้บริการเพิ่มขึ้น ขณะที่ก าลังคนในสังกัดอ่ืนๆ มีแนวโน้มลดลงในทุกสาขา  

- ก าลังคนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในทุกสาขาในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2514 ถึง 2556 
แพทย์เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 37.1 เป็น 58.8 ทันตแพทย์เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 27.5 เป็น 60.7 เภสัชกร
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 18.9 เป็นร้อยละ 65.7 พยาบาลวิชาชีพเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 42.9 เป็น 72.4 ส่วน
ก าลังคนในภาคเอกชนพบว่าแพทย์เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 6.7 เป็นร้อยละ 18.0 ทันตแพทย์เพ่ิมขึ้น 
จากร้อยละ 3.8 เป็นร้อยละ 23.0 เภสัชกรลดลงจากร้อยละ 57.0 เป็นร้อยละ 22.3 และพยาบาล
วิชาชีพเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 6.8 เป็นร้อยละ 10.9(1)   

- ข้อมูลก าลังคนที่ท างานไม่เต็มเวลาในภาคเอกชน ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2546 ถึง 2556 ก็พบว่ามีการ
ขยายตัวต่อเนื่อง โดยมีจ านวนรวมเพ่ิมจาก 17,000 คนเป็น 27,000 คน จ าแนกเป็นแพทย์ 
จาก 10,000 เป็น 14,000 คน ทันตแพทย์ จาก 900 เป็น 1600 คน เภสัชกร 800 เป็น 1,300 คน 
และ พยาบาลวิชาชีพ จาก 5,000 เป็น 9,000 คน(1)  
ในปี พ.ศ.2560 ข้อมูลด้านผู้ ให้บริการภาคเอกชน มีจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ทั้ งสิ้น  

109,920 คน เจ้าหน้าที่บริการให้กับบุคลากรการแพทย์จ านวน 18,450 คน และเจ้าหน้าที่บริหาร 41,033 คน 
อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์ยังคงสูงคือ 3 ,347:1 แพทย์ประจ ามีจ านวน 5,590 คน มีแพทย์ชั่วคราว 
ที่มาให้บริการบางเวลา ถึง 15,114 คน หรือคิดเป็น 3 เท่าของแพทย์ประจ า ทันตแพทย์ 11,668:1 ทันตแพทย์
ประจ า 444 คน ทันตแพทย์ชั่วคราว 1,588 คน และพยาบาลวิชาชีพ 456:1 พยาบาลประจ า 16,668 คน 
พยาบาลชั่วคราว 6,296 คน(5)  
 ในด้านการกระจายตัวของก าลังคนในแต่ละภาคพบว่ามีแนวโน้มอัตราส่วนประชากรต่อก าลังคนด้าน
สุขภาพลดลงในทุกภาค แต่ด้านความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการสุขภาพพบว่ายังมีความแตกต่างกันในพ้ืนที่
ที่มีเศรษฐกิจเช่นในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่อย่างไรก็ตามความแตกต่างนี้มีแนวโน้ม
ลดลงอย่ างมากในปัจจุบัน  เช่น ความแตกต่างของ อัตราส่ วนประชากรต่อแพทย์ ในกรุ ง เทพฯ  
กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงจาก 21.3 เท่า ในปี พ.ศ.2522 เป็น 4.2 เท่าในปี พ.ศ.2556  ส าหรับระบบ
บริการในระดับปฐมภูมิข้ันต้นอัตราประชากรต่อบุคลากร รพ.สต.ในทุกภาคค่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของประเทศ
คือ 1,624:1 นอกจากนั้นการกระจายตัวของบุคลากรสุขภาพในระดับโรงพยาบาล ปี  พ.ศ. 2556   
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พบว่า แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ มีสัดส่วนอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนมากที่สุดร้อยละ 50.4, 
70.9, 59.9 และ 50.8 ตามล าดับ ขณะที่พยาบาลเทคนิคอยู่ในโรงพยาบาลทั่วไปมากที่สุดร้อยละ 39.0(1)  
ปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อระบบสุขภาพคือการขาดแคลนบุคลากรของภาครัฐ และรับภาระ 
การรักษาพยาบาลมากขึ้น จากการเปิดตลาดรับชาวต่างชาติของโรงพยาบาลเอกชน ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ า  
ในการรักษาพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ถูกดึงดูดจากภาครัฐสู่ภาคเอกชนจากการมีค่าตอบแทนที่สูงกว่า 
นอกจากนั้นค่าบริการของภาคเอกชนที่สูงขึ้นท าให้ชนชั้นกลางที่เคยรักษาในโรงพยาบาลเอกชนหันมารักษา 
ในโรงพยาบาลของรัฐซึ่งเบียดกับคนจนที่มีความหนาแน่นในการมารับบริการอยู่แล้ว(6) 
 
ระบบยาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 
  มูลค่าการผลิตยาลดลงจากร้อยละ 76.5 ในปี พ.ศ.2527 เป็นร้อยละ 33.0 ในปี พ.ศ.2556  
ขณะที่มูลค่าการน าเข้ายาเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 23.5 ในปี พ.ศ.2527 เป็นร้อยละ 67.0 ในปี พ.ศ.2556  
ด้านเครื่องมือแพทย์ที่มีราคาแพงมีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น เครื่อง CT-scanner เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ.2522 
จ านวน 266 เครื่อง เป็น 553 เครื่องในปี พ.ศ.2556 การกระจายของเครื่องมือแพทย์ราคาแพงมีการกระจุกตัว
อยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่ 2-4 เท่า(1) 
 
ระบบการเงินการคลังสุขภาพ 
 ระบบการเงินการคลังของประเทศมาจากภาครัฐ เอกชนหรือครัวเรือน แล้วน าไปจ่ายให้กับระบบ
บริการสุขภาพในการส่งเสริมป้องกันและรักษา โดยแนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในช่วงสอง
ทศวรรษที่ผ่านมาถึง 4 เท่า โดยในปี พ.ศ.2537 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมีมูลค่า 127,655 ล้านบาท หรือ 2,160 
บาทต่อคน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของรายได้ประชากร (GDP) และได้มีการเพ่ิมขึ้นเป็น 513,213 ล้านบาท  
ในปี พ.ศ. 2555 หรือ 7,962 บาทต่อคน คิดเป็นร้อยละ 4.5 เท่าของ GDP  
 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพภาครัฐมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอันเนื่องจากการนโยบายประกันสุขภาพ 
สู่ประชากรเฉพาะกลุ่มและการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในขณะที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายสุขภาพ
ภาคเอกชนมีแนวโน้มลดลง แหล่งทุนด้านการคลังสุขภาพจากภาครัฐเพ่ิมขึ้นจาก 8,600 ล้านบาท  
ในปี พ.ศ. 2527 เป็น 200,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.7 ของงบประมาณประเทศ ในปี พ.ศ. 2556  
 สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่มาจากแหล่งทุนจากภาคเอกชนและครัวเรือนลดลง โดยข้อมูลค่าใช้จ่าย  
ด้านสุขภาพของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 หลังจากมีระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ท าให้รายจ่ายสุขภาพของครัวเรือนคงท่ีอยู่ที่ 250-300 บาทต่อครัวเรือน(1) 
 ในเรื่องของรูปแบบการจ่ายเงิน มีรูปแบบการจ่ายที่หลากหลายขึ้นกับแหล่งทุนและการจัดการ  
โดยมีรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

- การจ่ายตามบริการ (fee-for-service) เป็นรูปแบบการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ให้กับ 
ผู้ให้บริการตามรายการที่ใช้บริการ ผู้ให้บริการมีแรงจูงใจในการให้บริการแก่ผู้ป่วยโดยไม่ต้องกังวล
หรือผูกติดกับเรื่องค่าใช้จ่าย ท าให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูง ระบบจึงต้องมีการก าหนดเพดาน  
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ไว้ให้ผู้ให้บริการเพ่ือควบคุมการค่าใช้จ่าย(7) ในประเทศไทยใช้ในระบบกองทุนสวัสดิการข้าราชการ
ส าหรับกรณีผู้ป่วยนอก  

- การเหมาจ่ายรายหัว (capitation payment) เป็นรูปแบบการจ่ายเงินค่าบริการให้กับผู้ให้บริการ 
โดยจ่ายตามจ านวนเงินที่ก าหนด (fixed  price) ตามจ านวนผู้ประกันตนทั้งหมด วิธีนี้ถือเป็นวิธีที่ใช้ใน
การควบคุมค่ า ใช้ จ่ ายด้ านสุ ขภาพ แต่ ผู้ ป่ ว ยอาจ ได้ รั บการบริ การที่ ต่ า กว่ ามาตรฐาน  
เพราะผู้ให้บริการมีแรงจูงใจสูงในการควบคุมรายจ่าย และสิ่งที่ควรพิจารณาในระบบนี้คือ จ านวนเงิน
เหมาจ่ายรายหัวที่เหมาะสม (7) กองทุนประกันสังคมและระบบหลักประกันสุขภาพได้ใช้วิธีการนี้ 
เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดการจ่ายค่าบริการให้กับสถานพยาบาลส าหรับกรณีผู้ป่วยนอก 

- การจ่ายโดยใช้กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis-Related Groups, DRGs) ระบบนี้ผู้ให้บริการสามารถ
เบิกจ่ายได้ในอัตราที่ก าหนดต่อการจ าหน่ายผู้ป่วยในการตรวจวินิจฉัย การรักษาและประเภทของการ
จ าหน่ายผู้ป่วย โดยมีการน ามาใช้ในการจ่ายบริการผู้ป่วยในของระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ  
ทั้งสามระบบ โดยมีรายละเอียดแตกต่างกันเล็กน้อย  ระบบนี้มีแรงจูงใจในการลดต้นทุนในการ
รักษาพยาบาล เช่น การลดจ านวนวันนอน ลดการดูแลที่ไม่จ าเป็นลง เพ่ือให้การบริการมีความคุ้มค่า  
มากที่สุด ซึ่งวิธีนี้อาจท าให้เกิดการจ าหน่ายผู้ป่วยก่อนก าหนดการเลือกผู้ป่ วยที่มีต้นทุนต่ า และการ
เพ่ิมจ านวนการรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล ระบบนี้จึงจ าเป็นต้องอาศัยการตรวจประเมินระบบ  
เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบนี้ (7)  

- การจ่ายจากรายการอัตราค่าตอบแทน (fee schedule) เป็นการก าหนดอัตราค่าตอบแทนและ 
เงินอุดหนุนส าหรับบริการแต่ละประเภทในระดับที่คงที่  โดยระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ 
ทั้งสามระบบมีการจ่ายรูปแบบนี้ ส าหรับบริการหรือค่าใช้จ่ายบางประเภท  

- การจ่ายแบบยอดงบรวม (global budget) วิธีนี้จ่ายโดยเหมารวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมด วิธีการนี้
สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ง่ายต่อการบริหารจัดการ แต่ก็อาจจะส่งผลกระทบในเรื่องความ
เสี่ยงที่สถานพยาบาลต้องรับ และ อาจส่งผลท าให้คุณภาพในการรักษาอาจไม่ได้มาตรฐาน การลงทุน
ด้านเทคโนโลยีต่ าและการเลือกผู้ป่วย (7)  ในปัจจุบัน ทั้งกองทุนประกันสังคมและระบบหลักประกัน
สุขภาพมีการใช้แนวคิดนี้ในการควบคุมรายจ่ายผู้ป่วยใน ส าหรับการจ่ายโดยใช้กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม 
(DRGs) โดยมีผลท าให้อัตราการจ่ายต่อหน่วยน้ าหนักมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีปริมาณผู้รับบริการและ
จ านวนหน่วยน้ าหนักรวมเพ่ิมขึ้น  แต่ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ระบบหลักประกันสุขภาพได้เริ่มมีการ
พิจารณาปรับบทบาทของระบบการจ่ายแบบนี้เพ่ือหาทางช่วยลดความเสี่ยงต่อสถานพยาบาลลง  

 
ระบบอภิบาลกลไกสุขภาพ  
ภาครัฐ และกระทรวงสาธารณสุข 
 การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพภาครัฐมีการบริหารงานร่วมกันในหลายภาคีเ ครือข่าย 
โดยมีกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพเป็นแกนหลัก ร่วมกับองค์กรที่ตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติ เช่น สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
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ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น อีกท้ังยังมีเครือข่ายจากภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นร่วมด้วย การบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุขแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ส่วนกลางและภูมิภาค 
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยส่วนกลางก ากับดูแลโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ท าหน้าที่ ในการวางนโยบายและบริหารระบบบริการสุ ขภาพ พัฒนาด้านการเงินการคลังสุขภาพ  
ดูแลด้านก าลังคน กฎหมายและการสาธารณสุขระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการบริหารส่วนกลางมีกลุ่ม
ภารกิจ 3 กลุ่ม คือ ด้านพัฒนาการแพทย์มีภารกิจด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ได้แก่  
กรมการแพทย์ กรมพัฒนาแพทย์แผนไทยฯ และกรมสุขภาพจิต  ด้านพัฒนาการสาธารณสุขมีภารกิจ 
ด้านพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค ได้แก่ กรมควบคุมโรค และกรมอนามัย  
และด้านสนับสนุนบริการสุขภาพสนับสนุนด้านการด าเนินงานของหน่วยบริการสุขภาพต่างๆ ได้แก่  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในส่วน
ภูมิภาคประกอบด้วยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล หน่วยงานเหล่านี้แม้ได้รับการสนับสนุนวิชาการและงบประมาณจากกระทรวง
สาธารณสุข แต่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทย  
  ในช่วง ปี พ.ศ. 2555-2556 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการกระจายอ านาจสู่เขตพ้ืนที่เพ่ือให้เกิด 
ผลลัพธ์ในการบริการที่มีคุณภาพต่อประชาชน เป็นการบริการเชิงรุกโดยการบริหารงานในรูปแบบเขต  
แทนการบริหารแบบเดิมที่มีการส่งต่องานจากส่วนกลางไปที่ระดับจังหวัดโดยตรง เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน
หลายประการ เช่น จ านวนประชาชนในแต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน ท าให้การจัดสรรทรัพยากรด้านสาธารณสุข  
มีความเลื่อมล้ า หรือการตอบสนองต่อปัญหามีความแตกต่างไปในแต่ละจังหวัด เป็นต้น การบริหารจัดการ  
สู่เขต หรือที่เรียกว่า “เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ” จะเน้นความเชื่อมโยงการบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ 
ไปจนถึงตติยภูมิเป็นเครือข่ายเข้าด้วยกันในระบบบริการที่แบ่งเป็น 12 เขต การบริหารจัดการเขตสุขภาพโดย
ผู้จัดการเขตสุขภาพและคณะกรรมการเขตสุขภาพ ท าบทบาทในการบริหารระบบบริการและการส่งต่อ  
โดยในปัจจุบันเน้นที่บริการระดับปฐมภูมิ การบริหารระบบบริการสุขภาพที่เกิดความเป็นธรรมและ 
มีประสิทธิภาพ ส่วนภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในส่วนสนับสนุนบริการทางการแพทย์(1) 
 ระบบการติดตามประเมินผลของกระทรวงสาธารณสุขมี 2 ระบบ คือ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์
ตรวจประเมินระดับกระทรวง และส านักงานตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขตรวจและติดตามประเมิน
ระบบเขตสุขภาพ 
 
ทิศทางการปฏิรูป 
 ในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ หลายด้านที่มีผลกระทบและเกี่ ยวข้องกับระบบสุขภาพ 
ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการปฏิรูปด้านสุขภาพ อันได้แก่ ระบบสาธารณสุขขาดเอกภาพขาดกลไก  
บูรณาการระหว่างหน่วยงาน นโยบายขาดความต่อเนื่องทั้งผู้บริหารเปลี่ยนบ่อยและกฎหมายมีความล้าสมัย 
ความเหลื่อมล้ าในการกระจายทรัพยากรโดยเฉพาะด้านก าลังคน การเปลี่ยนผ่านทางประชากรเข้าสู่ 
สังคมผู้สูงอายุ ความเสี่ยงด้านสถานการณ์คลัง เช่น ยังมีโรงพยาบาลที่มีปัญหาวิกฤตด้านการเงิน สัดส่วนการ
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ใช้เงินด้านส่งเสริมและป้องกันน้อยมากไม่เกิดผลในระดับปฏิบัติได้จริงตามนโยบายป้องกันดีกว่ารักษา  
และมีความเหลื่อมล้ าระหว่างสามกองทุน เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและ
การบาดเจ็บเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนั้นความรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไม่เพียงพอในการป้องกันสุขภาพและ  
ยังพ่ึงพาตนเองไม่ได้ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกประเทศ เช่น ระบาดวิทยาของโรคอุบัติการณ์ใหม่ 
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการสุขภาพ และนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้มีประเด็นเพ่ือเสนอในการปฏิรูปด้านสุขภาพในด้าน
ต่างๆ โดยสรุปประเด็นส าคัญดังนี้ 

- ธ ร รมาภิ บ าล  มี กล ไกการบู รณาการการท า ง านของหน่ ว ย ง านสุ ขภาพต่ า งๆ  โ ดยมี
คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ หรือมีเครือข่ายการท างานประสานในแนวราบเพ่ือให้มีความ
เป็นเอกภาพในการบริหารงานระบบสุขภาพ 

- ระบบบริการ มุ่งเน้นการลงทุนด้านสุขภาพไปที่บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่หน่วยบริการ
ระดับปฐมภูมิ สร้างระบบบริการที่มีการบริหารจัดการในระดับเขตสุขภาพ และการกระจายอ านาจ 
สู่ เขตหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกระจายก าลังคนสุขภาพเพียงพอ เหมาะสม  
และสร้างแรงจูงใจ  

- การเงินการคลัง มีระบบการเงินการคลังสุขภาพท่ียั่งยืนและเพียงพอ 
- ระบบข้อมูลข่าวสาร มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ สร้างระบบฐานข้อมูลกลางระหว่าง 

สามกองทุน  
- ด้านอ่ืนๆ ได้แก่ การลดความเหลื่อมล้ าของสามกองทุน การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย  

เพ่ือเศรษฐกิจ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สร้างความรอบรู้ให้กับประชาชนและความเข้มแข็งในการดูแล
สุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

  
ทิศทางการบริหารจัดการเครือข่ายสถานพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในประเทศไทย 

สถานพยาบาลภาคเอกชนอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข สามารถขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลตาม พรบ.สถานพยาบาล ได้ผ่านกรมสนับสนุน
การบริการสุขภาพนี้ นอกจากนั้นสถานพยาบาลเอกชนมีการร่วมเครือข่ายสถานพยาบาลเอกชนผ่านทาง
สมาคมโรงพยาบาลเอกชน มุ่งมั่นที่จะมาร่วมมือกันพัฒนาการบริหารด้านการแพทย์ การพยาบาล  
ของโรงพยาบาลเอกชน ให้มีความก้าวหน้าทันสมัยและมีคุณภาพ ประสานความร่วมมือ ความคุ้มครองรักษา
ผลประโยชน์ พัฒนาวิชาการและช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก  

แนวโน้มโรงพยาบาลเอกชนเพ่ิมมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 22.3 ในปี พ.ศ.2560  
การบริการทางการแพทย์ของภาคเอกชนช่วยเสริมระบบบริการของรัฐที่มีจ านวนเตียงไม่เพียงพอ และระบบ
บริการของภาครัฐไม่สะดวกและและรวดเร็ว ปัจจุบันโรงพยาบาลเอกชนเป็นในรูปแบบการควบรวมกิจการ
หรือกิจการขนาดใหญ่ที่มีเครือข่าย ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ 
มีการปรับตัวเ พ่ิมขึ้น โรงพยาบาลเอกชนมีการปรับปรุงมาตรฐานการบริการ การบริหารจัดการ  
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ด้านการให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนมีความอิสระในการบริหารจัดการได้เองภายในโรงพยาบาล 
หรือภายในเครือข่าย มีการออกแบบรูปแบบการรักษาเฉพาะ มีบริการการรักษาโรคที่ซับซ้อน มีแพคเกจ  
และส่วนลดในการซื้อบริการทางการแพทย์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้บริการคลินิกนอกเวลา ปัจจุบัน
โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่มีการขยายตัวโดยมีการลงทุนไปในตลาดต่างประเทศมากขึ้น(4, 8) 

ในปัจจุบันแพทย์ไม่เพียงพอในโรงพยาบาลเอกชนท าให้ต้องดึงแพทย์จากภาครัฐในลักษณะท างาน  
บางเวลาถึง 3 เท่าของแพทย์ประจ า(9) ประชากรที่ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นประชากรที่มีรายได้หรือชนชั้นกลาง  
ผู้ที่สนใจดูแลเรื่องสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และพนักงานชาวต่างชาติ จากข้อมูลประเภท
ผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล พบว่า เป็นคนไทยร้อยละ 93.2 และร้อยละ 6.8 เป็นชาวต่างชาติซึ่งมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น ข้อมูลผู้ป่วยในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 61.6 ล้านราย เป็นผู้ป่วยนอกร้อยละ 95.5 และผู้ป่วยในร้อยละ 
4.5(5) จะเห็นได้ว่ามีผู้ป่วยชาวต่างชาติร้อยละ 6.8 ทั้งนี้อาจเนื่องจากนโยบายที่ประเทศไทยผลักดัน 
ให้เป็น medical hub ของอาเซียน จึงท าให้ภาคเอกชนมีแนวโน้มปรับตัวและแข่งขันในกลุ่มชาวต่างชาติ  
มากขึ้น 
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ข. แนวทางการจัดระบบการคลังและรูปแบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ภายใต้
ระบบประกันสังคม 
 

การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ 
 เริ่มต้นด าเนินการอย่างเต็มระบบในปี พ.ศ. 2533 บริหารจัดการระบบโดยส านักงานประกันสังคม 
กระทรวงแรงงาน อยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการประกันสังคม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดเก็บเงิน
และท าหน้าที่บริหารกองทุน ให้และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ บริหารงานการเบิกจ่าย จัดซื้อบริการ  
จากทั้งโรงพยาบาลของรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน  

 
รูปที่ 1 โครงสร้างการบริหาร  
ที่มา: รายงานประจ าปี ปี พ.ศ. 2560 ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการภายใต้ระบบประกันสังคม 
 
พระราชบัญญัติประกันสังคม  
 พระราชบัญญัติประกันสังคม ปี พ.ศ.2533  เป็นพระราชบัญญัติ (พรบ.) ที่ใช้เป็นหลักตั้งแต่อดีตจนถึง
ในปัจจุบัน บังคับใช้กับนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปทั่วประเทศ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมผู้มีอ านาจ 
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ในการวางนโยบายและมาตรการ การบริการจัดการกองทุน เงินสบทบ และประโยชน์ทดแทนต่างๆ (17)  
โดยผู้มีอ านาจในการส่วนของการจัดบริการทางการแพทย์ บทบาทหน้าที่ และกระบวนการในการวางนโยบาย
หรือเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของระบบ ดังต่อไปนี้ 
 คณะกรรมการประกันสังคม มีอ านาจหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย
หรือมาตรการใน พรบ.ประกันสังคม ให้ความคิดเห็นในการตราพระราชกฤษฎีกา การออกกฎกระทรวงและ
ระเบียบ ทั้งนี้จะวางระเบียบเกี่ยวกับการเงินตามความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ให้ความคิดเห็น  
และแนะน ากับคณะกรรมการอ่ืนหรือส านักงาน และอ่ืนๆ ตาม พรบ. หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย(17) 
 คณะกรรมการการแพทย์ มีอ านาจหน้าที่ในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานในการ
ให้บริการทางการแพทย์ ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราส าหรับประโยชน์ทดแทนในการรับบริการทางการแพทย์
ของผู้ประกันตน ได้แก่ ก าหนดท้องที่และชื่อสถานบริการที่ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสมีสิทธิได้รับบริการ  
ทางการแพทย์ (มาตรา 59) ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการท างาน 
กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ (มาตรา 63 66 และ 70) หลักเกณฑ์และอัตราที่ผู้ประกันตนคลอดบุตร 
ในสถานพยาบาลที่มิใช่เครือข่าย (มาตรา 68) การลดเงินทดแทนการขาดรายได้เนื่องจากทุพพลภาพ 
ในกรณีที่ ฟ้ืนฟูจนดีขึ้นแล้ว (มาตรา 72) นอกจากนั้นเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการ 
ออกกฏกระทรวงเกี่ยวกับสิทธิรับเงินทดแทนการขาดรายได้ (มาตรา 64) ให้ค าปรึกษาแนะน าทางการแพทย์
แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์และส านักงาน และอ่ืนๆ ตาม พรบ. หรือตามรัฐมนตรีมอบหมาย(17) 
 คณะอนุกรรมการการแพทย์  มีหน้าที่ ในการพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ ง 
ที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการการแพทย์มอบหมาย ประกอบด้วย 7 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบบริการทางการแพทย์ คณะอนุกรรมการพิจารณาประโยชน์ทดแทน คณะอนุกรรมการบ าบัดทดแทนไต
และปลูกถ่ายอวัยวะ คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนบริการทางการแพทย์ คณะอนุกรรมการกลาง
การตรวจสอบเวชระเบียน คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบ
ประกันสังคม คณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหาย
จากการรับบริการทางการแพทย์ม ี4 หน่วย(12) 
 ขั้นตอนการก าหนดสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์  ดังรูปที่  2  ส านักงานจัดระบบบริการ 
ทางการแพทย์ ส านักงานประกันสังคม ภายใต้คณะอนุกรรมการฯ ศึกษาวิเคราะห์ จัดท าข้อเสนอหลักเกณฑ์
เงื่ อนไข วิ ธีการจ่ าย และอัตราค่าบริการ หรือ อ่ืนๆ เสนอเรื่ องให้แก่คณะกรรมการการแพทย์   
(หรือคณะกรรมการแพทย์อาจเป็นผู้มอบหมายให้กับคณะอนุกรรมการฯ ศึกษาและจัดท าข้อเสนอ  
สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์) ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจ่ายและอัตราค่าบริการ และอ่ืนๆ หลังจาก
นั้นทางส านักงานประกันสังคมน ามติคณะกรรมการการแพทย์เสนอต่อคณะกรรมการประกันสังคม 
และที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาความเห็นชอบการก าหนดหลักเกณฑ์ อัตราค่าบริการ และอ่ืนๆ ต่อจากนั้ น
คณะกรรมการประกันสังคมส่งเรื่องให้กับกองกฎหมาย ของส านักงานประกันสังคมจัดท าประกาศ
คณะกรรมการการแพทย์ เมื่อจัดท าแล้วเสร็จเสนอให้กับประธานคณะกรรมการการแพทย์ลงนามประกาศ  
จึงมีผลในการบังคับใช้(12)  
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รูปที่ 2 โครงสร้างของระบบบริการทางการแพทย์ กระบวนการก าหนดสิทธิประโยชน์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

รัฐมนตรี 

คณะกรรมการประกันสังคม

ส านักงานประกันสังคม

ส านักงานประกันสังคม กทม.พื้นที่ 1-12 ส านักจัดระบบบริการทางการแพทย์

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ส านักงานประกันสังคม 76 จังหวัด และ 49 สาขา

กองกฎหมาย

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา

คณะกรรมการการแพทย์

สถานพยาบาล

รัฐ เอกชน

คณะอนุกรรมการ 7 คณะ คณะกรรมการอุทธรณ์

พรบ.ประกันสังคม 

ข้ันตอนการก าหนดสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ 

2 

3 

4 

5 

1 
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ประชากรที่ครอบคลุม แยกตามประเภท  
ระบบประกันสังคมเป็นระบบประกันสุขภาพแบบภาคบังคับ นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป

ต้องท าประกันสุขภาพให้กับลูกจ้าง โดยข้อมูลในช่วงปี พ .ศ.2551-2560 พบว่า มีจ านวนผู้ประกันตน 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามจ านวนสถานประกอบการที่เพ่ิมขึ้น จ านวนผู้ประกันตนเพ่ิมขึ้นจาก  9,293,600 คน  
ในปี พ.ศ.2551 เป็น 14,647,101 คน ในปี พ.ศ.2560 ผู้ประกันตนปี พ.ศ.2560 คิดเป็นร้อยละ 39.1 
ของผู้มีงานท า หรือคิดเป็นร้อยละ  22.1 ของประชากร แบ่งเป็นผู้ประกันตนภาคบังคับตามมาตรา 33  
จ านวน 10,840,579 คน หรือร้อยละ 74.0 ผู้ประกันตนโดยความสมัครใจมาตรา 39 และผู้ประกันตน 
โดยความสมัครใจมาตรา 40 จ านวน 3,806,522 คน หรือร้อยละ 25.9(10) ปัจจุบันมีผู้ประกันตน ปี พ.ศ.2561 
จ านวน 12,965,913 ราย หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของประชากร(11)  

ผู้ประกันตนกระจายอยู่ตามภูมิภาค ภาคกลางมากที่สุด 7,565,099 ราย (ร้อยละ 58.3) (พ้ืนที่กทม. 
3,615,592 ราย หรือร้อยละ 27.9) รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออก 1 ,936 ,499 ราย (ร้อยละ 14.9)  
ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 1 ,333 ,729 ราย (ร้อยละ 10.3) ภาคใต้  846 ,353 ราย  (ร้อยละ 6.5)   
ภาคเหนือ 770,530 (ร้อยละ 5.9)  และภาคตะวันตก 520,395 ราย (ร้อยละ 4.0) (12) 
 
ที่มาของเงิน 

เงินสมทบส าหรับผู้ประกันตนในมาตรา 33 จัดเก็บเงินสมทบจากนายจ้างและผู้ประกันตน 
ตามมาตรา 33 ในอัตรา ฝ่ายละร้อยละ 5 และได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลอัตราร้อยละ 2.75 รวมเป็น 
ร้อยละ 12.75 ของค่าจ้างต่อเดือน โดยจัดเก็บเงินสมทบจากผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เป็นเงินเดือนละ  
432 บาท รัฐบาลช่วยสมทบเดือนละ 120 บาท รวมเป็น 552 บาทต่อเดือน และจัดเก็บเงินสมทบจาก
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1 เดือนละ 70 บาท และรัฐบาลอุดหนุนเดือนละ 30 บาท รวมเป็น 
100 บาทต่อเดือน ทางเลือกที่ 2 ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 100 บาท และรัฐบาลอุดหนุนเดือนละ 50 บาท 
รวมเป็น 150 บาทต่อเดือน(10) 

ปี พ.ศ. 2560 มีเงินสมทบ 193,294 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 6,922 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
3.7 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากมีจ านวนผู้ประกันตนในทุกมาตราเพ่ิมสูงขึ้นและค่าจ้างเฉลี่ยของผู้ประกันตน 
เพ่ิมสูงขึ้น ในจ านวนนี้ได้จ่ายค่าประโยชน์ทดแทนไปทั้งสิ้น 78,145 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 5,110 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.0 สาเหตุส าคัญ  เนื่องมาจากการปรับเพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน  
การพัฒนางานบริการที่ช่วยให้ผู้ประกันตน เข้าถึงบริการมากขึ้น การอ านวยความสะดวกให้ผู้ประกันตน
สามารถใช้บริการทันตกรรมโดยไม่ต้องส ารองจ่าย และการปรับอัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์  
โดยกองทุนประกันสังคมได้จ่ายประโยชน์ทดแทน เช่น กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร และทุพพลภาพ 43,565 
7,181 และ 898 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.8  9.2 และ1.2 ตามล าดับ(10) 
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สิทธิประโยชน์  
 สิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ประกันตนครอบคลุม 7 กรณี ได้แก่ กรณีการเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย 
กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน ปี พ.ศ.2559 
อัตราการใช้สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมต่อจ านวนผู้ประกันตนทั้งหมดเท่ากับ  16.7(13) หากพิจารณา
ตามสิทธิประโยชน์ด้านการบริการทางการแพทย์จะเกี่ยวข้องกับ 3 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วยหรือ 
ประสบอันตราย กรณีทุพพลภาพ และกรณีคลอดบุตร  
  ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า ประโยชน์ทดแทน 3 กรณี (เจ็บป่วย คลอดบุตร และทุพพลภาพ) 
มีจ านวนผู้ใช้สิทธิกรณีเจ็บป่วยมากที่สุด 38.4 ล้านราย รองลงมาคือผู้ใช้สิทธิกรณีคลอดบุตร 296 ,984 ราย 
และจ านวนผู้ใช้สิทธิกรณีทุพพลภาพรวม 13,258 ราย(10) 
 
 สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายส าหรับผู้ประกันตนในมาตรา 33 และมาตรา 39  
สิทธิประโยชน์จากการเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท างาน จะเกิดสิทธิเมื่อผู้ประกันตน  
ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า  3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน โดยครอบคลุมการรักษาพยาบาล 
ในแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และค่ารักษาที่มีราคาสูงทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน (14) ผู้ประกันตน
ได้รับสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนตามมาตรา 63 ประกอบด้วย ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค ค่าบ าบัดทางการแพทย์และค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล  
ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย ค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีท่ี
ผู้ประกันตนได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอ่ืนที่จ าเป็น  

โรคและบริการที่ไม่ครอบคลุม ได้แก่ การบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติดตามกฎหมาย
ว่าด้วยยาเสพติด (ยกเว้น การให้สารเมทาโดนระยะยาว ส าหรับผู้ป่วยที่ติดสารเสพติดในกลุ่มฝิ่นและอนุพันธ์
ของฝิ่น เช่น เฮโรอีน และ การรักษาภาวะเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายจากการใช้สารเสพติดให้ความคุ้มครอง
ตามสิทธิประกันสังคม) การบ าบัดทดแทนไตกรณีไตวายเรื้อรัง (ยกเว้นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย)  
การกระท าเพ่ือความสวยงาม การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง ภาวะมีบุตรยาก การตรวจเนื้อเยื่อเพ่ือการ
ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ (ยกเว้น การตรวจเนื้อเยื่อเพ่ือการปลูกถ่ายอวัยวะหรือเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต) 
การตรวจที่เกินกว่าความจ าเป็นในการรักษาโรคนั้นๆ การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ (ยกเว้น การปลูกถ่ายเซลล์  
ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา การปลูกถ่ายไต และการปลูกถ่ายตับ ปอด หัวใจ ตับอ่อน และ
อวัยวะที่เกินกว่าหนึ่งอวัยวะขึ้นไป) การเปลี่ยนเพศ การผสมเทียม การบริการระหว่างรักษาตัวแบบพักฟ้ืน 
และทันตกรรม (ยกเว้น ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด และใส่ฟันเทียม) และแว่นตา 
  เพ่ิมสิทธิประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยประกาศใช้ในวันที่ 1 มกราคม 
พ . ศ . 2560(15) ไ ด้ แ ก่  ก า ร ต ร ว จ ร่ า ง ก าย ต า มร ะบบ  ก า รคั ด ก ร อ ง ก า ร ได้ ยิ น  Finger Rub Test  
การตรวจเต้านม การตรวจตา การตรวจตาด้วย Snellen eye chart การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ปัสสาวะ (UA) การตรวจสารเคมีในเลือด น้ าตาลในเลือด (FBS) การท างาน
ของไต (Creatinine) ไขมันในเส้นเลือด (Total & HDL cholesterol) การตรวจอ่ืนๆ เช่น เชื้อไวรัสตับอักเสบ 
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(HBsAg) การตรวจมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear หรือวิธี VIA) ตรวจเลือดในอุจจาระ (FOBT) และ การตรวจ
เอกซเรย์ปอด  
 
 กรณีทุพพลภาพ 
 กรณีทุพพลภาพจะเกิดสิทธิเมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน
ก่อนทุพพลภาพ ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีรุนแรงได้รับอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็นรายเดือน
ตลอดชีวิต กรณีทุพพลภาพไม่รุนแรง ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีได้ประกาศไว้ ประโยชน์
ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ได้แก่ ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าบ าบัดทางการแพทย์ ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ ค่ากินอยู่
และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ทางร่างกาย จิตใจและอาชีพ และค่าบริการอ่ืนที่จ าเป็น 
 ส านักงานจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีการเข้ารับบริการของผู้ทุพพลภาพ โดยผู้ทุพพลภาพ
สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ได้ทั้งในสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนในอัตรา12,000 บาท ต่อน้ าหนัก
สัมพัทธ์ปรับตามวันนอน (AdjRw) ในสถานพยาบาลของรัฐจ่ายเท่าที่จ่ายจริงในแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 
จ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรค (DRGs) ส าหรับสถานพยาบาลของเอกชน จ่ายไม่เกินเดือนละ 2 ,000 บาท 
ส าหรับผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในไม่เกิน เดือนละ 4,000 บาท ค่ารถเดือนละ 500 บาท ค่าอุปกรณ์และอวัยวะเทียม
ส าหรับบ าบัดรักษาโรคเบิกจ่ายได้ตามบัญชีของกรมบัญชีกลาง กรณีทุพพลภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท างาน
ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามที่คณะกรรมการการแพทย์ก าหนดโดยไม่เกินอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง 
หากการทุพพลภาพระดับความสูญเสียรุนแรงมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ 50 ตลอด
ชีวิต ได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพเมื่อมีมติให้เป็นผู้ทุพพลภาพ จ่ายค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามหลักเกณฑ์ก าหนด  
ค่าท าศพ 40,000 บาท เงินสงเคราะห์ส าหรับผู้ประกันตนทุพพลภาพถึงแก่ความตายที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปีได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 2 เดือน หากจ่ายมากกว่า 10 ปีขึ้นไป
ได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยหกเดือน 
 กรณีคลอดบุตรส าหรับผู้ประกันตนในมาตรา 33 และมาตรา 39 
 กรณีคลอดบุตรผู้ประกันตนส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า  5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน  
ก่อนเดือนที่คลอดบุตร ได้รับประโยชน์ทดแทน ได้แก่ ค่าตรวจและรับฝากครรภ์ ค่าบ าบัดทางการแพทย์ ค่ายา
และค่าเวชภัณฑ์ ค่าท าคลอด ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่าบริบาลและค่ารักษาพยาบาล
ทารกแรกเกิด ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย ค่าบริการอื่นที่จ าเป็น และเงินสงเคราะห์การหยุดงาน
เพ่ือการคลอดบุตร โดยส านักประกันสังคมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายคลอดบุตร 13,000 บาท 
ต่อบุตรหนึ่งคน ส าหรับผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานขณะการคลอดบุตรเหมาจ่าย 
ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเวลา 90 วัน ยกเว้นการคลอดบุตรคนที่ 3 ไม่ได้รับเงินสงเคราะห์หยุดงาน 
จ่ายค่าตรวจและรับฝากครรภ์กรณีฝากครรภ์คุณภาพอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,000 บาท ตามอายุครรภ์ 
ที่ก าหนด 
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 สิทธิประโยชน์จากนโยบายบูรณาการของ 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพและ 
ป้องกันโรค สิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ป่วยเอดส์ และผู้ติดเชื้อเอชไอวี สิทธิประโยชน์ส าหรับโรคไตวายเรื้อรัง  
ระยะสุดท้าย การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่” 
(Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP)(11) 
 
ผู้ใหบ้ริการทางการแพทย์ 

ผู้ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเป็นสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่อยู่ในเครือข่ายที่ท าสัญญา สถานพยาบาลของภาครัฐเข้าร่วมให้บริการตามมติคณะรัฐมนตรี  
ส่วนสถานพยาบาลภาคเอกชนเข้าร่วมให้บริการโดยการสมัครเป็นคู่สัญญากับส านักงานประกันสังคมประจ าปี 
สถานพยาบาลในระบบประกันสังคมต้องเป็นไปตามมาตรฐานสถานพยาบาลของส านักงานประกันสังคม(16) 

- เป็นสถานพยาบาลที่มีขนาดไม่ต่ ากว่า 100 เตียง  
- เป็นสถานพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานของสถานพยาบาลตามก าหนดมาตรฐานของสถานพยาบาล 
- มีบริการส่งตัวผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการจนสิ้นสุดการรักษา 
- มีบริการทางการแพทย์ใน 12 สาขา โดยจะต้องจัดให้มีบริการทางการแพทย์ 6 สาขา ได้แก่  

อายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม ออร์โธปิดิกส์ รังสี และวิสัญญี และมี 4 สาขาที่ต้องมีแพทย์
ประจ าแบบเต็มเวลา ได้แก่ อายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม ออร์โธปิดิกส์ โดยขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการแพทย์ 

- กรณีสถานพยาบาลเป็นสถานพยาบาลที่มีขนาดต่ ากว่า 100 เตียง แต่มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ครบถ้วน 

ให้ส านักงานพิจารณาตามค าแนะน าของคณะกรรมการการแพทย์ 

จากข้อมูลรายงานประจ าปีของส านักงานประกันสังคม ปี พ.ศ. 2560 สถานพยาบาลภายใต้ระบบ
ประกันสังคม ประกอบด้วย สถานพยาบาลหลัก จ านวน 239 แห่ง ของภาครัฐ 159 แห่ง เอกชน 80 แห่ง 
สถานพยาบาลเครือข่าย 3,746 แห่ง แบ่งเป็นภาครัฐ 2,466 แห่ง และเอกชน 1,280 แห่ง มีผู้ใช้บริการ
ประมาณ  32.73  ล้านครั้ง จ าแนกเป็นผู้ป่วยนอกจ านวน  31.98 ล้านครั้ง อัตราการใช้บริการเฉลี่ย 2.60 
ครั้ง/คน/ปี และเป็นการใช้บริการผู้ป่วยในจ านวน 0.75 ล้านครั้ง อัตราการใช้บริการเฉลี่ย 0.06 ครั้ง/คน/ปี(10) 
สถานพยาบาลในปี พ.ศ.2561 มีสถานพยาบาลหลักที่ให้บริการจ านวน 237 แห่ง เป็นภาครัฐ 159 แห่ง 
ภาคเอกชนลดลงเหลือ 78 แห่ง และมีสถานพยาบาลเครือข่ายทั้งสิ้นจ านวน  3,785 แห่ง แบ่งเป็นภาครัฐ 
2,560 แห่ง และเอกชน 1,225 แห่ง  ส าหรับปี 2562 มีสถานพยาบาลหลักท่ีให้บริการ จ านวนทั้งสิ้น 237 แห่ง 
เป็นภาครัฐ 159 แห่ง ภาคเอกชน 78 แห่ง และมีสถานพยาบาลเครือข่ายทั้งสิ้นจ านวน  3,639 แห่ง แบ่งเป็น
ภาครัฐ 2,568 แห่ง และเอกชน 1,071 แห่ง  

ผู้ประกันตนเป็นผู้เลือกสถานพยาบาลหลักที่เป็นสถานพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคม 
เป็นโรงพยาบาลที่ก าหนดสิทธิ โดยครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ในส่วนการรักษาพยาบาลผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิที่ครอบคลุม การตรวจวินิจฉัยโรคและ 
การบ าบัดทางการแพทย์จนสิ้นสุดการรักษา ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานบัญชียาหลัก บริการส่งต่อไป
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ยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพที่สูงขึ้น หากผู้ประกันตนมีการเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีมีความรุนแรงต้องรักษาโดยแพทย์
เฉพาะทาง จะมีการจัดบริการให้ผู้ประกันตนเข้ารับบริการในสถานพยาบาลเฉพาะทางที่อยู่ในความตกลงกับ
ส านักงานประกันสังคมได้แก่ การบ าบัดทดแทนไต การปลูกถ่ายอวัยวะ ปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต หรือ
การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา แต่กรณีอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยฉุกเฉิน การคลอดบุตร ทันตกรรม หรือ
การรักษาประเภทผู้ป่วยใน* สามารถเข้ารับบริการรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้   

 

วิธีการจ่ายเงิน 
 การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ให้บริการจะจ่ายให้กับสถานพยาบาลโดยใช้ระบบเหมาจ่าย
รายหัวครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน) จนสิ้นสุด
การรักษาและรวมถึงการฟ้ืนฟูสมรรถนะของผู้ประกันตนด้วย ข้อมูลการจ่ายค่าบริการปี พ.ศ.2561 เหมาจ่าย 
1,500 บาทต่อคนต่อปี (รวมค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรับผู้ประกันตน) ค่าภาระเสี่ยงในการรักษาโรคเรื้อรัง 26 
โรค ภายใต้วงเงิน 447 บาทต่อคนต่อปี มีการจ่ายเงินให้กับสถานพยาบาลที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพโดยใช้ใน
กรณีเรื่องร้องเรียนไม่เกิน 60 บาทต่อคนต่อปี และกรณีสถานภาพการจ าหน่ายและประเภทการจ าหน่าย 
ไม่เกิน 60 บาทต่อคนต่อปี ส าหรับการรักษาประเภทผู้ป่วยในของโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (AdjRW≥2) ภายใต ้
กรออบวงเงิน 640 บาทต่อคนต่อปี โดย 1 AdjRW จ่ายไม่เกิน 15,000 บาท ส่วนการรักษาผู้ป่วยในด้วยโรค 
ที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติ (Outlier Reimbursement Schedule : ORS) จ่ายเฉพาะค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งล้านบาท โดยปรับตามอัตราของกรมบัญชีกลาง และสถานพยาบาลรับภาระเกิน 250,000 
บาท และก าหนดจ่ายในอัตราร้อยละ 80 ของส่วนที่เกินหนึ่งล้านบาท หลังจากปรับอัตราค่ารักษาของ
โรงพยาบาลเป็นอัตราของกรมบัญชีกลาง  
 นอกจากนี้ส านักงานประกันสังคมได้มีการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เพ่ิมเติมนอกเหนือเหมาจ่าย
ให้แก่สถานพยาบาลที่ก าหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์ ประกอบด้วย รายการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษ เช่น ยามะเร็งprotocol อุปกรณ์หรืออวัยวะเทียม เป็นต้น ใช้วิธีจ่ายแบบตามรายการตามอัตรา 
ที่ก าหนด  รายการยาต้านไวรัสเอดส์และยาบัญชี จ (2) ซึ่งช่วยสนับสนุนระบบการกระจายยาต้านไวรัสเอดส์
และยาบัญชี จ (2) ด้วยระบบ Vendor Managed Inventory (VMI) และรายการค่าตรวจสุขภาพตามรายการ
และอัตราที่ก าหนดให้กับสถานพยาบาลที่ก าหนดสิทธิฯ ส าหรับค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพนะส าหรับผู้ทุพพลภาพ  
จ่ายตามอัตราที่ก าหนด รายการอุปกรณ์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพจ่ายตามประกาศกรมบัญชีกลาง(11)  
 
 
 

                                                           
*

 การเข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยใน (กรณีที่ไม่ได้เจ็บป่วยฉุกเฉิน) ผู้ประกันตนจะต้องเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลที่ก าหนดสิทธิใน การรับบริการทาง
การแพทย์ ยกเว้นกรณีที่ผู้ประกันตนไปเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลอื่น ส านักงานจะจ่ายค่าบริการเฉพาะกรณีที่มีการค านวณตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม  (Diagnosis  

Related  Groups : DRGs) แล้วมีค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ปรับตามวันนอน  (Adjusted  Relative  weight : AdjRW)  มากกว่าหรือเท่ากับ  2  (AdjRW≥2)  ในอัตราไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐ บาทต่อ ๑ น้ าหนักสัมพัทธ์ปรับตามวันนอน (AdjRW)  (ทั้งนี้อัตราค่าบริการทางการแพทย์จะเป็นไปตามอัตราที่ส านักงานประกันสังคมก าหนดในแต่ละปี) 
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รูปที่ 3 ระบบการเงินการคลังระบบบริการการแพทย์ ส านักงานประกันสังคม 

วิธีการวัดและประเมินผล มีกระบวนการตรวจสอบ ได้แก่ 

 ตรวจสอบการบริการของสถานพยาบาล โดยมีการตรวจเยี่ยมผู้ให้บริการปีละ 1 ครั้ง โดยคณะตรวจ
เยี่ยมที่ประกอบด้วยแพทย์และพยาบาลจะตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลและประเมินสถานพยาบาลหลัก 
ทั้งในภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการแก่ส านักงานประกันสังคม เนื้อหาที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 
อิงตามก าหนดมาตรฐานสถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่จ าแนกเป็น
มาตรฐานด้านต่างๆ ดังนี้ มาตรฐานทั่วไป บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน บริการผู้ป่วยนอก เวชระเบียน ผู้ป่วย
ใน ผู้ป่วยหนักบริการศัลยกรรมทั่วไป บริการวิสัญญี บริการรังสีวิทยา พยาธิวิทยาและชันสูตร บริการ
เภสัชกรรม สถานพยาบาลที่ผ่ านการประเมินจะต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
ในแต่ละโรงพยาบาล และไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 90 

 การตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์กรณีที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่มี AdjRW≥2 และกรณีโรค
ที่มีภาระเสี่ยง โดยคณะที่ปรึกษาในโครงการตรวจสอบฯ 

 การตรวจสอบข้อมูลการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์และยาราคาสูง จ(2) โดยที่ปรึกษาด้านเภสัชกรรม 
  

Social Secuirity
Office (SSO)

(not for profit)

The goverment

Employers

Employees

The government

Employer

Employee

Public and pivate hospitals 
in SSO networkProvincial SSO office

Prepaid “Capitation” per month 
On-top for 26 risk chronic diseases 
Inpatient: DRG AdjRW>2 
Hospital quality: Hospital Accreditation (HA) 
and grievances (Hotline 1506) 
 

1.5% of the insured's wage 

Funder 

Purchaser 

Consumer Employees 
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3.2 ผลการทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ 

 

ก. การด าเนินการ HMO ในประเทศสหรัฐอเมริกา  
ระบบ HMO ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของระบบ Managed Care หรือ ประกันสุขภาพแบบมีการจัดการ 

ซึ่ง Managed care เป็นรูปแบบการจัดการบริการสุขภาพและการคลังสุขภาพที่พัฒนาขึ้นเพ่ือสนองต่อความ
ต้องการของผู้จ่ายเงินในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ โดยประชากรได้รับบริการที่มีคุณภาพ มีความคุ้มค่า
กับค่าใช้จ่ายที่เสียไป เน้นการให้บริการในระดับปฐมภูมิ การป้องกันและการให้สุขศึกษา ให้บริการ 
โดยสถานพยาบาลและผู้ให้บริการที่เหมาะสม และส่งเสริมการให้แรงจูงใจในประสิทธิภาพการให้บริการ  
มีผู้ให้นิยามความหมายของ Managed Care ไว้หลากหลาย ได้แก่ 

 Medicaid.gov - ระบบการดูแลและให้บริการสุขภาพที่มีการจัดระบบการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย  
สิทธิประโยชน์ และคุณภาพของการบริการ(18) 

 U.S. National Library of Medicine - แผนการประกันสุขภาพแบบมีการจัดการ ที่ท าสัญญากับ 
ผู้ให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการแพทย์ให้กับสมาชิกเพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ มีการ
จัดตั้งเครือข่าย แผนประกันสุขภาพมีความยืดหยุ่นและหลากหลาย เช่น HMO, PPO, POS เป็นต้น(19)   

 Scutchfield F.D. และคณะ - ระบบที่ควบคุมการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพโดยการควบคุม
รูปแบบการจ่ายเงินและการให้บริการด้านสุขภาพ(20) 

 Sekhri, N. K. – องค์กรที่ประกันสุขภาพแบบมีการจัดการที่รับผิดชอบต่อการบริหารดูแลสุขภาพ 
ของประชากรผ่านระบบสุขภาพในการประเมินและเชื่อมประสานกับระบบริการทั้งหมดตั้งแต่บริการ
ปฐมภูมิถึงทุติยภูมิ เน้นการป้องกันและให้สุขศึกษา ให้บริการในสถานพยาบาลและผู้ให้บริการ  
ที่เหมาะสมมีการจ่ายเงินที่มีความคุ้มค่าโดยมีแรงจูงใจ(21)  

 Navopro R.P. และ CAHILL J.A. – การเข้าถึงการให้บริการด้านสุขภาพด้วยวิธีการใช้ทรัพยากร 
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย หลักการอยู่บนพ้ืนฐานของการบริหารจัดการ  
สิทธิประโยชน์ด้านเภสัชกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ(22) 
 
โดยรวม Managed Care เป็นระบบการให้บริการทางการแพทย์ที่บริหารคุณภาพและค่าใช้จ่าย

ทางการแพทย์ที่บุคคลพึงได้รับ ระบบ  Managed care ที่ เป็นที่นิยม ได้แก่   Health Maintenance 
Organization (HMO), Exclusive provider organization (EPO), Point of Service (POS) ซึ่งแตกต่างกัน
ไปตามจ านวนผู้ให้บริการ แพทย์ที่ให้การดูแลหลัก และความครอบคลุมบริการนอกเครือข่าย นอกจากนั้น  
มีการพิจารณาปรับปรุงคุณภาพการรักษา โดยเน้นการป้องกันโรค(23) 

ระบบการดูแลสุขภาพของสหรัฐฯ พ่ึงพาภาคเอกชนในการบริหารการเงินการคลังด้านสุขภาพและ  
การให้บริการด้านสุขภาพ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของภาครัฐซื้อบริการให้ส าหรับประชากรเฉพาะกลุ่ม  
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ได้แก่ ผู้สูงอายุ ทหาร และคนจน เป็นต้น ประชากรในประเทศส่วนใหญ่ของสหรัฐได้รับการประกันสุขภาพ 
ผ่านนายจ้าง โดยผ่านภาคเอกชนเป็นผู้จัดหาบริการให้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีประชากรที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง
ต้องจ่ายเงินเองเพ่ือซื้อบริการทางการแพทย์  
 ในระบบการจ่ายประกันสุขภาพแบบดั้งเดิมเป็นแบบจ่ายตามการใช้บริการของผู้ป่วย ผู้ป่วยเลือก  
ผู้ให้บริการเองและไปพบได้เท่าที่ต้องการ ผู้ให้บริการเรียกเก็บเงินค่ารักษาได้จากตัวแทนเอกชนหรือรัฐด้วยวิธี 
fee-for-service ของผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งท าให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้น จึงได้มีการพัฒนาการจัดบริการ 
ทางการแพทย์แบบมีการจัดการ (Managed Care) ขึ้น เพ่ือช่วยในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 
ที่สูงจากระบบเดิม ซึ่งพัฒนาการของ Managed Care ของสหรัฐอเมริกามีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

ข. จุดก าเนิดและพฒันาการของ HMO 
การจะเข้าใจจุดเริ่มต้นของ HMO ควรต้องเชื่อมโยงไปถึงการก าเนิดของรูปแบบบริการทางการแพทย์

ที่มีการจ่ายแบบล่วงหน้า (prepaid medical group)  
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติศาสตร์เรื่องการจ่ายแบบล่วงหน้าเริ่มขึ้น ในเมือง Tacoma  

รัฐวอชิงตัน ปี พ.ศ.2453 โดยมีระบบบริการที่จัดขึ้นโดยแลกกับค่าบริการรายหัวรายละ 0.5 เหรียญต่อสมาชิก
ต่อเดือน ให้กับนายจ้างและลูกจ้างโรงงานผลิตไม้แปรรูป  

ต่อมาในปี พ.ศ.2472 นายแพทย์ Michael Shadid สร้างแผนความคุ้มครองสุขภาพส าหรับชาวนา 
ในชนบทเมือง ELK ใน Oklahoma ก่อตั้งองค์กรที่มีกรรมการเป็นชาวนาในท้องถิ่น ชาวนาที่ร่วมกลุ่มจ่ายเงิน 
50 เหรียญส าหรับสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ โดยจะได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีส่วนลด  

ในปี เดียวกันนายแพทย์ Donald Ross และ H. Clifford Loos ก่อตั้ งแผนการบริการสุขภาพ 
ครบวงจรและระบบจ่ายล่วงหน้าให้กับคนงานในหน่วยน้ าและพลังงาน ลอสแองเจลลิส ครอบคลุมการดูแล
รักษาโดยแพทย์และโรงพยาบาล มุ่งเน้นในการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพ (prevention and health 
maintenance) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของหลักการ HMO  

ในขณะเดียวกันด้าน American Medical Association (AMA) กลุ่มแพทย์ในบริการแบบจ่าย
ล่วงหน้าก็ได้มีการด าเนินอย่างต่อเนื่องจากหลายเหตุผล เช่น นายจ้างต้องการดึงดูดและรักษาลูกจ้างไว้  
ผู้ให้บริการต้องการรักษาระดับเงินเดือนให้คงที่ ผู้ป่วยต้องการให้ปรับปรุงคุณภาพในการรักษาและราคา  
ที่ไม่แพง เป็นต้น  

ขณะนั้นสองหน่วยงานที่มีความโดดเด่นคือ Kaiser Foundation Health Plan ในรัฐแคลิฟอร์เนีย 
และ Group Health Association (GHA) ในเมืองวอชิงตัน ดีซี ซึ่งภายหลังได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิ 
Kaiser มูลนิธิ Kaiser ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2480 โดยนายแพทย์ Sidney Garfield เป็นผู้น าในการบริหาร
การเงินและการดูแลสุขภาพให้กับคนงานและครอบครัว ในอุตสาหกรรมของบริษัทก่อสร้างในเครือ Kaiser(24) 
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การเกิดประกันสุขภาพภาคเอกชนส าหรับนายจ้างลูกจ้าง และการประกันสุขภาพของภาครัฐ  
เนื่องจากเกิดอัตราเงินเฟ้อและคนงานขาดแคลน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง สหรัฐจึงออก พรบ.  

Stabilization Act ในปี พ.ศ. 2485 เพ่ือจ ากัดความสามารถในการจ่ายค่าจ้างที่สูงขึ้นเพ่ือดึงดูดแรงงาน 

ที่หายากของภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตาม พรบ. ดังกล่าวไม่ได้ควบคุมถึงสิทธิ์ประโยชน์ด้านสุขภาพ นายจ้างจึงซื้อ

ประกันสุขภาพเพ่ือเป็นสิ่งล่อใจให้กับลูกจ้างแทน ด้วยเหตุนี้จึงท าให้การเติบโตของบริษัทประกันสุขภาพ

เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยก่อนสงครามโลกครั้งสองมีลูกจ้างเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้าน

สุขภาพ แต่หลังจากปี พ.ศ.2498 ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพถึงร้อยละ 70 การด าเนินการ HMO 

และจ านวนสมาชิกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ใน พ.ศ.2488 เกิด พรบ. The McCarran-Ferguson Act อนุญาต 

ให้บริษัทประกันสุขภาพไม่ต้องถูกควบคุมโดยรัฐบาลกลาง แต่ให้รัฐต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบแทน ท าให้เกิดความ

แตกต่างในการดูแลก ากับ(24) 

ในช่วงต้นทศวรรษ 1960 ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี เป็นผู้ท าให้เกิด Medicare Part A 

โดยรัฐจ่ายเงินให้กับการบริการของโรงพยาบาล ต่อมาพรรครีพับลิกันได้เสนอให้ประโยชน์ครอบคลุมแพทย์

และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เกิดเป็น Medicare Part B และต่อมาภายหลังประธานาธิบดี แอนดรูว์ จอห์นสัน  

ได้สืบสานต่อให้ครอบคลุมในกลุ่มประชากรสูงอายุ 65 ปีขึ้นไป  

ปี พ.ศ. 2508 รัฐสภาสหรัฐฯได้สร้างยุทธศาสตร์ด้าน สิทธิประโยชน์ 2 โครงการ ได้แก่  Medicare 

ส าหรับผู้สูงอายุ (Title XVIII of the Social Security Act) และ Medicaid ส าหรับประชากรยากจน (Title 

XIX of the Social Security Act) ปี พ.ศ. 2515 Medicare Act ได้ขยายครอบคลุมประชากรที่อายุต่ ากว่า 

65 ปี ที่ทุพพลภาพ การรวมตัวกันของทั้ง Medicare, Medicaid, การประกันสุขภาพภาคเอกชน และอ่ืนๆ  

ท าให้ต้องมีผู้จ่ายเงินแทนผู้รับบริการ (third-party payers) ท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ให้บริการและ

คนไข้ เพ่ือควบคุมค่าบริการและการใช้สิทธิประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ท าให้เกิดเงินเฟ้อ 

ค่ารักษาพยาบาล (healthcare cost inflation) ประชาชนจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเองลดลง ในขณะที่

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันในช่วงทศวรรษ 1970 

ในขณะที่ HMOs เป็นโมเดลที่น่าสนใจมากท่ีสุดในช่วงนั้นในด้านการเงินการคลังและการให้บริการด้านสุขภาพ 

แม้ว่าด้านผลส าเร็จของการด าเนินการจะมีให้ในบางพื้นที่เท่านั้น(24)  
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รูปที่ 4 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของ Managed care สหรัฐอเมริกา  

the Medicare Modernization 

Act 2003 

_Healthcare Cost Inflation_ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ค.ศ. 1910 Prepaid medical group คลินิกเมือง 

Tocoma 

นายจ้างลูกจา้งโรงงานผลิตไม้แปรรูป 

ค.ศ. : พ.ศ. 

1960:2503 

2010:2553 

2000:2543 

1970:2513 

1910:2453 

1980:2523 

1990:2533 

1920:2463 

1930:2473 

1940:2483 

1950:2493 

ค.ศ. 1929 Michael 

Shadid  

Prepaid at ELK, 

ค.ศ. 1929 Donald Ross และ H.Clifford Loos 

Prepaid / Preventive and health maintenance, 

Los Angeles 

ค.ศ. 1937 Sidney Garfield: Prepaid at Kaiser construction 

company 

The McCarran-Ferguson Act 

1945 

Medicare Part A, Part B for 

aged 65+ 

World War II ค.ศ.1939-

1945  

ภาวะเงินเฟ้อและคนขาด

แคลน 

The Stabilization Act 

1942  

Employer health insurance: HMO  
เพิ่ม 

ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐต่าง ๆ 

The Social Security Act Medicaid for poor 

Health Maintenance Organization (HMO) 

1973 

Paul Ellwood and Richard M. Nixon 

HMOs PPOs 

POS 

The Balanced Budget Act of 

1997 

Medicare Part C: 

Medicare+Choice ๖                                                                         _Managed Care Backlash_ 
จากการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ระบบการบริหารจัดการ ระบบข้อมลูสารสนเทศไม่ดี ท าใหบ้รกิารไมม่ีคุณภาพ เกิดข้อผดิพลาด ไม่เป็นมิตร  PCP gag clause 

 
The Patient 

Protection 

Medicare Advantage + Part D 

The Patient Protection and 

Affordable Care Act 2010 

Managed Care expand 

rapidly 

HMOs and POS plans ลดลง ขณะที่ PPOs เพิ่มข้ึน 
 

 HMO “Kinder and gentler” 
ขยายเครือข่าย ลดการบริหารจัดการท่ีไม่ดี ลงบทบาท แพทย์ PCPs สมาชิกเข้าถึงผู้เช่ียวชาญมากข้ึน ระบบร้องเรียน ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงข้ึน 
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ก าเนิด Managed Care ประเภทต่างๆ  
จากผลของการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา  

ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงนี้ โดยมีการพัฒนา HMO และ PPO 
 
ระบบ HMOs 

ในปี  พ.ศ.  2516 เกิด  HMO Act กฎหมายฉบับนี้ มีการวิวัฒนาการจากการอภิปรายโดย 
นายแพทย์ Paul Ellwood ตามที่ประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน ให้หาทางออกของค่าใช้จ่ายสุขภาพที่สูงขึ้น
จากโปรแกรม Medicare โดยใช้รูปแบบ HMO มาแทนระบบเดิมที่มีการจ่ายแบบ fee-for-service ลักษณะ
เด่นของ HMO Act มี 3 ประการ ได้แก่  

1. ได้รับเงินช่วยเหลือและการค้ าประกันเงินกู้ของรัฐบาลกลางส าหรับการวางแผน การเริ่มต้น และ/
หรือการขยาย HMOs 

2. กฎหมายของรัฐบาลกลางได้ยกเลิกกฎหมายของรัฐที่จ ากัดการพัฒนา HMOs 
3. ก าหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 25 คนขึ้น เสนอความคุ้มครองแบบ HMO รูปแบบ one 

group หรือ staff model และอีกหนึ่งคือ IPA model ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลกลาง ให้กับ
ลูกจ้าง  

ในปีพ.ศ.2525 เป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดการน า HMO มาใช้ในโปรแกรม Medicare ตาม Tax 
Equity and Fiscal Responsibility Act (TEFRA) โดย HMO สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและสิทธิ
ประโยชน์แบบองค์รวมมากกว่า Medicare แบบดั้งเดิม และครอบคลุมยาตามใบสั่งแพทย์และการป้องกันโรค 
และในปีเดียวกันนี้เองรัฐบาลกลางได้จ่ายเงินให้กับ Arizona ในการจ่ายแบบ capitation และงดการจ่ายแบบ 
fee-for -service ในรัฐที่มี Medicaid ในช่วงเวลานี้ HMO ได้มีการใช้อย่างแพร่หลายเพราะมีค่าเบี้ยต่ า  
ลดใช้จ่าย และบริการครอบคลุมการป้องกัน ยาตามใบสั่งแพทย์(24) 

 
ระบบ Preferred Provider Organizations (PPOs) and Utilization Management 

การเติบโตของ HMO ท าให้มีการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งของ Managed Care Plan นั่นคือ PPOs  
ที่ออกแบบในเมืองเดนเวอร์ โคโลราโด ในช่วงต้นทศวรรษ 1970  Sumuel Jenkins รองประธานบริษัท  
มาร์ตินอี. ซีกัล บริษัทที่ปรึกษาด้านผลประโยชน์เจรจาส่วนลดกับโรงพยาบาลในนามของผู้แทนประกัน 
ของสมาชิก โรงพยาบาลจะลดราคาให้กับสมาชิกถ้าสมาชิกใช้โรงพยาบาลในเครือข่าย และต่อมาครอบคลุม  
ถึงแพทย์และผู้เชี่ยวชาญอ่ืนๆ ในเครือข่ายด้วย นอกจากนั้น PPO ไม่จ าเป็นต้องมีการก าหนดแพทย์ที่ดูแลหลัก 
(Primary care physician; PCP) แบบ HMO เพ่ือก าหนดการรักษาและส่งต่อผู้ป่วยไปหาผู้เชี่ยวชาญ 
 ในช่วงนี้ HMO มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว แทนรูปแบบดั้งเดิม และได้เกิดรูปแบบใหม่ขึ้นคือ  

point-of-service (POS) plan ซึ่ ง ได้ รับความคุ้มครองคล้ าย HMO แต่มี  cost sharing  น้อย หากใช้

โรงพยาบาลและแพทย์ในเครือข่ายของ HMO ระบบนี้แตกต่างจาก HMO ตรงที่สามารถเลือกรับการรักษา

นอกเครือข่ายได้แต่มี cost sharing สูง อย่างไรก็ตามแม้การด าเนินการรูปแบบต่างๆ ภายใต้ Managed care 
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จะมีการเติบโตสูง แต่ก็ส่งผลกระทบด้านลบจากการเติบโตอย่างรวดเร็วนี้เช่นกัน คือการบริหารจัดการ  

ที่ไม่ดี ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีไม่ดี ส่งผลให้การบริการไม่มีคุณภาพและเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ ขึ้น ภาพลักษณ์

ของ HMO  กลายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมิตร และมุมมองของภาคอุตสาหกรรมเห็นว่าความล้มเหลวของระบบประกัน

สุขภาพ(24) 

ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 องค์กรภายใต้  Managed care และระบบประกันสุขภาพได้มีการ 

รวบตัวกัน และเปลี่ยนจากไม่หวังผลก าไรเป็นหวังผลก าไร บริษัทประกันสุขภาพขนาดเล็กตามภูมิภาคต่างๆ  

ได้ขายกิจการและควบรวมกับบริษัทประกันขนาดใหญ่ เนื่องจากไม่มีศักยภาพในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 

และรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ  โดยเฉพาะความสามารถในการต่อรองราคากับผู้ให้บริการได้เหมือนบริษัทขนาด

ใหญ่ ขณะเดียวกันบริษัทขนาดใหญ่ก็มีความต้องการขยายแผนไปในระดับภูมิภาคเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมตาม

ภูมิภาคต่างๆ  เช่น ในปี พ.ศ. 2556 Kaiser Permanente Group กับ HMO group ใน 9 ภูมิภาค มีขนาด

ใหญ่เป็นที่สามของแผนประกันสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนั้นได้มีการรวมตัวกันของผู้ให้บริการและ 

ให้การบริการแบบบูรณาการ แพทย์ PCP เปลี่ยนบทบาทจากการรักษาผู้ป่วยและส่งต่อผู้ป่วยไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 

ใน HMO แบบเก่ามาเป็นต้องค านึงถึงการลดต้นทุนในการรักษาและต้องรักษาไว้ซึ่งความพึงพอใจของผู้ป่วย  

ซึ่งได้รับผลกระทบจากระบบการจ่ายที่จ่ายเพ่ิมให้แพทย์กรณีจ ากัดการเข้ารับการรักษาและส่งต่อ นอกจากนั้น

ในด้านคุณภาพได้มีการรับรองคุณภาพให้กับ HMO ที่เรียกว่า the National Committee for Quality 

Assurance (NCQA) หรือ NCQA accreditation หรือ URAC หรือ the Accreditation Association for 

Ambulatory Health Care (AAAHC) เป็นต้น(24) 

Managed Care backlash: ช่วง Managed Cared ได้รับการต่อต้านอย่างรุนแรง 
หลังจากช่วงที่มีการเจริญเติบโตอย่างมากของ  Managed care ในรูปแบบต่างๆ ท าให้ในช่วงนี้ 

Managed care ได้ รับปฏิกิ ริ ยาสะท้อนกลับอย่ างรุนแรง คนอเมริกันรู้ สึ กต่อต้ าน Managed care 

เพราะเป็นประกันสุขภาพที่ได้รับการปฏิเสธการรักษาในขณะที่ประชาชนรู้สึกว่าการเจ็บป่วยของคู่สมรสหรือ

บุตร เป็นเรื่องใหญ่ แพทย์ PCP สนองต่อหลักการของ HMO ที่ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ จึงพยายามจ ากัด 

การรักษาและการส่งต่อ นอกจากนั้นความผิดพลาดจากเอกสารหรือความผิดพลาดของระบบสารสนเทศ 

ของกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และการบริการระหว่างผู้ให้บริการกับสมาชิกที่มีความเย็นชา  

ไม่เป็นมิตร ยิ่งท าให้เกิดกระแสต่อต้านเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งการปฏิเสธการจ่ายเงินกับบริการทางการแพทย์  

ที่เกินความจ าเป็น เช่น การตรวจวินิจฉัยที่เกินความจ าเป็น หรือการเพ่ิมวันนอนโรงพยาบาล  เป็นต้น  

มีการพิจารณาถึงกฎหมายปกป้องผู้ป่วย (patient protection) ที่ระบุมาตรฐานในการคุ้มครองการดูแลรักษา 

สิทธิในการอุทธรณ์และร้องทุกข์ การท าสัญญาระหว่าง HMO กับผู้ให้บริการ นอกจากนั้นยังรวมไปถึงประเด็น

ข้ อห้ าม ในการ ให้ เ งิ นปิ ดปาก  (gag clause) กั บแพทย์ ใน เครื อข่ าย  HMO โ ดยห้ าม ไม่ ให้ แพทย์ 
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บอกถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วยถ้าไม่ได้ถูกถาม ทั้งนี้ประเด็นท้ังหมดเหล่านี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปกป้อง

ผู้ป่วยได้ถูกแก้ไขโดยบรรจุไว้ใน Affordable Care Act  

หนังสือพิมพ์ได้พาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวสยองขวัญของ HMO และถูกน ามาสร้างเป็นหนัง การ์ตูน 

เรื่องราวข าขันในทีวีและหน้าหนังสือพิมพ์ เพ่ือแก้ไข้ปัญหาดังกล่าวนี้ HMO ได้ขยายเครือข่ายและลดการ

บริหารจัดการประโยชน์ที่ไม่ดีลง ลดการบทบาทของแพทย์ PCP ลงเพ่ือให้สมาชิกได้เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญมากข้ึน 

ภาพลักษณ์ของ HMO เปลี่ยนเป็น “ผู้ใจดีและมีความสุภาพ” ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพก็เพ่ิมขึ้น 

กว่าการเติบโตของ GDP(24) 

พัฒนาการ Managed Care : ช่วง Managed Care เริ่มฟ้ืนตัวและมีความเป็นมิตร มีความยืดหยุ่น
มากขึ้น ขณะที่ท าให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมสูงขึ้น และเกิดกฎหมายช่วยเหลือคนจน Obamacare 

แนวโน้มสัดส่วนทางการตลาดของ HMO และ POS ลดลงเรื่อยๆ ในขณะที่  PPO เติบโตขึ้น  
เกิด the Medicare Modernization Act ปี พ.ศ. 2546 ที่ท าให้ Medicare managed care เปลี่ยนแปลง 
ดีขึ้น จากที่ลดลงในช่วงปี 2542-2546 โดยเปลี่ยนชื่อจาก Medicare+Choice เป็น Medicare Advantage 
(MA) ที่มาในรูปโฉมใหม่ที่เป็น Managed care คล้ายกับการประกันสุขภาพแบบดั้งเดิมมากกว่าแบบ HMO 
และเพ่ิมสิทธิประโยชน์ขึ้นได้แก่ Part D ยาตามใบสั่งแพทย์ขึ้น  ท าให้จ านวนสมาชิกเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม 
MA ภายใต้รูปแบบ HMO ยังคงมีสัดส่วนมากที่สุดใน MA plan  

เป็นช่วงที่ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมข้ึนขณะที่เศรษฐกิจอ่อนตัวลง ท าให้ผู้ไม่มีประกันสุขภาพมากข้ึน 
ปีพ.ศ. 2553 ก าเนิดกฎหมายปกป้องผู้ป่วยคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วย และให้ประชาชนซื้อประกัน

สุขภาพและถึงเข้าการรักษาพยาบาลในราคาที่ไม่แพง (“the Patient Protection” and “Affordable Care 

Act”  (ACA))  หรือที่เรียกว่า โอบามาแคร์ (Obamacare) ซึ่งได้รวบรวมสาระของกฎหมายการดูแลสุขภาพ

ตั้งแต่ พ.ศ.2508 ที่มีการออกกฎหมาย Medicare และ Medicaid เป็นต้นมา สาระส าคัญของกฎหมายได้แก่  

- แผนประกันสุขภาพต้องครอบคลุมดูแลผู้ที่ไม่สามารถพึงพาตัวเองได้จนถึงอายุ 26 ปี(24) 

- ความครอบคลุมของการประกันสุขภาพและ HMO ต้องมีก าหนดสิทธิประโยชน์และเบี้ยประกัน 

ที่ชัดเจน ในช่วงเวลาที่ก าหนดเป็นรายปี  

- มี Health insurance exchanges ที่ด าเนินการโดยรัฐ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ 

ที่ช่วยให้บุคคลหรือบริษัทขนาดเล็กสามารถเลือกซ้ือประกันจากบริษัทประกันเอกชนได้  

- บุคคลที่ยากจนและไม่ได้อยู่ในโปรแกรม Medicaid จะได้รับการสนับสนุนค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น 
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ค. หลักการส าคัญของ HMO 
 Health Maintenance Organization (HMOs) หรือ การจัดบริการทางการแพทย์ในรูปแบบองค์กร
เครือข่ายสุขภาพ ตามความหมายของ พระราชบัญญัติ HMO Act ปี พ.ศ.2516 หมายถึง องค์กรที่ให้บริการ
ด้านสุขภาพขั้นพ้ืนฐานแก่สมาชิก และให้บริการส่วนเสริมโดยมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่าย
ล่วงหน้าของสมาชิกเพ่ือบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐานและบริการเสริมจะต้องมีการก าหนดล่วงหน้าอย่างเท่าเทียม
กันภายใต้อัตราเดียวของประชากร โดยไม่ค านึงถึงประวัติการเจ็บป่วยของบุคคลหรือครอบครัวนั้น ๆ(25) 
 “HMOs are defined as entities which provide basic health services to their enrollees, 
and, for an additional payment, supplemental health services. Prepaid enrollment fees for the 
basic and supplemental health services must be fixed uniformly under a community rating 
system – without regard for the medical history of any individual of family.”(25) 
-Health Maintenance Organization Act 1973 – 
 

 HMO ตามความหมายของ Paul Ellwood บิดาแห่ง HMO หมายถึง ระบบการให้บริการสุขภาพ 
ที่มีการก ากับตนเอง ผู้ให้บริการจัดบริการให้มีความดึงดูดใจต่อความสนใจของผู้บริโภค มีระบบการให้บริการ
แบบบูรณาการ มีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีความหลากหลาย และมีระบบการจ่ายเงิน
ล่วงหน้ารายหัว 
 “HMO is a self-regulating health care 
system that aligned provider incentives with 
consumer interests. An “integrated delivery 
system,” built on the core of a large multi-
specialty medical group practice, and often with 
a significant amount of revenue based on per 
capita prepayment”(26) 
            -Paul M. Ellwood- Father of HMO(24)† 

https://www.aha.org/news/insights-and-analysis/2018-04-05- 
throwback-thursday-first-person-oral-history-paul-ellwood-jr 

  

 

 

                                                           
†

 https://www.aha.org/news/insights-and-analysis/2018-04-05-throwback-thursday-first-person-oral-history-paul-ellwood-jr 
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รูปที่ 5 หลักการส าคัญของ HMO 

ในสหรัฐอเมริกา ระบบ Health Maintenance Organization (HMO) เป็นระบบการประกันสุขภาพ
แบบมีการจัดการระหว่างการเงินและชุดการให้บริการดูแลสุขภาพอย่างครอบคุลมภายใต้เครือข่าย (27)  
ถือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่สูง (22) นิยามและข้อปฏิบัติอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ  
Health Maintenance Organization Act ปี ค.ศ. 1973 (P.L.93-222) ภายใต้รัฐบาลกลางของสหรัฐฯ 
ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบการบริการสุขภาพภายใต้การน าของประธานาธิบดี  Richard Nixon(25)  
บุคคลสามารถเป็นสมาชิกโดยความสมัครใจ นายจ้างที่มีลูกจ้างมากกว่า 25 คน ขึ้นไป ต้องเสนอให้ HMO  
เป็นทางเลือกหนึ่งหากมีการประกันสุขภาพให้แก่ลูกจ้าง ประกันสุขภาพ HMO ถูกสร้างมาเพ่ือเป็นทางเลือก
ระบบที่มีอยู่เดิมคือการจ่ายเงินแบบจ่ายตามรายการ (fee-for-services medical care) ซึ่งมีกลไกการจัดการ
สิทธิประโยชน์และการบริการทางการแพทย์และการจ่ายเงินแบบ Managed Care โดยเป็นกลุ่มประกันทาง
การแพทย์ให้บริการสุขภาพแบบคิดค่าธรรมเนียมตามระยะที่ก าหนดแบบคงที่ด้วยระบบการจ่ายล่วงหน้า 
(prepaid) แบบเหมาจ่ายรายหัว (capitation) ก าหนด
สิทธิประโยชน์ชัดเจนและครอบคลุม อัตราการจ่ายร่วม 
(copay) ต่ า การวางแผนการจ่ายผลประโยชน์ที่ท างาน
ป ร ะ ส า น กั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง ก า ร แ พ ท ย์   
แพทย์สามารถให้บริการแก่ผู้ประกันตนแบบเชื่อม
ประสานในกลุ่มแพทย์ในเครือข่ายได้ มีการแลกเปลี่ยน
แฟ้มประวัติและทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน โดยพิจารณาถึง
คุณภาพและผลลัพธ์ด้านสุขภาพ   
 

      President Richard Nixon signs the Health Maintenance Organization Act  

          to help reduce costs. 1973 ‡ 

                                                           
‡ https://www.midlevelu.com/blog/timeline-history-us-health-care-system 
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บริษัทประกันเอกชนจะท าหน้าที่ ในการตรวจสอบก่อนใช้บริการ ( preapproval process) 
ผู้ประกันตนสามารถรับสิทธิการรักษาได้กับแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญและโรงพยาบาลในเครือข่ายเพ่ือลดระยะเวลา 
ในการรักษา ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน โดยสามารถเลือกแพทย์ผู้ดูแลในระดับปฐมภูมิ (primary care physician; 
PCP) ที่อยู่ในเครือข่ายด้วยตนเอง  PCP จึงท าหน้าที่เป็น gatekeeper พิจารณาผลได้และควบคุมค่าใช้จ่าย 
ในการรักษา วิธีการดูแลรักษา เป็นผู้ดูแลก ากับการอนุมัติการรักษาและส่งต่อผู้ป่วยไปยังระดับที่สูงกว่า  
การตรวจทดสอบ และระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลให้แก่ผู้ประกันตนโดยมีแนวโน้มให้ควบคุมการรักษา
อยู่ในระดับปฐมภูมิเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายในการรักษา ซึ่ง PCP อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทประกันเอกชน 
เนื่องจากในระบบ HMO ความเสี่ยงด้านการเงินตกกับผู้ให้บริการโดยขึ้นกับวิธีการจ่ายเงิน เช่น หากใช้ระบบ
การจ่ายเงินแบบเหมาจ่ายรายหัว (capitation) ผู้ให้บริการต้องควบคุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  
ขณะที่บริษัทประกันไม่มีความเสี่ยงด้านการเงิน เป็นต้น(25, 28)  
 ชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพ้ืนฐานของ HMO นิยามไว้ใน HMO act 1973(25) 

1. ให้การบริการโดยแพทย์ มีการให้การปรึกษาและการส่งต่อโดยแพทย์ 
2. ได้รับการบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
3. ได้รับการบริการรักษาฉุกเฉินที่จ าเป็น 
4. ได้รับการรักษาในระยะสั้น ไม่เกิน 20 ครั้ง ส าหรับตรวจรักษาในผู้ป่วยนอก และการบริการ 
      ด้านสุขภาพจิต 
5. ได้รับการรักษาทางการแพทย์และการส่งต่อส าหรับผู้ที่ติดและใช้แอลกอฮอล์และยาเสพติด  
      มากเกินขนาด 
6. ได้รับบริการด้านห้องปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยและรังสี 
7. บริการสุขภาพที่บ้าน  
8. ได้รับบริการป้องกันสุขภาพ เช่น การวางแผนครอบครัวแบบสมัครใจ การมีบุตรยาก การ    
      ป้องกันฟันผุในเด็ก เป็นต้น  

 HMO อยู่ภายใต้ประกันสุขภาพเอกชนแบบมีการจัดการ  ที่มีจุดประสงค์ เ พ่ือลดค่าใช้จ่ าย 
ในการรักษาพยาบาล โดยท าการต่อรองราคากับผู้ให้บริการในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลกับผู้ประกันตน 
ให้ถูกลง แลกเปลี่ยนกับการมีลูกค้าให้กับผู้ให้บริการอย่างสม่ าเสมอ วางแผนและออกกฎหรือมาตรฐาน 
ในการรักษา ผู้ให้บริการต้องได้รับการเห็นชอบแผนการรักษาก่อนที่จะรับผู้ประกันตนเป็นคนไข้ในการดูแล  
และมีกฎกติกาในการให้รางวัลและการลงโทษส าหรับการรักษา การส่งต่อ การทดสอบ การวิเค ราะห์โรค 
ของผู้ให้บริการเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้อยู่ในระดับต่ า 

 HMO เป็นได้ทั้งแสวงหาผลก าไรและไม่หวังผลก าไร โดยอาจแบ่งลักษณะของ HMO ได้ 4 ประเภท 
จ าแนกตามความสัมพันธ์ระหว่าง HMO และการเข้าร่วมของแพทย์ แม้ในปัจจุบัน HMOs จะมีความ
หลากหลายและไมจ่ าเพาะ (29) ตามประเภทที่ระบุ โดยมีการผสมผสานรูปแบบต่างๆ เข้าด้วยกันมากกว่า(29, 30)  
ทั้งนี้ HMO แต่ละแบบมรีายละเอียดดังต่อไปนี้  
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1. Staff model - HMO เป็นทั้งองค์กรที่รับผิดชอบด้านการประกันสุขภาพและเป็นผู้ให้บริการ 
ด้วยองค์กรของตนเอง มีการจ้างแพทย์มาให้บริการรักษาพยาบาล โดยส่วนใหญ่จ่ายตามเงินเดือน 
ร่วมกับแรงจูงใจทางการเงินหรือโบนัสที่ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการบริการ อาจมีการจ้างแพทย์
ที่ช านาญการเป็นแบบชั่วคราวในบริการสุขภาพที่จ าเป็น HMO แบบนี้มีการควบคุมสูงแต่ราคา 
ไม่แพง แต่มีแนวทางรักษาพยาบาลส าหรับสมาชิกน้อย ยกตัวอย่างเช่น Harvard-Pilgrim 
Health Plan เป็นต้น ซึ่ง staff model นี้พบว่ามีน้อยในปัจจุบันและผันตัวไปเป็นประเภทอ่ืน 

2. Group model - HMOs ท าสัญญากับกลุ่มแพทย์ที่มีความหลากหลายเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มแพทย์
ดังกล่าวร่วมมือกันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น ระบบเวชระเบียน เครื่องมือ สิ่งอ านวยความ
สะดวก และเจ้าหน้าที่สนับสนุนบริการ เป็นต้น โดยที่ HMOs อาจจ่ายค่าจ้างแพทย์แบบ 
inclusive capitation หรือ fixed cost โดยยังสามารถจ าแนกเป็น 2 ประเภทย่อย ได้แก่  

2.1  Capitation model ให้บริการเฉพาะสมาชิกสิทธิประโยชน์ของ HMO เท่านั้น 
ยกตั วอย่ า ง เช่ น  Kaiser Foundation Health Plan ซึ่ งมี  Permanente Medical Groups 
ให้บริการด้านสุขภาพให้กับสมาชิกของ Kaiser เทา่นั้น§ 

2.2   Independent model  ส าหรั บกลุ่ มนี้  HMO ท าสัญญากับกลุ่ มแพทย์ 
ที่มีอยู่แล้ว เป็นกลุ่มแพทย์อิสระที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย กลุ่มแพทย์
ดังกล่าวให้บริการแก่สมาชิก HMO และผู้ป่วยอ่ืนด้วย บางครั้งกลุ่มนี้อาจเป็นผู้ให้การสนับสนุน
หลักหรือเป็นเจ้าของ HMO เองก็ได้  ยกตัวอย่างเช่น  Geisinger Health plan ในมลรัฐ 
พนซิลวาเนีย ซึ่งมี Geisinger Clinic ขนาดใหญ่ มีแพทย์เฉพาะทางหลากหลาย โดย Geisinger 
Health planจัดท าสัญญากับ Geisinger Clinic เพ่ือให้การบริการที่ครอบคลุมและครบถ้วน 
แก่สมาชิก  

3. Network Model – HMOs ท าสัญญากันกับกลุ่มแพทย์ต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายความช านาญ 
โดยมีกลุ่มแพทย์ที่มีข้อตกลงร่วมกันมากกว่าหนึ่งกลุ่มรวมกันเป็นเครือข่าย ยกตัวอย่างเช่น 
Health Insurance Plan (HIP) ของนิวยอร์ก ที่ท าสัญญากับแพทย์ปฐมภูมิกลุ่มเล็กๆ หลายกลุ่ม 
ได้แก่ หมอเวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ และสูตินรีแพทย์ ลักษณะนี้อาจ
เรียกว่า โมเดลเครือข่ายปฐมภูมิ (primary care network model) HMOs จ่ายค่าตอบแทน
แบบ  inclusive capitation ทั้ งหมดหรือบางส่วน  แต่ ไม่มีการจ่ายแบบ  fee-for-service  
แพทย์ให้บริการแก่สมาชิก HMO ในกลุ่ม และมีการส่งต่อถึงแพทย์อ่ืนในกรณีที่จ าเป็นเท่านั้น  
โดยที่กลุ่มต้องรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลในการส่งต่อ  

4. Independent (individual) practice association (IPA) Model – เป็น  open panel HMOs 
เพราะเปิดรับแพทย์ที่ตรงกับคุณสมบัติของ HMOs หรือ สมาคมแพทย์ IPA เป็น HMO  

                                                           
§

 ในบางครั้งอาจมีการเข้าใจผิดว่า Kaiser เป็น HMO แบบ staff model เนื่องจาก Kaiser Foundation 
Health Plan กับ Permanente Medical Groups มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาก 
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ที่ได้รับความนิยม โดยHMOs ท าสัญญากับสมาคมแพทย์ หรือ IPA ในการให้บริการกับสมาชิก 
แพทย์เป็นสมาชิกที่อยู่ในกลุ่ม IPA ถือเป็นนิติบุคคลในทางกฎหมาย (a separated legal entity)  
แต่สามารถท างานอย่างอิสระ มีสถานที่ท างานและเอกลักษณ์ของตนเอง แพทย์  IPA ให้บริการ 
ทั้งสมาชิก HMO และไม่ใช่ HMO ดูแลรักษาสถานที่ท างาน ข้อมูลเวชระเบียนและให้การ
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ การท าสัญญาท าได้ 2 วิธี คือ วิธีแรก HMOs ท าสัญญากับแพทย์ในชุมชน 
ที่ร่วมมือกันจัดตั้งสมาคม IPA ซึ่ง HMOs จะท าสัญญากับ IPA ประเภทนี้หลายๆ แห่งแบบ 
nonexclusive basis ส าหรับวิธีที่สอง HMOs ท างานร่วมกับแพทย์ในชุมชนและร่วมกัน 
จัดตั้ง IPA ขึ้น และรับสมัครแพทย์เข้ามาท างาน โดยท าสัญญาแบบ exclusive basis เนื่องจาก 
HMO เป็นผู้น าในการก่อตั้ง IPA ดังกล่าว  ส่วนใหญ่แล้ว IPA จ่ายค่าตอบแทนแพทย์ผู้เข้าร่วม 
โดยวิธี fee-for-service อย่างเดียว หรือ fee-for-service ผสมกับ capitation ส าหรับระบบ 
ที่มีการจ่ายแบบ fee-for-service นั้น IPA จ่ายแพทย์ทั้งหมดแบบ จ่ายตามเงื่อนไขรายการแบบ
มี เพดานก าหนด (fee schedule) และเก็บเงินไว้บางส่วนเ พ่ือเป็นการแชร์ความเสี่ ยง 
(risk-sharing) และเป็นแรงจูงใจ ขณะที่ระบบที่มีการจ่ายเงินแบบ  capitation จะจ่ายเงิน 
ให้กับแพทย์ปฐมภูมิแบบ capitation และจ่ายให้กับแพทย์เฉพาะทางแบบ fee schedule  
และอาจเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งเพ่ือแชร์ความเสี่ยงและเป็นแรงจูงใจ  
 

ดังที่กล่าวแล้ว ในทางปฏิบัติมี HMO จ านวนมากที่มีการจัดระบบที่เป็นการผสมผสานจาก 4 รูปแบบนี้ด้วย 
 

ง. ข้อดีข้อเสยีของ HMO 
 นิยามของ HMO ในปัจจุบันมีความยืดหยุ่นและมีความหลากหลายในด้านการเงินการคลัง 
ในการบริหารจัดการดูแลสุขภาพ ซึ่งมีความแตกต่างไปจากแนวคิดเริ่มต้น แต่รูปแบบที่ยังคงไว้คือการมี 
ชุดสิทธิประโยชน์ที่ชัดเจน หรือการสัญญาความคุ้มครองที่ครอบคลุมการบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม 
ทั้งการป้องกันโรค มีอัตราการจ่ายร่วมเมื่อไปรักษาต่ า มีการท าสัญญาในการให้บริการโดยตรงกับผู้ให้บริการ
(26) 
  HMO เป็นรูปแบบหนึ่งของ Managed care ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการลดค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพของประเทศแทนระบบดั้งเดิม  fee-for-service ด้วยระบบการจ่ายเงินในอัตราคงที่หรือเหมาจ่าย
รายหัวให้กับผู้ ให้บริการ ดั้ งนั้นผู้ ให้บริการจึงต้องเน้นบริการป้องกัน การบริการในระดับปฐมภูมิ   
ควบคุมการส่งต่อผู้ป่วยไปหาผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่าย ท าให้เกิดการต่อต้านจากประชาชนอย่างรุนแรง 
(backlash) ในช่วงกลางศตวรรษที่ 1990s จากการได้รับการปฏิเสธการรักษาและการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญ
โดย การตรวจวินิจฉัยที่เกินความจ าเป็น หรือการเพ่ิมวันนอนโรงพยาบาลจากผู้ให้บริการโดยแพทย์ PCP  
ซึ่งเป็น gatekeeper ของรูปแบบ HMO นอกจากนั้นประเด็นการ gag clause ที่แพทย์ไม่บอกทางรักษา 
ที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วย ประกอบกับในช่วงที่ HMO มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในขณะที่ระบบการบริหารจัดการ  
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ความผิดพลาดจากเอกสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนิ เทศต่างๆ ยังไม่ดีนัก การบริหารไม่ เป็นมิตร  
ไม่มีระบบการร้องเรียน ท าให้ยิ่งเกิดกระแสการต่อต้านรุนแรงมากยิ่งขึ้นในสังคม(24) การศึกษาครั้งนี้จึงได้
รวบรวมสรุปข้อดีข้อเสียของ HMO ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2 ข้อดีและข้อเสียของ HMO ภาพรวม 
ข้อดี ข้อเสีย 
- ช่ วยลดค่ า ใช้ จ่ ายด้ านสุ ขภาพเมื่ อ เที ยบกับ  

fee-for-service 
- ค่าเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่ต้องออกเองต่ าและสามารถ

คาดการณ์ได ้
- องค์กร HMOs มีความเสี่ยงด้านการเงินต่ ากว่า 

เนื่องจากผลักความเสี่ยงด้านการเงินให้แก่ผู้ ให้
บริการ (provider) ในการบริหารค่าใช้จ่ายสุขภาพ 

- เอ้ือประโยชน์และดึงดูดใจในการลดค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ 

- เน้นการส่งเสริมป้องกันโรค ควบคุมการส่งต่อ  
ลดการรักษาท่ีไม่จ าเป็นลง 

- มีการท าสัญญากับเครือข่ายผู้ให้บริการโดยตรง 
- มีการรักษาแบบเชื่อมโยง 

- ผู้ให้บริการรับความเสี่ยงด้านการเงินในการ
บริหารจัดการการเงินกับการให้บริการการ
สุขภาพ  

- แพทย์ปฐมภูมิอาจจ ากัดทางเลือกในการรักษา 
หรืออาจจะไม่เสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับ
ผู้ป่วย หรืออาจควบคุมการใช้บริการที่จ าเป็น 

- อาจเกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับผู้ป่วย เนื่องจาก
ผู้ป่วยได้รับความรู้สึกถูกปฏิเสธการรักษา 

- การ ใช้บริ การมี ข้ อจ ากั ดอยู่ กั บแพทย์ ใน
เครือข่ายเท่านั้น หากพบแพทย์นอกเครือข่าย
ผู้ป่วยต้องจ่ายเงินเองท้ังหมด  

 
 เนื่องจากระบบ HMO มีความจ ากัดและข้อเสียต่างๆ ในเวลาต่อมาได้มีการก าเนิด Managed care 
รูปแบบอ่ืนๆ ที่มีความยืดหยุ่นกว่าระบบ HMO เป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยมากขึ้น ได้แก่ Preferred provider 
organizations (PPO), Exclusive provider organizations (EPO), และ Point of Service (POS) เป็นต้น 
เมื่อเปรียบเทียบกับ HMO ดังตารางที่ 3 พบว่า 

- Deductive HMO plan มีความคล้ายคลึงกับ HMO plan แต่มีการจ่ายค่าเบี้ยประกันที่ต่ ากว่า  
แต่อย่างไรก็ตามสมาชิกต้องมีการจ่ายส่วนแรกเอง (deductive) 

- Preferred provider organizations (PPOs) มีความยืดหยุ่นกว่ าระบบ HMO ครอบคลุม 
การให้บริการทั้งในเครือข่ายและนอกเครือข่าย ไม่มีแพทย์ PCPs เป็นผู้ควบคุมการรักษาและการ
ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญแต่อย่างไรก็ตามสมาชิกต้องจ่ายเพ่ิมขึ้นหากรักษานอกเครือข่าย ระบบนี้ท าให้
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมข้ึน 

- Point of Service (POS) มีรูปแบบหนึ่งของ HMO มีแพทย์ PCPs ในการควบคุมการรักษาและ
ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ แต่ครอบคลุมบริการนอกเครือข่าย และต้องจ่ายร่วมสูงขึ้น 
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นอกจากนั้นยังมี อีกรูปแบบหนึ่ งของ Managed care คือ Exclusive provider organizations 
(EPOs) มีความคล้ายคลึงกับระบบ HMO คือผู้ป่วยสามารถรับการบริการได้ในเครือข่ายเท่านั้น แต่ไม่ต้อง 
มีแพทย์ PCPs ในการควบคุมการรักษาและส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ  

 
ตารางที่ 3  Managed Care รูปแบบอื่นๆ เปรียบเทียบกับ HMO 

 

ที่มา: Kaiser Permanente “The difference between common health plan types”** 

 
ความหลากหลายของระดับในการจัดการบริการในระบบ Managed Care 
 หากพิจารณา Managed care รูปแบบต่าง ๆ ตามระดับการควบคุมคุณภาพและค่าใช้จ่าย  
ดังในรูปที่ 6 จะเห็นได้ว่า รูปแบบ Managed Care ต่าง ๆ มีระดับการควบคุมแตกต่างกัน โดย HMO staff 
model และ group model ซึ่งอยู่ในกลุ่ม closed panel HMOs เป็นกลุ่มที่มีการควบคุมคุณภาพและ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ท าให้ความยืดหยุ่นในบริการมีน้อย มีการก าหนดสิทธิในการเลือก
โรงพยาบาล เลือกแพทย์ผู้รักษาและส่งต่อ นอกจากนั้นระบบมีความซับซ้อนและมีค่าใช้จ่าย  overhead  
ในการจัดการระบบ 

ล าดับถัดมาอยู่ในช่วงกลางได้แก่ PPOs POS และ open panel HMOs (IPA HMO model อยู่ใน
กลุ่ม open panel HMOs) มีความสมดุลระหว่างการควบคุมการบริการและการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการ
รักษาพยาบาล กับ ความยืดหยุ่นในการรับบริการของผู้ประกันตนมากขึ้น ใช้บริการได้ทั้งในเครือข่าย  

                                                           
**

 https://business.kaiserpermanente.org/insights/the-difference-between-common-health-plan-types 
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และนอกเครือข่ายและ/หรือไม่ต้องมีแพทย์ PCPs ในการควบคุมการรักษาและส่งต่อ แต่ผู้ประกันตน 
อาจต้องจ่ายเพิ่มข้ึน  

อีกด้านหนึ่งเป็นด้านที่ตรงกันข้ามกับ closed panel HMOs นั่นคือ service plans และ managed 
indemnity หรือเรียกว่าเป็นระบบดั้งเดิมแบบ fee-for-service การควบคุมค่าใช้จ่ายและระบบบริการน้อย 
มีความยืดหยุ่นสูง ผู้ประกันตนไปรักษาที่ไหนก็ได้ ผู้ให้บริการมีความอิสระในการเลือกการรักษา และบริษัท
ประกันจ่ายตามการใช้บริการจริง ท าให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง  รวมทั้งครอบคลุมเฉพาะการรักษา
โรค (illness) ไม่รวมด้านสภาวะความเป็นอยู่ที่ดี (wellness) และการส่งเสริมป้องกัน 

 
รูปที่ 6 Continuum of Manage Care†† 

 

 หากพิจารณาข้อดีข้อเสียของ HMO แต่ละรูปแบบในรายละเอียด (29) สามารถระบุได้ดังต่อไปนี้ 

1. Staff model – จัดเป็น closed panel HMOs รูปแบบนี้ในทางทฤษฎีมีข้อดีในการบริหารจัดการบริการ
สุขภาพเพราะสามารถควบคุมระดับการท างานของแพทย์ได้มากกว่าโมเดลอ่ืน สามารถให้บริการ  
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จให้แก่สมาชิก อย่างไรก็ตามข้อเสียของโมเดลนี้มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนา  
และด าเนินการสูงเนื่องจากมีสมาชิกน้อยแต่ต้องจ่ายเงินเดือนให้แก่แพทย์และเจ้าหน้าสนับสนุนเป็นเงิน
ก้อนใหญ่แบบคงที่ นอกจากนั้น สมาชิกของ staff model มีทางเลือกแพทย์จ ากัด และอาจประสบปัญหา
จากค่าจ้างแพทย์ที่สูงขึ้นมากในปัจจุบันท าให้รูปแบบนี้เหลืออยู่น้อยในปัจจุบัน หรือผันตัวเข้าร่วมกับกลุ่ม
แพทย์ในรูปแบบอ่ืน 

2. Group model - อยู่ในกลุ่ม closed panel HMOs รูปแบบนี้มีข้อดีคล้ายกับใน staff model คือสามารถ
ควบคุมการท างานของแพทย์ แต่มีการบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพที่ง่ายกว่าเพราะรวบรวม 
กลุ่มแพทย์เข้าด้วยกัน ให้บริการที่หลากหลายโดยใช้สิ่งอ านวยความสะดวกเดียวกัน ต้นทุนอาจจะต่ ากว่า
แบบ staff model เพราะไม่ต้องแบกรับภาระเงินเดือนแพทย์ก้อนใหญ่แบบคงที่ ต้นทุนการบริหารจัดการ
ต่ าเพราะกิจกรรมบางอย่างจัดท าโดยกลุ่มแพทย์ ท าให้ HMO ไม่ต้องจ่ายในส่วนนี้ ข้อเสียคล้ายกับ staff 
model คือมีข้อจ ากัดในการเลือกแพทย์ของสมาชิก สถานที่ตั้งที่ท างานของกลุ่มแพทย์ในภูมิภาคต่างๆ  

                                                           
†† Wagner ER, Kongstvedt PR. Types of managed care organization and integrated health care delivery 
system.  Essentials of Managed Health Care. 5 ed. Sudbury, MA: Jones and Bartlett Publisher; 2007. p. 19-
40. 
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ที่มีจ านวนจ ากัดก็อาจเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงแพทย์ และการรับรู้ของสมาชิกด้านการให้บริการ 
ที่ไม่พึงประสงค์ของกลุ่มแพทย์บางกลุ่ม 

3. Network Model – เป็นได้ทั้ง closed หรือ open panel HMOs หากเป็นแบบ closed panel HMOs 
จะท าสัญญากับกลุ่มแพทย์ที่มีอยู่ในจ านวนที่จ ากัดเท่านั้น ขณะที่แบบ  open panel HMOs จะเปิดรับ
แพทย์ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เข้าร่วมแบบไม่จ ากัด ข้อดีคือมีกลุ่มแพทย์ที่ให้บริการอย่างครอบคลุม 
ในพ้ืนที่ต่างๆ ข้อเสียของรูปแบบนี้เหมือนกับ staff model และ group model นอกจากนั้นแพทย์ 
มีการรักษาผู้ป่วยในแผนอ่ืนนอกจากสมาชิก HMO  

4. Independent practice association (IPA) Model – IPA จั ด อยู่ ใ น กลุ่ ม  open panel HMOs IPA 
model มีข้อได้เปรียบที่แก้ไขข้อเสียของ HMO ทั้ง 3 รูปแบบด้านบน เนื่องจากใช้ต้นทุนน้อยในการจัดตั้ง
และด าเนินการ มีการเข้าร่วมของแพทย์ที่กว้างขึ้นและแพทย์ท างานในส านักงานของตนเอง ท าให้รูปแบบ 
IPA ได้เปรียบทางการตลาดมากกว่ารูปแบบอ่ืน ด้านข้อเสียของ IPA กระบวนการในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของรูปแบบ IPA นั้นมีความยุ่งยากมากกว่ารูปแบบอ่ืนๆ เพราะแพทย์ท างานอย่างอิสระ 
ของแต่ละบุคคล ไม่ได้ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ดังนั้นรูปแบบ IPA ใช้ทรัพยากรการบริหารจัดการผู้ป่วยใน 
และผู้ป่วยนอกมากกว่า staff และ group model  
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จ. บทบาทของระบบ HMO ในสหรัฐอเมริกาในปจัจุบัน 
 จากฐานข้อมูล HMO ของ Henry J Kaiser Family Foundation (KFF) ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า 
องค์กร HMO ในสหรัฐอเมริกามีจ านวนทั้งสิ้น 470 แห่ง มีความหนาแน่นมากที่สุดในรัฐ  California (CA) 
New York (NY) Florida (FL) Texas (TX) และ Pennsylvania (PA)  โดยมีจ านวน 178, 163, 141, 154 
และ 125 แห่ง ตามล าดับ(31) ดังรูปที่ 7 มีจ านวนสมาชิก HMO ทั้งสิ้น 92,385,612 หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 
ของประชากรทั้งหมด จ านวนสมาชิก HMO ต่อประชากรรายรัฐที่มีความหนาแน่นมากที่สุดระหว่างร้อยละ 
40.2-59.2 ได้แก่  California (ร้อยละ 59.2) New Mexico (ร้อยละ 45.2) และ Oregon (ร้อยละ 40.2)(31)    

 
ก. จ านวนประกันสุขภาพระบบ HMO ในแต่ละมลรัฐ พ.ศ.2559(31) 

 
ข.ร้อยละของสมาชิก HMO ต่อประชากรรวมรายรัฐ ณ ปี พ.ศ.2559 

รูปที่ 7 สถานการณ์จ านวน HMO และสัดส่วนสมาชิกในมลรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกา (31)  
 
หากจ าแนกสมาชิก HMO ต่อประชากรแต่ละตลาด (HMO Penetration Rate by Market)  

ปี  พ .ศ .2559 พบว่ าสมาชิ ก  HMO แบบ  Medicaid MCO ส าหรั บคนยากจนคิด เป็ นร้ อยละ  70.5 
(52.8 ล้ านคน )  Medicare Part C หรื อ  Medicare Advantage ส าหรั บผู้ สู งอายุที่ อ ายุ  65 ปี ขึ้ น ไป  
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ร้อยละ 32.4 (17.9 ล้านคน) และนายจ้างซื้อประกันเอกชนให้กับลูกจ้าง หรือผู้ประกันตนซื้อประกันเอง 
ร้อยละ 12.8 (21.6 ล้านคน)(31)  โดยจะขอน าเสนอรายละเอียดการจัดการ HMO ได้แก่ การจัดการ HMO  
ของรัฐในโปรแกรม Medicare Advantage  และการจัดการ HMO ภาคเอกชนที่นายจ้างซื้อประกัน 
ให้กับลูกจ้าง ในส่วนต่อไป 
 
การจัดการ HMO ภาครัฐ: ในโปรแกรม Medicare Part C หรือ Medicare Advantage (MA) 

ระบบ Medicare ก่อตั้งขึ้นเพ่ือให้ความคุ้มครองการดูแลสุขภาพและความมั่นคงด้านการเงิน 

ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้พิการในสหรัฐอเมริกา การใช้จ่าย Medicare คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์

ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั่วประเทศทั้งหมดในปี พ.ศ. 2558(32) ระบบ Medicare เกิดขึ้นจาก The balance 

budget act 1997 และต่อมาได้มีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมเรื่องการให้คุณค่าในการรักษาโดย  the Patient 

Protection & Affordable Care Act of 2010 (ACA) และ Medicare Access and CHIP Authorization 

Act of 2015 (MACRA) ปฏิรูประบบการจ่ายเงิน Medicare แบบดั้งเดิมด้วยวิธี Fee-For-Service ที่จ่ายตาม

ปริมาณการให้บริการ (volume) มาเป็นระบบการจ่ายแบบให้รางวัลแก่บริการที่มีคุณภาพ (33) รัฐบาลกลาง 

เป็นผู้ด าเนินการ ระบบจะไม่ค านึงถึงรายได้ ประวัติทางการแพทย์ หรือสถานะสุขภาพของผู้ประกันตน (32)  

ครอบคลุมการบริการตั้งแต่โรงพยาบาล (Part A) การบริการทางการแพทย์ (Part B) นอกจากนั้นอาจได้รับ

ความครอบคลุมพิเศษอ่ืนๆ ได้แก่ การมอง การได้ยิน ฟัน และหรือโปรแกรมสุขภาพต่างๆ และส่วนใหญ่  

จะคุ้มครองยาตามใบสั่งแพทย์ด้วย  (Part D)(34, 35)  มีความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน  

ยาตามใบสั่งแพทย์ การดูแลหลังการรักษาแบบเฉียบพลัน การดูแลโดยพยาบาล การดูแลที่บ้าน การดูแลผู้ป่วย

ระยะสุดท้าย และบริการป้องกันโรค ให้บริการโดยค านึงถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ให้คุณค่าในการรักษา  

เน้นที่การรักษาในระดับปฐมภูมิ การป้องกันในระยะเริ่มต้น การประสานงานดูแลรักษา และปัจจัยสังคม

ก าหนดสุขภาพ ระบบนี้มีประโยชน์ส าหรับการรองรับผู้สูงอายุที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต (33) ผู้ประกันตนแบบ MA 

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2543 จ านวน 6.8 ล้านคน เป็น 19 ล้านคน ในปี พ.ศ.2560 หรือ

คิดเป็นร้อยละ 33 ของจ านวนประชากรที่อยู่ภายใต้ Medicare ทั้งหมด(32) และในปัจจุบันแผน MA มีหลาย

รู ป แบบ  ไ ด้ แ ก่  Health Maintenance Organizations (HMOs), Preferred Provider Organizations 

(PPOs), Private Fee-For-Service Plans, Special Needs Plans,  Medicare Medical Savings Account 

Plans โดยในทุกๆ แผนจะครอบคลุม Part D ยาตามใบสั่งแพทย์ (35) ปี พ.ศ.2560 สมาชิก MA อยู่ในแผน 

HMO มากที่สุดร้อยละ 63 ของสมาชิก MA ดังรูปที่ 8 ส าหรับ MA ที่อยู่ในแผน HMO ผู้ประกันตนจะได้รับ

การดูแลและให้บริการจากผู้ ให้บริการในเครือข่ายในพ้ืนที่  ได้แก่ แพทย์ ผู้ ให้บริการการแพทย์ อ่ืน  

และโรงพยาบาล ยกเว้นกรณีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือการเจ็บป่วยฉุกเฉินนอกพ้ืนที่และการฟอกเลือ ด 

นอกพ้ืนที่ หากรักษานอกเครือข่าย ในกรณีปกติจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ผู้ประกันตนจะได้รับค าแนะน า 

การรักษาโดยแพทย์ผู้ดูแลหลัก(35)  
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รูปที่ 8 Medicare จ าแนกตามประเภทแผนและสัดส่วนสมาชิก ปี พ.ศ.2560 (ที่มา: www.kff.org)    

การจ่ายเงินให้กับสมาชิกต่อคนต่อเดือนจะปรับความเสี่ยงโดยพิจารณาลักษณะทางประชากร  
สถานะทางสุขภาพ รายได้ และตัวแปรอ่ืนๆ การปรับความเสี่ยงจะช่วยในการการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น  
การป้องกันโรค และการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนสูง เป็นต้น 
นอกจากนี้รัฐมีการจ่ายโบนัสให้กับแผนปฏิบัติการโดยการประเมินคุณภาพด้วยระบบการให้ดาว (Medicare 
star Rating system) และระดับเพดานค่าใช้จ่ายที่จ่ายเอง (out-of-pocket maximum) แผน MA มีแนวโน้ม
ได้รับคุณภาพในแผนการรักษาระดับ 4+ ดาว จาก 5 ดาว มากขึ้นจากปี พ.ศ.2555 ร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 70 
ในปี พ.ศ.2559(33) ค่าใช้จ่ายในระบบ Medicare ปี พ.ศ.2559 จ านวนทั้งหมด 675 พันล้านเหรียญ MA  
คิดเป็นร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่ ายทั้ งหมด (34)  Medicare ของรัฐจะท าหน้าที่จ่ ายเงินในอัตราคงที่ 
ให้กับผู้ประกันตนในแต่ละเดือนแก่บริษัทประกันเอกชนที่ให้บริการ MA โดยปี พ.ศ. 2559 รัฐเหมาจ่ายรายหัว
ให้บริษัทประกันในอัตราร้อยละ 31 ของผู้รับประโยชน์ในแผน MA หรือประมาณ 170 พันล้านเหรียญ(36)  

ระบบการการเงินการคลังของแผน  MA มีแหล่งทุน (funders) มาจาก 3 แหล่งเงินภาษี ได้แก่  
ภาษีท่ัวไปของรัฐบาลกลาง เงินภาษีท่ีหักจากนายจ้าง และเงินภาษีที่หักจากลูกจ้าง มีส านักงานบริหารการเงิน
การคลังของรัฐบาลกลาง (Health Care Financing Administration) เป็นผู้ด าเนินการจ่ายเงินให้กับ 
ผู้ ให้บริการโดยตรงหรือจ่ายให้กับบริษัทประกันเอกชนหรือ  Managed Care Organization (MCO)  
เพ่ือซื้อบริการให้กับสมาชิกในแผน MA ดังรูปที่ 9  
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รูปที่ 9 Health Care Financing System in the US‡‡ 
 
  

                                                           
‡‡ จาก Sekhri N. Cross border health insurance California health care foundation and health care redesign 
international, 1999.และ 21. Sekhri NK. Managed care: the US experience. Bull World Health Organ. 
2000;78(6):830-44. 
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การจัดการ HMO ภาคเอกชน: นายจ้างซ้ือประกันเอกชนให้แก่ลูกจ้าง (employer-based insurance) 
ส าหรับคนที่อายุต่ ากว่า 65 ปี ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้สังกัดหน่วยงานใด ส่วนใหญ่ได้รับการประกันสุขภาพ

ภาคเอกชนจากนายจ้าง ภายใต้ The Health Maintenance Organization Act of 1973 นายจ้างที่มีลูกจ้าง
ตั้งแต่ 25 คนข้ึนไป ต้องมีเสนอ HMO ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลกลางให้กับลูกจ้าง  

จากข้อมูลการส ารวจความครอบคลุมประกันสุขภาพ (health insurance coverage)ในสหรัฐอเมริกา 
ปี พ.ศ.2560 พบว่า ประชากรได้มีการประกันจ านวน 294.6 ล้านคน หรือร้อยละ 91.2 ได้รับความคุ้มครอง
จากบริษัท เอกชนร้อยละ 67.2 และรัฐบาลร้อยละ 37.7 ความคุ้มครองในกลุ่มสวัสดิการนายจ้างมากที่สุด 
ร้อยละ 56.0(37) อยู่ในแผน PPO มากที่สุดร้อยละ 48 รองลงมาได้แก่ HMO ร้อยละ 14(38) ดังรูปที่ 10 

รูปที่  10 U.S.health insurance coverage จ าแนกตามประเภทสมาชิกและแผน ปี พ.ศ.2560 
 
แผน HMO ดังกล่าวนี้เสนอบริการด้านสุขภาพท่ีหลากหลายผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการที่ตกลงให้บริการ

แก่สมาชิก สมาชิกของ HMO จะต้องเลือกแพทย์ดูแลหลัก (primary care physician; PCP) PCP จะดูแล 
ความต้องการทางการแพทย์ให้กับสมาชิกเป็นหลัก ก่อนที่จะส่งต่อให้กับผู้เชี่ยวชาญ HMO ต่างๆ ของประกัน
เอกชนท าให้สมาชิกมีค่าใช้จ่ายที่ต้องออกเองต่ า และอาจไม่ต้องจ่ายค่า  deductible และการร่วมจ่ายน้อย 
โดยจะต้องรับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายเท่านั้นยกเว้นกรณีฉุกเฉิน การประกัน
ภายใต้ HMO จะเน้นการบริการป้องกันโรค อาทิเช่น การตรวจสุขภาพ หรือการฉีดวัคซีน เป็นต้น  มีการจ่าย
ร่วมต่ าให้กับบริการป้องกันโรค ขณะที่การส่งต่อผู้เชี่ยวชาญจะต้องจ่ายร่วมสูง  

ปี พ.ศ.2560 ส าหรับในแผน HMO ค่าเบี้ยเฉลี่ยส าหรับบุคคลเท่ากับ 7,052 เหรียญต่อปี (นายจ้าง
จ่ายสบทบร้อยละ 78.3  ลูกจ้างร้อยละ 21.7) ค่าเบี้ยเฉลี่ยส าหรับครอบครัวเท่ากับ 19,071 เหรียญต่อปี 
(นายจ้างจ่ายสบทบร้อยละ 64.0  ลูกจ้างร้อยละ 36.0)(38) เบี้ยประกันที่ได้จากการสมทบของนายจ้าง 

Other health 
insurance, 35%

uninsured, 9%

HMO, 14%

PPO, 48%

POS, 10%

HDHP/SO*, 28%

Employment-
based insurance, 

56%

ที่มา: www.census.gov และ www.kff.org
* HDHP/SO is high-deductible health plan with a savings option.

https://en.wikipedia.org/wiki/Health_Maintenance_Organization_Act_of_1973
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และลูกจ้างจะจ่ายเพ่ือซื้อบริการให้กับลูกจ้างหรือครอบครัวผ่านผู้ให้บริการโดยตรง  หรือให้กับ Managed 
Care Organizations(21) ดังรูปที่ 9 เช่น  HMO จะได้รับการเงินแบบเหมาจ่ายรายหัวจากนายจ้างและลูกจ้าง 
เป็นต้น  
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ฉ. HMO กับทิศทางการปฏิรูปด้านการคลังสุขภาพของสหรัฐอเมริกาภายใต้ ACA  
 
Accountable Care Act (ACA) 

 ประธานาธิบดีบารัก โอบามาได้ลงนาม Accountable Care Act เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 
2553 จึงท าให้ระบบที่ถูกปฏิรูปได้รับการเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โอบามาแคร์ (Obamacare)  โดย ACA ถือเป็น
การปฏิรูปสุขภาพในการขยายการเข้าถึงบริการของผู้ที่ยังไม่มีประกันสุขภาพจ านวน 50 ล้านคน โดยมีรัฐบาล
เป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมถึงการป้องกันและการรักษา(39)  

นอกจากนั้นรัฐบาลสหรัฐยังให้แรงดึงดูดใจและการลงโทษด้านการเงินส าหรับองค์กรในการ
ปรับเปลี่ยนระบบองค์กรใหม่และการให้บริการสุขภาพ โดยให้เงินสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรแบบ 
Accountable Care Organizations (ACOs) และการให้บริการสุขภาพทั้งแบบปฐมภูมิและผู้เชี่ยวชาญที่บ้าน 
เพ่ือจะได้มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง นอกจากนั้นมีการปรับปรุงสิทธิ
ประโยชน์แบบ Medicare แบบ  fee for service โดยมีบทลงโทษส าหรับโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยกลับมารักษา
ซ้ า (re-admissions) และมีการติดเชื้อในโรงพยาบาล แต่จ่ายเงินให้กับผู้ป่วย Medicare ที่มีค่าใช้จ่ายสูง(39)   

แนวคิด ACO ถูกกล่าวถึงในการอภิปราย  Medicare Payment Advisory Commission (MedPAC) 
ในปี  พ .ศ .2549 และพัฒนาขึ้ น โดย Elliott Fisher แพทย์และนักวิ จั ยที่  the Dartmouth Institute  
สถาบันด้านนโยบายสุขภาพและการปฏิบั ติการทางคลินิก (40) เนื้อหาของ ACO ถูกบรรจุอยู่ใน Patient 
Protection and Affordable Care Act 

ACO ในความหมายของ  Mark McClellan และ Elliott Fisher และคณะ  หมายถึง  องค์กร 
ผู้ให้บริการที่เน้นการให้การดูแลในระดับปฐมภูมิท าหน้าที่รับผิดชอบด้านคุณภาพและต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
ต่อหัวในการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยการจ่ายเงินให้กับผู้ให้บริการมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพ 
การบริการและการลดต้นทุน มีการวัดการด าเนินงานที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ เ พ่ือให้มั่นใจว่า 
ค่ารักษาพยาบาลที่ลดลงได้นั้นเกิดจากการปรับปรุงคุณภาพบริการ(41) 

ACO ใ นคว ามหมายของ  Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) หมายถึ ง  
กลุ่มของหมอ โรงพยาบาล และผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่รวมตัวกันโดยความสมัครใจในการประสานความ
ร่วมมือให้บริการรักษาที่มีคุณภาพสูงส าหรับผู้ป่วยในโปรแกรม Medicare ในความร่วมมือดังกล่าวนี้จะช่วยให้
ผู้ป่วยโดยเฉาพะผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการรักษาที่ถูกวิธีและถูกเวลา เพ่ือหลีกเลี่ยงการรักษาที่ซ้ าซ้อนไม่จ าเป็น
และป้องการความผิดพลาดทางการแพทย์ โดย ACO นอกจากจะช่วยให้บริการที่มีคุณภาพสูง ยังช่วยให้
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมีความคุ้มค่าด้วยการช่วยแชร์การออมเงินให้กับโปรแกรม  Medicare โดยโปรแกรม 
ACO ส าหรับ CMS มีหลากหลาย ได้แก่ Medicare Shared Savings Program (MSSP), ACO Investment 
Model, Advance Payment ACO Model  เป็นต้น(42)  

ACO ในความหมายของ Texas Clinically Integrated Network, Inc. (TXCIN) หมายถึง เครือข่าย
ของกลุ่มแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ ศัลยกรรม เภสัชกรรม ผู้บริหารสุขภาพ แพทย์และโรงพยาบาล ที่ตกลงร่วมมือกัน

https://en.wikipedia.org/wiki/Medicare_Payment_Advisory_Commission
https://en.wikipedia.org/wiki/Patient_Protection_and_Affordable_Care_Act
https://en.wikipedia.org/wiki/Patient_Protection_and_Affordable_Care_Act
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ในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากร โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของการบริการ ขณะที่  
จ ากัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น ACO เป็นความสัมพันธ์ของระบบการจ่ายเงินกับคุณภาพในการรักษา ให้รางวัล
ส าหรับผู้ให้บริการที่ให้บริการที่มีคุณภาพสูง โดยมีการด าเนินการทั้งในภาครัฐโปรแกรม Medicare และบริษัท
ประกันเอกชน(28)  

ACO ในความหมายของ Robert Wood Johnson Foundation หมายถึง เครือข่ายแพทย์และ 
ผู้ให้บริการต่างๆ ที่รับผิดชอบต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและคุณภาพในการให้บริการการรักษาอย่างต่อเนื่อง
เต็มรูปแบบต่อกลุ่มคนไข้(40) 

 
ความเชื่อมโยงกับแนวคิดการให้บริการสุขภาพที่มีคุณค่า (Value-based framework) และ การจ่าย
แบบเน้นคุณค่า (Value-based payment) 

ACA ช่วยปรับปรุงระบบบริการสุภาพโดยการให้แรงจูงใจแก่การปรับปรุงคุณภาพรักษาให้ดีขึ้น 
ปรับปรุงผลลัพธ์และเพ่ิมคุณค่าในการรักษา (value of care) โดยองค์กร  ACOs จะช่วยเ อ้ือในการ
ประสานงานและท างานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการในการปรับปรุงคุณภาพการรักษา  ขณะเดียวกัน  
ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นต่างๆ ลง ผู้ให้บริการที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับที่มีคุณภาพจะได้รับเงิน
รางวัล โดยบริษัทประกันจะท าข้อตกลงกับผู้ให้บริการ หากผู้ให้บริการมีคุณสมบัติคือช่วยรักษาค่าใช้จ่าย  
ด้านสุขภาพไว้ได้ต่ ากว่าระดับเพดานจะได้รับเงินรางวัล แต่หากเกินกว่าเพดานค่าใช้จ่ายจะได้รับการลงโทษ
ด้านการเงิน ซึ่งเป็นการแชร์ความเสี่ยงด้านการเงิน (shared risk payment model) หรือในแผนสุขภาพ
ภาคเอกชนหลายแห่งมีการท าข้อตกลงแบบการแบ่งผลประโยชน์ที่สามารถประหยัดได้  (shared savings)  
โดยการให้โบนัสแก่ผู้ให้บริการแต่ไม่มีการลงโทษด้านการเงิน ในขณะที่บางแห่ งมีการท าจ้างแบบเหมาจ่าย 
รายหัวบางส่วน (partial capitation) ที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ให้บริการรายหัวส าหรับการให้บริการที่จ าเป็น  
ควบคู่ไปกับการจ่ายค่าบริการที่เกิดขึ้นจริง (40) การใช้รูปบบ ACO จะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ให้บริการมีการท างาน
ประสานกับผู้ป่วยในการให้บริการโดยลดบริการที่ซ้ าซ้อน ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการท าง าน  
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ กระบวนการออกแบบการบริการแบบใหม่ และการเลือกการ
ปฏิบัติการทางคลินิกท่ีสามารถด าเนินการรักษาได้ดีที่สุด(40)  

ส าหรับการสนับสนุนการด าเนินการ ACO ของรัฐบาลกลาง พบว่าในช่วงก่อนปี พ.ศ.2553 CMS  
ได้มีจัดกลุ่มแพทย์จาก 10 องค์กร มาทดลองท า ACO โดยการลดค่าใช้จ่ายให้กับ Medicare การแชร์การออม 
หรือการให้โบนัสนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ CMS ตั้งขึ้น เกณฑ์ดังกล่าวนี้ได้ถูกปรับปรุงใช้จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ.2561  
มีทั้งหมด 4 หัวข้อหลัก 31 เกณฑ์ และวิธีการค านวณเพ่ือใช้ประเมินการการด าเนินการของผู้ให้บริการ  
โดยการจ่ายแบบเน้นคุณค่าแก่  ACOs ดังนี้ (รายละเอียดเพ่ิมเติมและวิธีการค านวณคะแนนดังเอกสารที่(43)) 

1. ประสบการณ์ของผู้ป่วยหรือผู้ให้การดูแล (patient experience of care) 8 เกณฑ์ ได้แก่ ได้รับ
การรักษาที่ทันต่อเวลา ตรงตามนัดหมายและข้อมูล แพทย์มีการสื่อสารที่ดี การให้คะแนนแพทย์ 
การได้รับการส่งต่อ การให้สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ การตัดสินใจร่วมกัน (shared 
decision-making) และสถานะสุขภาพ เป็นต้น 
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2. การประสานดูแลรักษาและความปลอดภัยของคนไข้ (care coordination/patient safety)  
10 เกณฑ์ ได้แก่ มาตรฐานความเสี่ยง การกลับมารักษาซ้ า กลุ่มโรคหรือภาวะซึ่งหากได้รับ 
การดูแลรักษาแบบผู้ป่วยนอกที่ เหมาะสมแล้วจะสามารถป้องกันการนอนพักรักษาตัว 
ใน โ ร งพยาบาล โดยไม่ จ า เป็ น ได้  (ambulatory care-sensitive conditions admission)  
การเทียบประสานรายการยา (medication reconciliation) หลังจากจ าหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน
เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนในการใช้ยา ร้อยละของแพทย์ปฐมภูมิที่มีคุณสมบัติในการลงบันทึก
ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ค่าตอบแทน เป็นต้น 

3. การป้องกันสุขภาพ (preventive health) 8 เกณฑ์ ได้แก่ วัคซีนไข้วัดใหญ่ วัคซีนโรคปอดอักเสบ 
การคัดกรองน้ าหนักผู้ใหญ่และการติดตาม การประเมินการสูบและการเลิกบุหรี่ การคัดกรองโรค
ซึมเศร้า คอเลสเตอรอล เป็นต้น 

4. การประเมินประชากรกลุ่มเสี่ยง (at-risk population) 5 เกณฑ์ ด้วยตัวชี้วัดต่างๆ เฉพาะโรค 
ได้แก่  เบาหวาน ความดันโลหิตสู ง  โรคหัว ใจขาดเลือด (ischemic vascular disease)  
ภาวะหัวใจล้มเหลว (heart failure) และโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery disease; 
CAD) 

หลังจากที่ได้มีการน ามาทดลองใช้ ACO ได้มีการถูกน ามาพิจารณาอย่างกว้างขวางใน Medicare  
โดย ACA ได้มอบอ านาจให้ Medicare จัดท าข้อตกลงสัญญากับ ACOs ในโปรแกรมที่เรียกว่า Medicare 
Shared Savings Program (MSSP) มี CMS เป็นผู้ออกกฎและมาตรฐานต่างๆ ในโปรแกรมและบังคับใช้ 
ในเดือนตุลาคม ปี  พ.ศ.2554 การจ่ายเงินจ่ายตามพ้ืนฐานด้านคุณภาพ (value based payment)  
ไม่จ่ายตามจ านวน (volume) ที่เพ่ิมขึ้นตามวิธีการจ่ายแบบ fee-for-service payment และมีการบริหาร
แบบยืดหยุ่นกว่าวิธี capitation ที่ความเสี่ยงทางการเงินตกอยู่กับผู้ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ ดังนั้น  ACO  
จึงถือเป็นความหวังของกลไกทางการเงินการคลังที่จะช่วยให้เกิดการรักษาที่ดีที่สุดขณะที่มีต้นทุนค่าใช้จ่าย  
ที่เหมาะสม นอกจากนั้น  ACOs จะได้รับการประเมินตามเกณฑ์ 4 หัวข้อหลักข้างต้นเพ่ือจะได้รับการจ่ายเงิน 
CMS เป็นผู้ประเมิน ACOs ซึ่ง ACOs ที่ท างานได้ดีกว่าตามเกณฑ์เหล่านี้ก็จได้รับการเงินที่สูงขึ้นโดยไม่มีการ
ประเมินประสิทธิภาพ (efficiency) หรือประเมินทรัพยากรที่ใช้ เพราะรูปแบบการจ่ายเงินนี้จูงใจส าหรับ 
ACOs ใส่ใจในการลดค่าใช้จ่าย ผู้ป่วยสามารถรับบริการกับผู้ให้บริการใดก็ได้ที่เลือกเองโดยไม่จ า เป็นต้อง
ลงทะเบียนและไม่มีการจ ากัดให้พบแพทย์เฉพาะทางในเครือข่ายบริการที่ก าหนด(40)  
 
ความแตกต่างของรูปแบบ HMO กับ Accountable Care Organizations  

ACO และ HMO มีความคล้ายคลึงกัน มีหลักการพ้ืนฐานเดียวกันคือความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

ในการรักษาและความสามารถในการลดแนวโน้มค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น  ผู้ให้บริการจะได้รับแรงจูงใจ 

หากสามารถลดค่าใช้จ่าย และมีความคุณภาพในการรักษา อย่างไรก็ตาม ACO ได้มีการพัฒนาให้เพ่ิมขึ้น 

โดยปรับปรุงข้อเสียของ HMO 
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HMO ควบคุมให้ผู้ป่วยได้รับการรักษากับแพทย์หรือโรงพยาบาลในเครือข่ายเท่านั้น ซึ่งมีข้อเสีย  

เช่น หากแพทย์ในเครือข่ายออกจากระบบไปผู้ป่วยไม่สามารถไปรักษาได้ท าให้ได้รับการรักษาไม่ต่อเนื่อง 

หรือหากผู้ป่วยไม่พึงพอใจต่อรักษาของ PCP ในเครือข่าย เป็นต้น ในขณะที่รูปแบบ ACO ผู้ป่วยสามารถเลือก

รับการบริการได้ทั้งในและเครือข่ายได้อย่างอิสระ (28) ผู้บริหารจัดการในรูปแบบ HMO ได้แก่บริษัทประกัน

สุขภาพ ควบคุมสิทธิประโยชน์ ทางเลือกโรงพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญ และกฎเกณฑ์ควบคุม  PCPs และผู้ป่วย 

รวมทัง้ตั้ง PCPs เป็นเหมือนประตูด่านหน้า (gatekeeper) ที่คอยควบคุมการรักษา ค่าใช้จ่ายในการรักษาและ 

การส่งต่อไปยังระดับที่สู งขึ้น ขณะที่  ACO ด าเนินการโดยผู้ ให้บริการ ไม่มีกระบวนการตรวจสอบ  

(pre-approval process) แต่ผู้ให้บริการสามารถสร้างเกณฑ์ที่เหมาะสมด้วยตนเอง สามารถดูแลและตัดสินใจ

การให้การรักษาได้โดยอิสระ เป็นผู้น าในการรักษาผู้ป่วยร่วมกับทีมและผู้ เชี่ยวชาญ หรือเรียกว่าเป็น  

“quarterbacks” เพ่ือให้วิธีการรักษาที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพสูงด้วยการเพ่ิมคุณค่าในการ

รักษา นอกจากนั้น เนื่องจากรูปแบบ HMO มีการจ่ายเงินให้กับผู้ให้บริการแบบเหมาจ่ายรายหัว ผู้ให้บริการ

เป็นผู้รับความเสี่ยงทางด้านการเงินเพราะไม่ว่าจะรักษาเท่าไรอย่างไรก็ได้เงินเท่าเดิม จึงอาจให้การรักษาที่ไม่มี

คุณภาพ แตกต่างจาก ACO มีการจ่ายให้ผู้ให้บริการแบบหลากหลาย มีการให้โบนัสและแชร์เงินออม 

ให้กับผู้ให้บริการหากมีการให้บริการแบบมีคุณภาพและคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น(28, 44) 
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบรูปแบบประกันสุขภาพของส านักงานประกันสังคม HMO และ ACO 

ประเด็น HMOs(28, 45) 
Health Maintenance Organizations  

ACOs(28, 44) 
Accountable Care Organizations  

- แพทย์และ
สถานพยาบาล 

เลือกการรักษาได้ในเครือข่ายเท่านั้น เลือกรักษาได้ทั้งในและนอก
เครือข่าย 

- ผู้บริหารจัดการ บริษัทประกันควบคุมแพทย์ PCPs  
PCPs เป็น “gatekeepers”§§ 

ผู้ให้บริการบริหารจัดการด้วยตนเอง 
PCPs เป็น “quarterbacks”*** 

- แรงจูงใจ และการ
ลงโทษ 

ไม่มี ให้ส่วนแบ่งการออมและโบนัสกับ
แพทย์ : พิจารณาคุณภาพและ
ค่าใช้จ่ายในการรักษา 

- ระบบการจ่ายเงิน Full capitation มีความหลากหลายที่ผสมผสานกับวิธี 
fee for service 

- ความเสี่ยงด้าน
การเงิน 

ผู้ให้บริการ แชร์ความเสี่ยง (shared risk) 
ระหว่างผู้ให้บริการและบริษัท
ประกัน  

- ระบบข้อมูลเวช
ระเบียนส าหรับ
พิจารณาคุณภาพใน
การรักษา 

ไม่มี พัฒนาระบบส าหรับการวัดคุณภาพ
การรักษา 

  

                                                           
§§ Gatekeepers - ระบบ HMO บริษัทประกันจะควบคุมแพทย์  โดยให้ แพทย์  PCPs เป็นเหมือนประตูด่านหน้า 
(gatekeeper) ที่เน้นการบริการปฐมภูมิ ขณะที่ควบคุมการรักษา การนอนโรงพยาบาล และควบคุมการส่งต่อไปยังระดับที่
สูงขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษา 
 

*** Quarterbacks – ระบบ ACO ด าเนินการโดยผู้ให้บริการเอง จึงให้อิสระแก่แพทย์ในการปฏิบัติการที่ดีท่ีสุดในการรักษา

ผู้ป่วย แพทย์ท าหน้าท่ีเปรียบเสมอืนผู้เล่นในต าแหน่งกองหลัง (quaterbacks) ที่เป็นผู้น าทีมในการรักษาผู้ป่วยร่วมกับแพทย์

และผูเ้ชี่ยวชาญอื่นอย่างอิสระ เพื่อให้ได้วิธีการักษาท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีคณุภาพสงูด้วยการเพิ่มคณุค่าในการ

รักษา  
 



54 
 

บทท่ี  4  

กรณีศึกษาองค์กร Kaiser Permanente 
 

ก. ประวัติ หลักการ  
Kaiser Permanente (KP) เป็นระบบประกันสุขภาพเอกชนไม่หวังผลก าไร ที่ก่อตั้ งขึ้นและ 

เปิดสู่สาธารณะในปี พ.ศ.2488 โดยนักธุรกิจอุตสาหกรรม Henry J. Kaiser ร่วมลงทุนกับ นายแพทย์ Sidney 

Garfield ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เริ่มจากการที่กลุ่มแพทย์ (Group practice) รับประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่ 

กลุ่มคนงาน ด้วยระบบการจ่ายล่วงหน้า (prepayment) เพ่ือแลกกับความคุ้มครองด้านสุขภาพและการ

เจ็บป่วยที่ไม่ เกี่ยวข้องกับการท างาน เน้นการรักษาสุขภาพและความปลอดภัยมากกว่าการรักษา  

มีคนงานและครอบครัวเข้าร่วมนับพันคน และประสบความส าเร็จ

ด้านการเงิน ก่อนจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในเวลาต่อมา  

ระบบของ Kaiser Permanente อาจแบ่งองค์กรได้เป็น

สามกลุ่ม ธุรกิจ KP ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ที่เป็นแกน

ความส าเร็จในระยะยาว(45) ได้แก่  
 

1) Kaiser Foundation Health Plan (KFHP) มูลนิธิ เป็นบริษัทประกันวางแผนงานด้านสุขภาพ 

ที่ไม่แสวงหาผลก าไร ท าสัญญากับกลุ่มเครือข่ายแพทย์ เพ่ือให้การดูแลรักษาแก่สมาชิกกลุ่ม  

2) Kaiser Foundation Hospitals (KFH) โรงพยาบาลมูลนิธิ Kaiser เป็นระบบโรงพยาบาลที่ไม่แสวงหา

ผลก าไร   

3) Permanente Medical Groups (PMGs) เป็น เครือข่ ายกลุ่ มแพทย์  ประกอบด้วย Southern 

California Permanente Medical Group (SCPMG) และ  The Permanente Medical groups, 

Inc. (TPMG) เป็นหน่วยงานที่ปกครองตัวเอง ที่ท าสัญญากับมูลนิธิ Kaiser เพ่ือให้บริการสุขภาพแก่

สมาชิกกลุ่ม PMGs ให้บริการด้านคลินิกแก่โรงพยาบาลของมูลนิธิ  

ทั้งนี้แม้ว่าทั้ง 3 องค์ประกอบจะท างานอิสระจากกัน แต่ KFHP และ KFH  มีผู้น าอาวุโสและสมาชิก

กรรมการบริหารร่วมกัน ท าให้มีเอกภาพในการตัดสินใจ จัดล าดับและกระจายทรัพยากรระหว่างแผนงาน

สุขภาพและโรงพยาบาล(45) 

KP ถือเป็น HMO แบบ group model ประเภท capitation group ท าสัญญากับกลุ่มแพทย์กลุ่ม

ใหญ่ที่มีความหลากหลาย (PMGs) ใช้ทรัพยากรร่วมกันโดยมีเทคโนโลยีเชื่อมโยงการท างานร่วมกันระหว่าง

แพทย์ในการให้บริการรักษาแก่เฉพาะสมาชิกของ  KP เท่านั้น โดย KFHP ท าสัญญาแบบ exclusive 

Henry J. Kaiser และนายแพทย์ Sidney Garfield 
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contractual relationship จ่ายเงินแบบ capitation ให้กับกลุ่มเครือข่ายแพทย์ PMGs ซ่ึง KFHP และ PMGs 

มีความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดกันมากท าให้บางครั้งอาจเข้าใจว่า KP เป็น staff model  

นอกจากนั้น HMOs ที่เป็นแบบ staff model ได้ผันตัวเองมาเข้ากลุ่มกับ KP เช่น  Group Health 

Association ในวอชิงตันดีซี ที่เคยเป็น staff model เปลี่ยนเป็น group model ในเครือ Humana เนื่องจาก

ข้อเสียของ staff model เรื่องผลผลิตของแพทย์ และเข้าร่วมในกลุ่มของ KP ในที่สุด ซึ่งที่ผ่านมา KP ถือว่า

เป็น group model ที่ดีที่สุดโดยเฉพาะในแคลิฟอร์เนีย(29)  

ในปี พ.ศ.2561 KP มีบุคลากรที่ท างานให้องค์กร 216,199 คน ในจ านวนนี้เป็นแพทย์ 22,013 คน 

พยาบาล 58,345 คน  บุคลากรเจ้าหน้าที่ 216,199 คน โรงพยาบาล 39 แห่ง และสถานบริการทางการแพทย์ 

684 แห่ง(46)  

ในปัจจุบัน ระบบประกันภายใต้  Kaiser Permanente ถือเป็นระบบประกันสุขภาพเอกชน 

ไม่หวังผลก าไรที่มีขนาดสมาชิกมากที่สุด โดยสมาชิกเพ่ิมขึ้นจากปี  พ .ศ . 2550 จ านวน 8.7 ล้านคน  

เป็น 11.8 ล้านคน ในปี พ.ศ.2560(47) ส านักงานใหญ่อยู่ที่ โอคแลนด์ แคลิฟอร์ เนีย ดูแลรักษาสมาชิก 

ในปี พ.ศ.2018 จ านวน 12.2 ล้านคน ใน 7 ภูมิภาคหลักของอเมริกา ได้แก่ South California ร้อยละ 37.2 

Northern California ร้อยละ 35.2  Mid-Atlantic states ร้อยละ 6.3 Washington ร้อยละ 5.8  Colorado 

ร้อยละ 5.5 Northwest ร้อยละ 5.0 Georgia ร้อยละ 3 Hawaii ร้อยละ 2.1 ตามล าดับ(46) 

เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทประกัน

สุขภาพชั้นน า 10 ล าดับต้นของสหรัฐอเมริกา พบว่า Kaiser 

Foundation Health Plan Inc. อยู่ ในล าดับที่  8 คิดเป็น

ร้อยละ 2.5 ของ direct premiums written ที่มีมูลค่ า  

58.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ.2559(48)  ขณะที่ในรัฐ

แคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐที่มีสมาชิกมากที่สุดจาก 7 ภูมิภาค 

พบว่ามีสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 29 ดังรูปที่  11  

เมื่อจ าแนกสมาชิกของ KP ตามประเภทของสมาชิก พบว่า

สมาชิกร้อยละ 77 เป็นการประกันสุขภาพโดยนายจ้าง  ร้อย

ละ 5 เป็นการซื้อประกันโดยตนเอง ร้อยละ 18 เป็นผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ์ประกันสุขภาพของรัฐ เช่น Medicare 

Advantage และอีกร้อยละ 1 เป็นสมาชิกที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนงานโดย Kaiser Permanente รับผิดชอบเบี้ย

ประกันให้ แม้ว่าแหล่งเงินจะแตกต่างกัน แต่สิทธิประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกันมาก คือเป็นชุด

สิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และบริการส่งเสริมป้องกันต่างๆ   

 

รูปท่ี 11 ส่วนแบ่งทางการตลาดของ KP ในรัฐแคริฟอร์เนีย ปี พ.ศ.

2559 

ที่มา: www.kff.org 
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ข. การจัดบริการทางการแพทย์ ชุดสิทธิประโยชน์ 
 การจัดบริการทางแพทย์ในรูปแบบ HMO ของ KP ตามประเภทของผู้ประกันตน 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 
ผู้ประกันตนที่อยู่ในบริษัทที่นายจ้างซื้อประกันให้ลูกจ้าง และ Medicare Advantage ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1) การจัดบริการและชุดสิทธ์ิประโยชน์ส าหรับผู้ประกันตนทีม่ีนายจ้างซื้อประกันให้ลูกจ้าง 

ความครอบคลุมและสิทธิประโยชน์ของ Kaiser 

 Kaiser Permanente มีการบูรณาการโปรแกรมการรักษาพยาบาล แผนสุขภาพ โรงพยาบาล  
และการท างานแบบกลุ่มของแพทย์ที่ท าให้สมาชิกเข้าถึงบริการที่ครอบคลุมและให้การรักษาอย่างมีคุณภาพ  
โดยนอกจากจะเป็นโปรแกรมการดูแลรักษาแล้ว ยังรวมถึงโปรแกรมการให้สุขศึกษาเพ่ือเสนอทางเลือก 
ที่เหมาะสมในการป้องกันและปรับปรุงสุขภาพของสมาชิก Kaiser มีเครือข่ายผู้ให้บริการเพ่ือให้สมาชิกได้รับ 
สิทธิประโยชน์ ในภูมิภาคต่างๆ ปี พ .ศ. 2561 ได้แก่ แคลิฟอร์เนียตอนเหนือและใต้ เขตการปกครอง 
ในโคลัมเบีย โคโลราโด ฮาวาย ไอดาโฮ แมรี่แลนด์ โอรีกอน เวอร์จิเนี่ย และวอชิงตัน(49) 

ผู้ประกันตนเป็นผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ได้ต่อเมื่อเป็นสมาชิกอยู่ในช่วงเวลาที่ท าประกัน 
มีช่วงเวลาจ่ายเงินเบี้ยประกัน (Accumulation period) อยู่ในช่วงวันที่  1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม  
(ปีปฏิทิน) การใช้บริการต่างๆ จะต้องผ่านแพทย์ผู้ดูแลหลัก หรือ PCP ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน(49)  

สิทธิประโยชน์และการจ่ายร่วม พบว่า มีการประมาณการเพดานที่ผู้ประกันตนต้องจ่าย เองตามแผน
อยู่ในช่วง 1,500-3,000 ดอลลาร์ เพดานการจ่ายเองของยาตามใบสั่งแพทย์อยู่ในช่วง 5,850-11,700 ดอลลาร์ 
ขึ้นกับประเภทของการประกัน (เฉพาะผู้ประกันตนเอง สมาชิกบางรายหรือทั้งครอบครัว) ไม่มีค่าใช้จ่าย  
ที่ต้องจ่ายก่อนเข้ารับการรักษา (deductible) ค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินร่วมด้วย  (copay)  
นั้นมีความสอดคล้องกับหลักการของ HMO ที่เน้นการส่งเสริมป้องกันโรค นั้นคือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริม
ป้องกันโรค เช่น การให้สุขศึกษา การฉีดวัคซีน การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ผู้ประกันตน  
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาหรือส่งต่อผู้เชี่ยวชาญจะมีค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกันตน
ต้องรับผิดชอบจ่ายร่วมด้วยในทุกรายการ เช่น การมาพบแพทย์ต้องจ่าย 15 ดอลลาร์ เป็นต้น (49) ทั้งนี้ 
จะช่วยท าให้ผู้ประกันตนตระหนักและพิจารณาในการมารับการรักษาแต่ละครั้งมากขึ้นว่าต้องเสียเงิน  
และลดการมารักษาที่โรงพยาบาลที่ไม่จ าเป็นลงหรือสามารถรักษาป้องกันด้วยตนเองก่อน ส าหรับการบริการ
แบบฉุกเฉินผู้ป่วยสามารถไปเข้ารับการรักษาได้ทุกที่ทั้งในเครือข่ายและนอกเครือข่ายโดยจ่ายร่วมแต่ละครั้ง
จ านวน 50 ดอลลาร์(49) ดังสรุปตารางที่ 4 (รายละเอียดแต่ละรายการสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เอกสาร(49))  
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ตารางที่ 5 สิทธิประโยชน์พื้นฐานและการจ่ายร่วม 

Basic Plan Benefit 2018Benefit 
Out-of-pocket 
and deductible 

Out-of-pocket (Self-Only, each member in a family, entire family) 

• Plan 

• Drug 

 
1,500-3,000 
5,850-11,700 

Plan and Drug deductible none 
Benefit Copay 

Professional Services  

• Primary care visit, Physician Specialist, Urgent care consultations, 
Most therapy  

• Others (family plan counseling, routine eye exam, etc.) 

 
$15/visit 

 
no charge 

Outpatient services 

• Outpatient surgery and certain other outpatient procedures 

• Other (immunizations, x-ray and lab test, health education, etc.) 

  
$15/procedure 

no charge 

Hospitalization services no charge 
Emergency Department visits  $50/visit 
Ambulance Services no charge 
Prescription drug (depend on drug type, delivery and day-supply) $5-40 
Durable Medical Equipment  no charge 

ที่มา: Kaiser Permanente Basic Plan Health Maintenance Organization (HMO) 2018(49)  
  

2)   HMO Kaiser Permanent ส าหรับ Medicare  

Medicare เป็นโปรแกรมการประกันสุขภาพของรัฐบาลกลางส าหรับบุคคล 3 ประเภท ได้แก่ ผู้สูงอายุ

ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่ท างานและจ่ายภาษี Medicare ในขณะท างานมาแล้วอย่างน้อย 10 ปี คนที่อายุต่ ากว่า 

65 ปีที่ทุพพลภาพ และคนที่ เป็นโรคไตวายเรื้ อรั งระยะสุดท้าย Medicare ประกอบด้วย 4 ส่วน  

ได้แก่ Medicare Part A, B, C และ D แต่ละส่วนให้ความครอบคลุมการบริการทางการแพทย์และยา 

ที่แตกต่างกัน(50)  

Medicare Part A สิทธิประโยชน์ครอบคลุมบริการของโรงพยาบาล ได้แก่ การรักษาในแผนกผู้ป่วย

ในและสิ่งอ านวยความสะดวกในการบ าบัดฟ้ืนฟู ได้รับการดูแลโดยพยาบาล การบริการสถานที่พักฟ้ืนผู้ป่วย

ระยะสุดท้าย การบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน ส าหรับ Part A ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง ผู้ประกันตน 

ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน(50) 

Medicare Part B สิทธิประโยชน์ครอบคลุมบริการที่ Part A ไม่คุ้มครอง ได้แก่ การรักษาในแผนก

ผู้ป่วยนอก ที่รวมถึงการพบแพทย์และผู้ เชี่ยวชาญ การดูแลป้องกัน ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
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การบ าบัดรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญ สุขภาพจิต รถพยาบาล การนัดพบแพทย์ประจ าปี ส าหรับ  Part B รัฐบาล 

จ่ายให้ผู้ประกันตนบางส่วนเท่านั้น ผู้ประกันตนต้องจ่ายเองส่วนที่เหลือ อัตราในปี พ .ศ. 2560 ได้แก่ ค่าเบี้ย

รายเดือนเฉลี่ย 134 ดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายก่อนไปรับการรักษา (deductible) 183 ดอลลาร์ ทั้งนี้มีการ

พิจารณาตามการจ่ายค่าเบี้ยตามรายได้ของผู้ประกันตนด้วย(50) 

Medicare Part A และ B หรือเรียกว่า Medicare แบบดั้งเดิม ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์

ทั้งหมด ผู้ประกันตนสามารถซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมจากประกันเอกชนในการช่วยจ่ายส่วนเพิ่ม 

Medicare Part C หรือ Medicare Advantage Plans เป็นประกันแบบ  Part A และ B ที่ เ พ่ิม 

สิทธิประโยชน์จากประกันสุขภาพเอกชน โดยสิทธิประโยชน์ครอบคลุม Part A และ B และครอบคลุมถึงการ

ดูแลฉุกเฉินและแบบเร่งด่วน การบริการด้านสายตา การได้ยิน ทันตกรรม โปรแกรมสุขภาพและความเป็นอยู่  

ที่ ดี แ ล ะย าต า ม ใบสั่ ง แ พท ย์ Medicare Part D(50) Medicare HMO Advantage Plans โ ด ย  Kaiser 

Permanente ครอบคลุมถึง Medicare แบบดั้งเดิม (Part A และ B) กับบริการทางการแพทย์ส่วนเพ่ิม 

ที่ Medicare แบบดั้งเดิมไม่ครอบคลุม ผู้ประกันตนสามารถใช้บริการในเครือข่ายเท่านั้น โดยในแผนจะมีการ

ก าหนดเพดานเงินที่ต้องออกเอง (out of pocket) หรือค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายร่วม (copay) ในการใช้บริการ 

ที่ชัดเจน แต่หากไปรักษานอกเครือข่ายผู้ประกันตนต้องจ่ายเองทั้งหมด(50) 

ส าหรับชุดสิทธิประโยชน์  HMO basic Plan Benefit 2018 ของ Medicare Advantage พบว่า 

มีค่าเบี้ยประกันรายเดือน 79 ดอลลาร์ จ านวนเงินที่ต้องออกเองสูงสุด 4,900 บาท ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย

ก่อนเข้ารับการรักษา (deductible) มีการบริหารจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพตามหลักของ HMO  

ในแผนคือ การดูแลส่งเสริมป้องกันไม่มีค่าใช้จ่าย ขณะที่รักษาหรือการส่งต่อมีค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกันตน  

ต้องจ่ายร่วม เช่น ผู้ประกันต้องจ่าย 45 ดอลลาร์ในการมาพบผู้เชี่ยวชาญในแต่ละครั้ง บริการตรวจวินิจฉัย 

ทางห้องปฏิบัติการหรือการฉายภาพมีค่าใช้จ่าย เป็นต้น นอกจากนี้ในแผนส าหรับผู้สูงอายุนี้มีความครอบคลุม

การรักษาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนสามารถรักษาที่ไหนก็ได้ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 45 ดอลลาร์ต่อครั้ง(51) ดังสรุป Senior 

advantage basic plan ตารางที ่5 โดยรายละเอียดแต่ละรายการสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เอกสาร (51) 
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ตารางที่ 6 สิทธิประโยชน์พื้นฐานและการจ่ายร่วม  Senior advantage basic plan (HMO) 
Medicare Advantage: Kaiser Permanent 

HMO basic Plan Benefit 2018 
Premium,  

out-of-pocket and deductible 
Monthly premium $79 
Maximum out-of-pocket (not include Part D) $4,900 
Plan and Drug deductible none 

Benefit Copay 
Doctor’s visit: Primary care / specialists $25 per visit / $45 per visit 
Outpatient hospital 

• Outpatient surgery 
• Diagnostic services, lab, and imaging 

 
20% coinsurance per surgery 

(Lab $27 per day/$37 per X-ray/$32 per 
diagnostic tests and procedures (as EKG)/ 
imaging procedures $300 per test (as MRI)  

Inpatient hospital $300 per day (day 1-6) 
$44 per day (day 7-30) 
no charge for the rest 

Preventive care No charge 
Emergency care $80 per Emergency Department visit 
Urgently need service (anywhere) $45 per visit 
Hearing and eye service $25 per visit 
Outpatient Mental health Group therapy $25 per visit 

Individual$40 per visit 
Skilled nursing facility 
 

$0 per day for days 1-20   
$160 per day for days 21-40 
$0 per day for days 41-100 

Ambulance $350 per one-way trip 

ที่มา: Kaiser Permanente Senior Advantage Basic Plan (HMO) 2018(51) 

 

Medicare Part D หรือ Prescription drug coverage เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ถูกเสนอโดยบริษัท 

private Medicare-approved company โดยครอบคลุมยาตามใบสั่งแพทย์ ผู้ประกันตนสามารถเลือก  

Part D ได้หากเป็นผู้ประกันตนแบบดั้งเดิม Part ใด Part หนึ่งหรือทั้งสอง Medicare Part D มีความ

หลากหลายขึ้นกับแผนบัญชียา (drug formulary) สมาชิก Part D จะได้รับยาที่อยู่นอกแผนบัญชียาได้ ทั้งนี้ 

ใน Part C หรือ Medicare advantage จะมีการเสนอให้มี Part D ที่ครอบคลุมยาในระดับมาตรฐานหรือ

ดีกว่า Part D(50) Medicare จ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายต่อคนต่อปีให้กับ KP ผู้ประกันตนที่มีประกัน

สุขภาพของMedicare ทาง KP จะประสานผลประโยชน์กับ Medicare ภายใต้กฎของ Medicare  
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กฎของ Medicare ก าหนดว่าการให้ความคุ้มครองแบบใดจ่ายเงินก่อนหรือเป็น "อันดับแรก" และ 

ความคุ้มครองใดท่ีจ่ายเงินเป็นอันดับที่สองหรือเป็น "รอง"(52)  

ค. การออกแบบระบบที่เอื้อต่อการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและการป้องกันโรค 

KP มีการออกแบบระบบเพ่ือลดค่าใช้จ่ายของการดูแลรักษาแบบเฉียบพลัน (acute care) โดยการ

ป้องกันปัญหาสุขภาพแบบเฉียบพลันตั้งแต่จุดเริ่มต้น ออกแบบและขยายทางเลือกที่ลดค่าใช้จ่ายและมีความ

สะดวกในการมารักษาที่แผนกฉุกเฉิน (Emergency department; ED care) ส าหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพแบบ

เฉียบพลัน รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการท างานของการดูแลสุขภาพแบบเฉียบพลัน การออกแบบระบบนี้ท าควบคู่

กันไปกับการให้แรงจูงใจและระบบสารสนเทศ(45) 

 

 
 

1. การจัดการกับความต้องการการดูแลแบบเฉียบพลัน (acute care demand management) จัดให้มี 

KP Oncall ซึ่งเป็นศูนย์ให้ค าแนะน าทางคลินิก สมาชิกสามารถโทรหาพยาบาลได้ในช่วงเวลา 

ที่ก าหนด พยาบาลจะให้บริการตอบสนองความต้องการแก่สมาชิกเพ่ือไปสู่ช่องทางการบริการ  

ที่เหมาะสมกับอาการหรือความกังวลของสมาชิกให้มากที่สุด ยกตัวอย่าง เช่น ช่องทางด่วนนัดหมาย

สมาชิกที่เจ็บป่วยกับ ED หรือการส่งต่อผู้ป่วยเชี่ยวชาญ การนัดติดตามผล (follow up) กับแพทย์

ปฐมภูมิหรือผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้เพ่ือช่วยลดอุปสงค์ของผู้ป่วยในการมารับบริการที่แผนกฉุกเฉิน (45) 

รายงานข้อมูลปี พ.ศ. 2554 จ านวนการรับโทรศัพท์ทั้งหมด 850,000 ครั้ง ร้อยละ 34 ใช้บริการปฐม

ภูมิและ/หรือในที่ท่ีไม่ใช่การรักษาที่แผนกฉุกเฉิน และมีเพียงร้อยละ 18 ที่รับการรักษาที่แผนกฉุกเฉิน 

การประเมินด้านประสิทธิผลพบว่ามีสมาชิกร้อยละ 40 ที่ยังคงต้องการไปรักษาที่แผนกฉุกเฉิน

หลังจากท่ีโทรมาท่ี KP Oncall(53)  

2. แผนการดูแลผู้ป่วยที่ได้มาตรฐาน  (Standardizing care through clinical pathways)  แพทย์

ฉุกเฉินและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องได้มีการพัฒนาแผนการรักษาผู้ป่วยและข้อก าหนดหลายประการขึ้น 

เพ่ือให้การรักษาใน ED มีความถูกต้องและเพ่ิมคุณค่ามากขึ้น หลีกเลี่ยงการบริการและการวินิจฉัย  

ที่ไม่จ าเป็น ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based practices) การจ าหน่าย

ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงออกในทันทีด้วยการนัดติดตามที่เหมาะสม ในขณะที่ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง
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หรือประเภทที่ไม่สามารถจ าแนกอาการได้ (undifferentiated) มีเวลาในการตรวจวินิจฉัยใน ED มาก

ขึ้นก่อนการตัดสินใจนอนโรงพยาบาล หรือส่งต่อ(45) 

3. การดู แล ในช่ ว ง เปลี่ ยนผ่ านอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  (Seamless transitions of care) โ ดย ใช้ ระบบ 

HealthConnect ส าหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงด้วยโรคเรื้อรังซึ่งมักเป็นผู้ที่มาใช้บริการ  ED  

ก่อนที่ผู้ป่วยจะมีการเปลี่ยนผ่านหรือได้รับการส่งต่อ ผู้ป่วยจะถูกส่งตัวเข้าสู่โปรแกรม intensive 

outpatient program ที่มีพยาบาลหรือผู้ช านาญการที่ได้รับการอบรมมาจัดการการดูแลรักษาและ

นัดติดตามผลในการรักษาระดับปฐมภูมิหรือผู้ให้บริการอ่ืนได้อย่างราบรื่น (45) โดยการศึกษาข้อมูล 

heart failure transitional care program พบว่าสามารถลดวัน 90 day remissions ได้ร้อยละ 30 

ลดการตายและจ านวนครั้งในการใช้บริการใน ED ได้อย่างชัดเจน(53)   

ง. การจัดระบบการเงินการคลัง 
Kaiser Foundation Health Plan (KFHP) จ่ายเงินเป็นรายปีให้กับ Permanente medical group 

(PMGs) หรือกลุ่มเครือข่ายแพทย์ต่อการให้บริการรักษา มีการท าสัญญา  “risk sharing arrangement” 

ระหว่างกันความแปรผันทางการเงินที่แต่ละฝ่ายต้องได้รับทั้งที่ดีและไม่ดี ซึ่งทาง PMGs แบ่งรับความเสี่ยงคือ

จะไม่ได้รับเงินตั้งแต่ต้นส าหรับจ่ายให้กับกลุ่มแพทย์ผู้ให้บริการและค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่จะเกิดขึ้น  

ในอนาคต ไม่ได้เงินเพ่ิมส าหรับจ านวนการให้บริการที่สูงขึ้น (high volume) และการรักษาแบบ intensive 

care เพ่ือให้ KFHP แน่ใจว่า PMGs ให้บริการการรักษาที่เหมาะสมที่สุด ดังนั้นจึงเป็นการบังคับ PMG 

พิจารณาให้บริการการรักษาอันจะเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาล เช่น มีแผนการรักษาที่เป็นมาตรฐาน พยายาม

รักษาคนไข้อาจถูก  admit  ส่งเสริมการสิ่งอ านวยความสะดวกในการบริการหรือระบบต่างๆ เช่น 

HealthConnect เป็นต้น ทั้งนี้ KFHP ตั้งความคาดหวังผลในการรักษา (care expectations)ของ PMGs 

เท่านั้น แต่ไม่ได้ก าหนดว่า PMG ต้องมีผู้ให้บริการจ านวนเท่าไรหรือประเภทใดที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพได้ 
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รูปที่ 12 ระบบการเงินการคลัง Kaiser Permanente 

 

มีการทบทวนแรงจูงใจในระบบการจ่ายค่าตอบแทนแก่หมอ ED ที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน  

ไม่มีแรงจูงใจตามปริมาณการให้บริการ (volume) และจ านวนหัตการ (procedure) แต่สร้างแรงจูงใจโดย

ได้รับเงินเพ่ิมร้อยละ 6-9 จากการประเมินของเพ่ือนร่วมงานหรือจากหัวหน้างานโดยพิจารณาจากคุณภาพ 

ในการรักษา ความพึงพอใจของผู้ป่วย การเข้าร่วมกลุ่ม และผลการด าเนินงานด้านการเงิน ในทางตรงกันข้าม

จะไม่จ่ายเงินให้กับการบริการที่ไม่จ าเป็นหรือไม่ให้การดูแลการรักษาที่จ าเป็นทางคลินิก อีกทั้งมีการสนับสนุน

ด้านระบบข้อมูล (information system) ที่ช่วยสนับสนุนในการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยนอกทั้งหมดและข้อมูล

โรงพยาบาลทั้งหมดในเครือข่าย เพ่ือให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะยาว หมอและ Healht Connect 

สามารถลดการรักษาท่ีซ้ าซ้อนและเข้าใจการรักษาของผู้ป่วยตั้งแต่ต้นว่ามีประวัติการรักษาอย่างไร(45)  

เบี้ยประกัน (premium) จ่ายเบี้ยประกันเป็นกลุ่ม ทางกลุ่มจะเป็นผู้แจ้งจ านวนเบี้ยประกันเมื่อเบี้ย

ประกันมีความคุ้มค่า และวิธีการจ่ายเงินของผู้ประกันตนให้กับกลุ่มโดยอาจผ่านทางการหักค่าจ้างเป็นต้น เบี้ย

ประกันแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ราคาเฉพาะผู้ประกันตน ราคาส าหรับผู้ประกันตนและผู้อยู่ในอุปการะ 1 คน 

และราคาส าหรับผู้ประกันตนและผู้อยู่ในอุปการะ 2 คนขึ้นไป ค่าเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับแต่ละพ้ืนที่และปัจจัย

ต่างๆ เช่น กรณีลูกจ้างหรือผู้รับเงินรายปีของรัฐจะได้รับการลดเบี้ยประกันขึ้นกับจ านวนเงินที่รัฐแคลิฟอร์เนีย

สมทบร่วมในโปรแกรมสิทธิประโยชน์นั้นๆ ซึ่งค่อนข้างไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการเจรจาต่อรอง 

Kaiser 
Foundation 
Health Plan 

(KFHP)

(not for profit)

Employers

+/- Employees

Centers for 
Medicare and 

Medicaid Services 
(CMS)

Permanente Medical 
Groups (PMGs)
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Kaiser Foundation 
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Incentives “quality and patient satisfaction” 
Reward “preventive service” 
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Funder 
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(bargaining agreement) หรือข้อบังคับทางกฎหมาย (legislative action) การเปลี่ยนแปลงขึ้นกับ state 

controller หรือผลกระทบของระบบการเกษียณอายุ กรณีการท าสัญญาลูกจ้างหรือผู้รับเงินรายปี ค่าเบี้ย

ประกันจะถูกลดโดยจ านวนเงินที่หน่วยงานที่ท าสัญญา (contracting agency) ที่สมทบในค่าใช้จ่ายในแผน

สิทธิประโยชน์นั้นๆ จ านวนนี้มีความแปรผันตาม contracting agency ค่าเบี้ยประกันแบ่งราคาออกเป็น 

5 พ้ื นที่  ไ ด้ แ ก่  Bay area, Sacramento, other Northern California, Los Angeles, other Southern 

California, และพ้ืนที่นอกรัฐแคลิฟอร์เนีย  

จ. แนวทางการควบคุมก ากับ การตรวจสอบ การประเมินผล 
 ระบบการประเมินคุณภาพของ KP แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ การประเมินการปฏิบัติงานในระดับ
ภูมิภาค การวัดคุณภาพของโรงพยาบาล และการวัดความปลอดภัยของผู้ป่วย  

1. การประเมินการปฏิบัติงานในระดับภูมิภาค (Regional quality performance) 
การประเมินการปฏิบัติงานในระดับภูมิภาคประเมินโดยคณะกรรมการแห่งชาติเ พ่ือการ  

ประกั น คุณภ า พ  (The National Committee for Quality Assurance; NCQA) เ ป็ น อ งค์ ก ร เ อ ก ช น 
ไม่แสวงหาผลก าไรท าหน้าที่ในการรับรองและให้คะแนนผลการให้การบริการดูแลสุขภาพของผู้ให้บริการ  
การให้คะแนนได้จากผลรวมของคะแนน ข้อมูลประสิทธิผลการดูแลสุขภาพของแผนสุขภาพต่างๆ 
(Healthcare Effectiveness Data and information Set) หรือชุดข้อมูล HEDIS การประเมินผู้ใช้บริการ 
ที่มีต่อผู้ให้บริการ (The Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) หรือเรียกว่า 
CAHPS และคะแนนการรับรองมาตรฐานของ NCQA (NCQA Accreditation standards scores)  

 
HEDIS (HEDIS measure and technical resources link at 

https://www.ncqa.org/hedis/measures/) มีข้อมูลประสิทธิผลของการดูแลรักษามี 5 ด้านหลัก ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 7 การวัดการด าเนินงานด้านการดูแลรักษา 

การวัดการด าเนินงานการดูแล
สุขภาพ 

รายละเอียด 

ประสิทธิผลของการดูแลรักษา 
Effectiveness of Care 

- Prevention and Screening 
- Respiratory Conditions 
- Cardiovascular Conditions 
- Diabetes 
- Musculoskeletal Conditions 
- Behavioral Health 
- Medication Management and Care Coordination 
- Overuse/Appropriateness เช่น การหลีกเลี่ยง Antibiotic  
- Measures Collected Through the Medicare Health Outcomes 

Survey เช่น physical activity, fall risk เป็นต้น 
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การวัดการด าเนินงานการดูแล
สุขภาพ 

รายละเอียด 

การเข้าถึงบริการ 
Access/Availability of Care 

- Adults’ Access to Preventive/Ambulatory Health Services 
- Children and Adolescents’ Access to Primary Care Practitioners 
- Annual Dental Visit 
- Initiation and Engagement of Alcohol and Other Drug Abuse or 

Dependence Treatment 
- Prenatal and Postpartum Care 
- Use of First-Line Psychosocial Care for Children and Adolescents 

on Antipsychotics 
Utilization - Child and Adolescent Well-Care Visits 

- Frequency of Selected Procedures 
- Identification of Alcohol and Other Drug Services 
- Mental Health Utilization 
- Antibiotic Utilization 
- HAI Standard Infection Ratio 

Risk Adjusted Utilization - Plan All-Cause Readmissions 
- Acute Hospital Utilization 
- Emergency Department Utilization 
- Hospitalization for Potentially Preventable Complications 

Measures Collected Using 
Electronic Clinical Data Systems 

- Depression Screening and Follow-Up for Adolescents and 
Adults 

- Utilization of the PHQ-9 to Monitor Depression Symptoms for 
Adolescents and Adults 

- Depression Remission or Response for Adolescents and Adults 
- Unhealthy Alcohol Use Screening and Follow-Up 
- Pneumococcal Vaccination Coverage for Older Adults 
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CAHPS (The Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems)  
เป็นเครื่องมือส ารวจที่ได้มาตรฐานเพ่ือวัดมุมมองของผู้ป่วยในโรงพยาบาล จัดท าโดยรัฐบาลศูนย์บริการ 
Medicare & Medicaid (CMS) เพ่ือส ารวจมุมมองของผู้ป่วยต่อการดูแลรักษาที่โรงพยาบาล เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพโรงพยาบาล เช่น วิธีการสื่อสารที่ดีของพยาบาล แพทย ์และพนักงานโรงพยาบาลที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ป่วย  นอกจากนั้นด้านความสะอาดและความเงียบสงบของสภาพแวดล้อม 
ของโรงพยาบาล  
ตารางที่ 8 เครื่องมือ CAHPS วัดความพึงพอใจของผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่อการดูแลรักษา 

หัวข้อการส ารวจ ค าถามส ารวจ 
การสื่อสารของพยาบาล - การปฏิบัตดิ้วยความสุภาพและใหค้วามเคารพ 

- การรับฟังอย่างรอบคอบ 
- การอธิบายสิ่งต่าง ๆ ใหเ้ขา้ใจ 

การติดต่อสื่อสารของแพทย์ - การปฏิบัตดิ้วยความสุภาพและใหค้วามเคารพ 
- การรับฟังอย่างรอบคอบ 
- การอธิบายสิ่งต่าง ๆ ใหเ้ขา้ใจ 

ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล 

- การไดร้ับความช่วยเหลือหลังจากกดปุ่มโทรออก 
- การไดร้ับความช่วยเหลือในการเขา้ห้องน้ าหรือใช้เตียงนอน 

การอธิบายเกี่ยวกับยาก่อนที่จะให้
ยาแก่ผู้ป่วยของเจ้าหน้าที ่

- การอธิบายวัตถุประสงค์ของยา 
- การอธิบายอาการข้างเคยีงท่ีอาจเกิดขึ้น 

ห้องพักและห้องน้ าของผู้ป่วย
สะอาด 

- ความสะอาดของห้องพักและห้องน้ า 

ความสงบเงียบบริเวณรอบ ๆ 
ห้องพักผู้ป่วย 

- ความเงียบสงบบริเวณรอบห้องพัก 

การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งท่ีต้องท า
ระหว่างพักฟื้นที่บ้าน 

- การพูดคุยเกีย่วกับความต้องการความช่วยเหลือเมื่อผู้ป่วยออกจาก
โรงพยาบาลของเจา้หน้าท่ีโรงพยาบาล 

- การไดร้ับข้อมลูเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับอาการหรือปัญหาสุขภาพท่ี
ควรระวังหลังจากออกจากโรงพยาบาล 

ความเข้าใจของผู้ป่วยเกี่ยวกับ
วิธีการดูแลที่พวกเขาต้องการ
หลังจากออกจากโรงพยาบาล 

- การพิจารณาตัวเลือกการดูแลสุขภาพและความปรารถนาของผู้ป่วยเมื่อ
ตัดสินใจว่าผู้ป่วยต้องการการดูแลแบบใดหลังจากออกจากโรงพยาบาล 

- ความเข้าใจของผู้ป่วยหรือญาติในสิ่งทีผู่้ป่วยต้องท าเพื่อดูแลตัวเองหลังจาก
ออกจากโรงพยาบาล 

- ความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาหลงัจากออกจากโรงพยาบาล 
คะแนนโรงพยาบาล - การให้คะแนนโรงพยาบาลในระหว่างการเข้าพัก 
การแนะน าโรงพยาบาลให้กับเพ่ือน
และครอบครัว 

- การแนะน าโรงพยาบาลนี้ให้กับเพือ่นและครอบครัวของผู้ป่วย 

ที่มา: Survey of patients' experiences (HCAHPS)  
https://www.medicare.gov/hospitalcompare/about/survey-patients-experience.html 

https://www.medicare.gov/hospitalcompare/about/survey-patients-experience.html
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 การประเมินการปฏิบัติงานในระดับภูมิโดยคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือการประกันคุณภาพ  หรือ 
NCQA จ าแนกระดับคะแนน ดังนี้ 
 คะแนนคุณภาพในการด าเนินงานรวมมี 5 คะแนน  

คะแนน <1 - 2 คะแนน หมายถึงประสิทธิภาพต่ า  
คะแนน 2.5 - 3.5 หมายถึงประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนระหว่าง 4 - 5 คะแนน หมายถึงประสิทธิภาพสูง 

 การประเมิน NCQA ส าหรับ KP จ าแนกตามการด าเนินงานในภูมิภาคต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น  
การประเมินผล NCQA การด าเนินการ HMO ของ KP ในรัฐโอเรกอน ปี พ.ศ. 2560-61 ตามองค์ประกอบ
ตารางที่ 8 (รายละเอียดในภาคผนวก) ได้คะแนนคุณภาพในการด าเนินงานรวมส าหรับการประกันสุขภาพ
ภาคเอกชนอยู่ในระดับสูง 4.5 คะแนน คะแนนความพึงพอใจของผู้บริโภค 2 คะแนน คะแนนด้านการส่งเสริม
ป้องกัน 4.5 คะแนน และคะแนนด้านการรักษา 4 คะแนน และได้รับการรับรองคุณภาพ NCQA ในขณะที่
คะแนนคุณภาพในการด า เนิ น ง านส าหรั บ โปรแกรม Medicare ได้ คะแนนเต็ มคื อ  5 คะแนน  
คะแนนความพึงพอใจของผู้บริโภค 3.5 คะแนน คะแนนด้านการส่งเสริมป้องกัน 5.0 คะแนน และคะแนน 
ด้านการรักษา 4.5 คะแนน และได้รับการรับรองคุณภาพ NCQA(54) ผลการประเมินของ KP ในรัฐต่างๆ  
ปี พ.ศ.2560-61 ดังรายงานใน website http://healthinsuranceratings.ncqa.org/2018/Default.aspx 
 
ตารางที่ 9 การให้คะแนนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน KP รัฐโอเคกอน 

องค์ประกอบ รายละเอียด 
ความพึงพอใจผู้บริโภค 
Consumer satisfaction 

- การได้รับบริการ  
- ความพึงพอใจต่อแพทย์  
- ความพึงพอใจต่อแผนการบริการ 

การส่งเสริมป้องกัน  
(Prevention) 

- การให้วัคซีนและค่า BMI ในเด็กและวัยรุ่น 
- การเจริญพันธ์ การตรวจก่อนและหลังตั้งครรภ์ 
- การคัดกรองมะเร็ง 
- อ่ืนๆ เช่น BMI Flu shots 

การรักษา 
(Treatment) 

- Asthma 
- Diabetes 
- Heart disease 
- Mental and behavioral health 
- Other treatment measures เช่น readmission, antibiotic 

use เป็นต้น 
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2. การวัดคุณภาพของโรงพยาบาล (Hospital quality measures) 
 การวัดคุณภาพของโรงพยาบาลจัดท าโดย Medicare ของรัฐบาลกลางศูนย์บริการ CMS เรียกว่า 
hospital compare ท าการวัดคุณภาพของโรงพยาบาลและให้การรับรองคุณภาพแก่โรงพยาบาล  
(Medicare-certified hospitals) ข้อมูลนี้ในการปรับปรุงคุณภาพโรงพยาบาลและช่วยให้สมาชิกตัดสินใจ
เลือกโรงพยาบาลในการดูแลรักษา การพิจารณาวัดคุณภาพของโรงพยาบาลมีองค์ประกอบดังตารางที่ 10 
 

3. การวัดความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient quality measures) 
 การวัดความปลอดภัยของผู้ป่วย KP พิจารณา 3 ด้าน ได้แก่ การติดเชื้อในกระแสเลือด (Bloodstream 
infections) การพลักตกหกล้ม (Patient falls) และแผลกดทับ (Pressure ulcers)
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ตารางที่ 10 องค์ประกอบการวัดคุณภาพโรงพยาบาล 
องค์ประกอบ รายละเอียด 

ภาวะแทรกซ้อนและการตายหลังการท าหัตถการ 
Complication and deaths 

Complication 
Surgical complications:  
- อัตราภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเปลีย่นข้อเข่า/สะโพก 
- ภาวะแทรกซ้อนรุนแรง 
- การตายของผู้ป่วยท่ีรักษาภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหลังการผ่าตัด 
Infections: 
- การติดเชื้อในกระแสเลือดหลังใสส่ายสวนหลอดเลือดส่วนกลาง (Central line-associated bloodstream infections; 

CLABSI) ในแผนก ICUs 
- การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่จากการใส่สายสวน (Catheter-associated urinary tract infections; CAUTI) 
- การติดเชื้อจากการผา่ตัดล าไส้ใหญ่หรือการผ่าตดัมดลูกทางหน้าท้อง (Surgical site infection; SSI) 
- การติดเชื้อสแตฟฟิโลคอกคัส ออเรียส ที่ดื้อยาเมธิซลิินในกระแสเลอืด (Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus; 

MRSA) 
- Clostridium difficile (C.diff.) intestinal infections 
Deaths 
อัตราตายจากโรค: chronic obstructive pulmonary disease (COPD), heart attack, heart failure, pneumonia, 
stroke, coronary artery bypass graft (CABG) surgery 

การดูแลรักษาที่ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ 
Timely & effective care 

Sepsis care: 
- ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการดูแลอย่างเหมาะสมส าหรับภาวะติดเชือ้รุนแรงและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 
Cataract surgery outcome: 
- ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการผ่าตดัต้อกระจกและได้รับการปรบัปรุงการท างานของสายตาภายใน 90 วันหลังการผา่ตัด 
Colonoscopy follow up: 
- ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับค าแนะน าที่เหมาะสมส าหรบัการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ 
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องค์ประกอบ รายละเอียด 
- ร้อยละของผู้ป่วยที่มีประวัติของติง่ที่ได้รับการตรวจล าไส้ใหญ่ในระยะเวลาที่เหมาะสม 
Heart Attack care: 
- จ านวนนาทีเฉลี่ย (ค่ามัธยฐาน) ก่อนที่จะมีการส่งต่อผู้ป่วยนอกที่มีอาการเจ็บหน้าอกหรือมีแนวโ น้มหัวใจวายไปยัง

ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลอื่น 
- จ านวนนาทีเฉลี่ย (ค่ามัธยฐาน) ก่อนท่ีผู้ป่วยนอกท่ีมีอาการเจ็บหน้าอกหรือมีแนวโน้มหัวใจวายจะได้รับการคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

(Elektrokardiogram; ECG) 
- ผู้ป่วยนอกท่ีมีอาการเจ็บหน้าอกหรือมีแนวโน้มหัวใจวายที่ไดร้ับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที 
- ผู้ป่วยนอกท่ีมีอาการเจ็บหน้าอกหรือมีแนวโน้มหัวใจวายที่ไดร้ับยาแอสไพรินภายใน 24 ชม หรือก่อนย้ายจากแผนกฉุกเฉิน 
Emergency department care: 
- ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยที่ผู้ป่วยกระดูกหักจะไดร้ับยาแก้ปวดที่แผนกฉุกเฉิน  
- เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยท่ีออกจากแผนกฉุกเฉินโดยไมไ่ด้รบัการรักษา 
- ร้อยละของผู้ป่วยที่มาแผนกฉุกเฉนิด้วยอาการโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับผลการสแกนสมองภายใน 45 นาที 
- ระยะเวลาเฉลี่ย (มัธยฐาน) ของผู้ป่วยท่ีใช้ในแผนกฉุกเฉินก่อนที่จะเข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยใน 
- ระยะเวลาเฉลี่ย (มัธยฐาน) ที่ผู้ป่วยอยู่ในแผนกฉุกเฉินหลังจากท่ีแพทย์ตัดสินใจใหเ้ข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยใน 
- ระยะเวลาเฉลี่ย (มัธยฐาน) ที่ผู้ป่วยอยู่ในแผนกฉุกเฉินท้ังหมด 
- ระยะเวลาเฉลี่ย (มัธยฐาน) ที่ผู้ป่วยในแผนกฉุกเฉินรอคอยก่อนที่จะได้พบบุคลากรทางการแพทย์ 
Preventive care: 
- ผู้ป่วยท่ีได้รับการประเมินและให้วคัซีนไข้หวัดใหญ่ 
- บุคลากรทางการแพทย์ทีไ่ดร้ับวัคซีนไข้หวัดใหญ ่
Cancer care: 
- ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับรังสีรักษาโรคมะเร็งท่ีแพร่กระจายไปยังกระดูก 
Blood clot prevention: 
- ผู้ป่วยท่ีมีลิม่เลือดขณะอยู่ในโรงพยาบาลที่ไม่ได้รับการรักษาทั้งที่สามารถป้องกันได ้
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องค์ประกอบ รายละเอียด 
Pregnancy and delivery care: 
- เปอร์เซ็นต์ของแม่ที่มาคลอดก่อนก าหนด (ก่อน 1-2 สัปดาห์) 

การมาโรงพยาบาลโดยไม่ได้วางแผน 
Unplanned hospital visits 

- อัตรา readmission จากโรค: COPD, heart attack, heart failure, pneumonia, stroke, CABG surgery, hip/knee 
replacement 

- อัตราการกลับมารักษาซ้ าของผู้ป่วยหลังออกจากโรงพยาบาล 
- Hospital return days ในผู้ป่วยโรค heart attack heart failure pneumonia 
- อัตราการเข้ารับการรักษาโดยไม่ได้วางแผนหลังการส่องกล้อง (colonoscopy) 

เทคโนโลยีฉายภาพทางการแพทย์ 
Use of medical imaging 

- ผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างที่ท า MRI โดยไม่ได้รับค าแนะน าจากแพทย์กอ่น 
- ผู้ป่วยท่ีมีนัดตรวจแมมโมแกรม อัลตร้าซาวด์ หรือท า MRI เต้านมใน 45 วันหลังจากได้รับการคัดกรองมะเร็ง 
- Outpatient CT scans of the chest that were “combination” (double) scans 
- Outpatient CT scans of the abdomen that were “combination” (double) scans 
- Outpatients who got cardiac imaging stress tests before low-risk outpatient surgery 
- Outpatients with brain CT scans who got a sinus CT scan at the same time 

การส ารวจประสบการณ์ของผู้ป่วย โดย HCAHPS 
(Hospital Consumer Assessment of Healthcare 
Providers and Systems) 

- HCAHPS หรือท่ีรู้จักในช่ือ CAHPS เครื่องมือหรือหัวข้อในการส ารวจ ดังตารางที่ 7 

การจ่ายเงินและคุณค่าในการรักษา 
Payment & value of care 

- Medicare Spending Per Beneficiary 
- Payment for heart attack, heart failure, pneumonia, and hip/knee replacement patients 
- Value of care for heart attack, heart failure, pneumonia, and hip/knee replacement patients 

ที่มา: The Official U.S. government site for Medicare 
https://www.medicare.gov/hospitalcompare/profile.html#profTab=0&ID=120011&state=HI&lat=0&lng=0&name=kaiser&Distn=0.0
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ฉ. การบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบรับเรื่องร้องเรียนและกระบวนการการจัดการ 

ระบบรับเรื่องร้องเรียนและกระบวนการการจัดการ 

กรณีที่ เกิดความไม่พอใจ ความคับข้องใจเรื่องร้องเรียนใดๆ (grievances) ในการใช้บริการ 

ที่ไม่เป็นไปตามแผน หรือต้องการเรียกร้องในการช าระเงินหรือการเบิกเงินคืน (reimbursement) ผู้ประกันตน

หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายสามารถร้องเรียนตามขั้นตอนการ้องเรียนได้ตามกระบวนการร้องเรียน  

(post service claims and appeals) กรณีที่ร้องเรียน ได้แก่ ไม่พอใจคุณภาพการรักษา ได้รับการปฏิเสธ 

การรักษาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริการที่ต้องได้รับการอนุมั ติก่อนการรักษาจากกลุ่มแพทย์  

(prior authorization) หรือผู้ให้ความคิดเห็นในการรักษาท่ีสอง (second opinion)††† หรือทางบริษัทประกัน

ไม่ตอบสนองต่อความคิดเห็นที่สองอย่างรวดเร็ว แพทย์หลักเห็นว่าการรักษานั้นไม่มีความจ าเป็น ผู้ประกันตน

ต้องการการรักษาต่อเนื่อง ต้องรอนานในกระบวนการรับการรักษา ไม่พอใจพฤติกรรมของผู้ให้บริการหรือ

เจ้าหน้าที่หรือสิ่งอ านวยความสะดวก การเลือกปฏิบัติจากผู้บริการ เจ้าหน้าที่หรือแผนในการดูแลสุขภาพ  

ทางบริษัทยกเลิกการเป็นสมาชิก เป็นต้น(49) 

ผู้ที่ยื่นร้องเรียนได้ ได้แก่ ผู้ประกันตนเอง เพ่ือน ญาติ ทนายความ หรือบุคคลที่มอบอ านาจให้เป็น

ตัวแทนในการร้องเรียน บิดามารดาที่มีบุตรอายุต่ ากว่า 18 ปี ผู้ปกครองที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาล  

แพทย์ที่ได้รับมอบหมายจากการยินยอมด้วยวาจาให้ร้องเรียนในกรณีเร่งด่วน การยื่นเรื่องร้องเรียนท าได้โดย

ท าบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาโดยอธิบายถึงเหตุผลหรือความไม่พึงพอใจที่ทางผู้ประกันตนได้รับ

โดยสามารถเขียนในแบบฟอร์มการร้องเรียนที่ดาวโหลดได้จากเว็บไซด์ของ Kaiser Permanente ที่ kp.org  

หรือศูนย์บริการทุกแห่ง หรือโทรไปที่ศูนย์บริการด้วยเบอร์โทรฟรี ซึ่งการยื่นเรื่องร้องเรียนต้องยื่นภายใน  

180 วัน นับจากมีเหตุการณ์(49) 

 ขั้นตอนมาตรฐานในการยื่นเรื่องร้องเรียน (standard procedure) 

กรอกแบบฟอร์มค าร้องหรือการเรียกร้องค่าสินไหมที่ส านักงานบริการสมาชิก  ยื่นแบบฟอร์ม 

ไปที่ส านักงานบริการ หรือ เว็บไซด์ไปที่ kp.org โดยหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาที่ไม่ต้องใช้ค าสั่งแพทย์  

(non-formulary prescription drug) จะได้รับการแจ้งผลภายใน 72 ชั่วโมง หากผู้ประกันตนไม่พอใจ 

ต่อผลดังกล่าว สามารถยื่นเรื่ อง อุทธรณ์ต่อไป โดยทาง Kaiser จะแจ้งวิธีการในการยื่น อุทธรณ์ 

ไว้ ในผลการพิจารณาด้วยว่าสามารถด าเนินการอย่างไร เช่น ยื่นเรื่องไปที่องค์กรตรวจสอ บอิสระ 

(independent review organization)  เป็นต้น ส าหรับข้อร้องเรียนอ่ืนๆ ทางบริษัทจะส่งหนังสือรับรอง 

ให้ผู้ประกันตนทราบภายใน 5 วัน และจะส่งผลการตัดสินภายใน 30 วัน หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน(49) 

                                                           
†††

 ผู้ให้ความคิดเห็นตอ่การรักษาคนท่ีสอง (second opinion) เป็นบคุคลท่ีทางผู้ประกนัตนร้องขอให้มีแพทย์คนอื่นหรือผู้ เช่ียวชาญ
เข้ามาให้ความคิดเห็นในการรักษาเพิ่ม กรณีไมแ่น่ใจในการดแูลรักษาของแพทย์ผู้ดแูลหลกั (primary care physician; PCP) เป็นต้น 
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ขั้นตอนเร่งด่วนในการยื่นเรื่องร้องเรียน (urgent procedure) 

กรณีผู้ประกันตนต้องการร้องเรียนแบบเร่งด่วน สามารถยื่นแจ้งและยื่นเรื่องโดยโทรหรือแฟกซ์  

ไปที่หน่วยตรวจสอบเร่งด่วน (Expedited Review Unit) เป็นบริการโทรฟรี หรือส่งทางไปรษณีไปยัง  Kaiser 

Foundation Health Plan, Inc. หรือไปที่ศูนย์บริการสมาชิก โดยทาง Kaiser จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าเรื่อง

ดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ ยกเว้นในกรณีแพทย์ผู้ให้การรักษาแจ้งว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน หากพิจารณาแล้ว

ว่าเป็นเรื่องไม่เร่งด่วนเรื่องร้องเรียนจะถูกส่งไปตามขั้นตอนมาตรฐาน หากเป็นเรื่องร้องเรียนในกรณีเร่งด่วน  

ใช้หลักพิจารณาข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ หากใช้ standard procedure จะท าให้เกิดอันตรายอย่างมากต่อชีวิตความ

เป็นอยู่ สุขภาพ หรือความสามารถในการฟ้ืนสมรรถนะสูงสุด หรือการรักษาของแพทย์ผู้ดูแลท าให้ผู้ประกันตน

เจ็บปวดอย่างรุนแรง ไม่สามารถจัดการการรักษาได้อย่างเพียงพอและไม่ขยายเวลาการรักษาให้ครอบคลุม 

หรือแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ประกันตนเป็นผู้แจ้งว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องเร่งด่วน(49) 

ส าหรับ non-formulary prescription drug จะได้รับการตอบในการตัดสินใจภายใน 24 ชม .  

หากผลไม่เป็นไปตามที่ผู้ประกันตนต้องการสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ไปที่องค์กรอิสระในการตรวจสอบ หากเป็น

เรื่องความเจ็บป่วยรุนแรงหรืออันตรายอาจถึงเสียชีวิต เช่น ปวดรุนแรง สูญเสียอวัยวะหลักในร่างกาย  

สามารถติดต่อไปที่ California Department of Managed Health Care ได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องยื่นค า

ร้องเรียนมาก่อน(49) 

องค์กรอิสระในการตรวจสอบยาที่ไม่ใช้ค าสั่งแพทย์ (Independent Review Organization (IRO) 

for non-formulary prescription drug requests) กรณีผู้ประกันตนไม่พึงพอใจต่อการตัดสินใจของ Kaiser 

สามารถยื่นเรื่องไปยัง IRO หากเป็นเรื่องเร่งด่วนจะได้รับการตอบภายใน 24 ชม. หากไม่เร่งด่วนจะได้รับการ

ตอบภายใน 72 ชม. แต่หากไม่พึงพอใจในค าตัดสินของ IRO สามารถยื่นเรื่องต่อไปที่กรมการบริหารสุขภาพ(49) 

  กรมการบริ หารสุ ขภาพ (Department of Manage Health Care; DMHC) รั ฐแคลิฟอร์ เนี ย  

ท าหน้าที่ ในการก าหนดแผนบริการด้านสุขภาพ หากผู้ประกันตนมีข้อข้องใจในแผนสุขภาพที่ได้รับ  

สามารถโทรฟรี หรือยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับแผนสุขภาพได้ หรือข้อข้องใจที่ไม่ได้รับการแก้ไขนานกว่า 30 วัน 

โดยอาจมีสิทธิ์ได้รับการทบทวนทางการแพทย์ (Independent Medical Review; IMR) ซึ่งจะทบทวนการ

ตัดสินใจในการรักษาของแพทย์ ความจ าเป็นในการบริการรักษา ความครอบคลุมในตัดสินใจรักษา  

การตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อพิพาทด้านการช าระเงินในกรณีฉุกเฉินหรือการบริการการแพทย์แบบเร่งด่วน 

ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับการทบทวนโดย IMR มีคุณสมบัติคือ ผู้ให้บริการเสนอแนะให้ใช้บริการทางการแพทย์

ที่จ าเป็น (medically necessary services) ผู้ประกันตนรับบริการฉุกเฉิน รถพยาบาลฉุกเฉิน หรือการดูแล

แบบเร่งด่วน ได้รับการปฏิเสธการรักษาหรือล่าช้าในการตัดสินใจรักษาในบริการที่ไม่ใช่  medically 

necessary (บริการที่จ าเป็นทางการแพทย์ที่มีความเหมาะสมและจ าเป็นต้องใช้ในการป้องกัน วินิจฉัย หรือ
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รักษาตามอาการทางคลินิกหรือได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานในการรักษาโดยทั่วไป)  ทาง Kaiser ปฏิเสธ

หรือไม่ได้ตัดสินใจในข้อร้องเรียนภายใน 30 วัน หรือ 3 วันส าหรับกรณีเร่งด่วน ทั้งนี้ผู้ประกันตนต้องยื่นเรื่อง

ภายใน 60 วัน หลังจากท่ีได้รับการปฏิเสธอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร(49) 
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บทท่ี 5  ผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 
 
5.1 การวิเคราะหท์างเลือกในการน าระบบ HMO มาใช้ในประเทศไทย 
5.2 ความคิดเห็นของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
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5.1 การวิเคราะหท์างเลือกในการน าระบบ HMO มาใช้ในประเทศไทย 

 

ก. ข้อดี และ ข้อเสีย ของระบบ HMO ในเชิงหลักการ 

 
การวิเคราะห์ข้อดี และ ข้อเสีย ของการใช้ระบบ HMO ในเชิงหลักการ พบว่าน่าจะมีข้อดีและข้อเสียดังต่อไปนี้ 

ข้อดี 

- ช่วยลดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับ Fee for service 
- เน้นการส่งเสริมป้องกัน และการสร้างสุขภาพมากกว่าการรักษา เข้าได้กับแนวคิด Value based 
- ส่งเสริมบริการแบบ integrated care เชื่อมโยงกัน 

ข้อเสีย 

- เพ่ิมการแข่งขันในระบบ ของ HMOs 
- จ ากัดทางเลือกของผู้รับบริการ ทั้งในส่วนของผู้ให้บริการ (ปฐมภูมิ) และในส่วนของสิทธิประโยชน์ 

(ภายใต้ package) 
- จ ากัดทางเลือกของแพทย์ในการก าหนดแผนการรักษา มีการควบคุมส่วนที่สามารถเบิกได้ 
- อาจเพิ่มค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ 
- ผู้ให้บริการมีความเสี่ยงด้านการเงินที่ต้องบริหารเงินกับการให้บริการให้มีความคุ้มค่า 

 
               อย่างไรก็ตาม จากข้อดีข้อเสียดังกล่าว ก็ยังมีข้อควรพิจารณาที่ส าคัญในการพิจารณาระบบ HMO 
อีกสองประการ ได้แก่ การที่ต้นทุนรวมของระบบอาจไม่ลดลง เพราะระบบอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายบริหาร
จัดการเพ่ิมขึ้น ถ้ารายจ่ายในการจัดการมีมากกว่าต้นทุนที่สามารถลดลงได้จากการบริหารจัดการและอ านาจ
ต่อรองที่เพ่ิมขึ้น  ซึ่งประสบการณ์ในสหรัฐอเมริกา ในกรณีของ Medicare Advantage Plus ก็ยังมีค่าใช้จ่าย
ต่อผู้มีสิทธิ์ที่ เข้าระบบ  HMOs โดยเฉลี่ยมากกว่าที่จ่ายให้ Medicare FFS   นอกจากนี้  ระบบ HMOs  
ยังอาจกระตุ้นให้มีการแข่งขันกันดึงดูดคนที่สุขภาพดี แทนที่จะเป็นการแข่งกันเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ของระบบก็เป็นได้  
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ข. ความเหมือนและความแตกต่างกับระบบบริการการแพทย์ใต้กองทุนประกันสังคม 

เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ HMO ภายใต้ CMS หรือ Employer benefit scheme กับระบบ
บริการการแพทย์ภายใต้กองทุนประกันสังคม ดังรูปที่ 13 
 
ความเหมือน 

- มีการก าหนดประชากรที่ชัดเจน ก าหนดค่าเบี้ยประกันหรือเงินสมทบของผู้ประกันตนในอัตราคงที่
ตามประชากรรวม ไม่ได้แปรผันตามความเสี่ยงแต่ละคน  

- มีการท าสัญญากับผู้ให้บริการ ได้แก่  main contractor subcontractor  และ supra contractor 
- มีการก าหนดชุดสิทธิประโยชน์ที่ชัดเจน ครอบคลุมตั้งแต่ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และยา 
- มีเกณฑ์การควบคุมส าหรับการเบิกจ่ายที่ชัดเจน  
- สามารถรับบริการได้ในโรงพยาบาลในเครือข่าย 
- แม้ส านักงานประกันสังคมจะมีการให้ผู้ประกันตนจ่าย co-payment ในบางรายการอยู่บ้าง แต่น้อย 

และยังเป็นการจ่าย co-payment ในด้านการรักษา แต่ไม่มีท าเพ่ือการส่งเสริมป้องกัน เช่น ในระบบ 
HMO ต้องจ่าย co-payment ทุกครั้งส าหรับการไปพบหมอหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  

 
ความแตกต่าง 

- HMO มีการจัดการแบบ Manage care ที่บริหารจัดการการเงินการคลังในควบคุมค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้
การบริการที่มีคุณภาพ ผู้ประกันตนมีความพึงพอใจและมีผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดี 

- HMO เน้นการบริการปฐมภูมิ (primary care) เป็นหลัก ขณะที่ประกันสังคมมีความสนใจและเริ่มมี 
primary care oriented ในชุดสิทธิประโยชน์ แต่ในทางปฏิบัติ โรงพยาบาลคู่สัญญาแม้เป็น primary 
care doctor ในระดับหนึ่ง แต่การบริหารจัดการของผู้ให้บริการทั้งแพทย์ และระบบของโรงพยาบาล 
ในภาพรวมยังไม่เป็น primary care จริง  ยังคงเป็นการคัดกรองโรค การจัดการกับปัจจัยเสี่ยงเท่านั้น 
นอกจากนั้นส านักงานประกันสังคมไม่มีตัวชี้วัดในการประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริม primary 
care และระบบการจ่ายเงินที่เป็นแรงจูงใจ และการให้ทุนสนับสนุนด้าน primary care 

- ไม่มีแพทย์หลักในการท าหน้าที่เป็น gatekeeper ที่ส่งเสริมการรักษาแบบ primary care ควบคุมการ
รักษาที่ไม่จ าเป็น การส่งต่อ และควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ  ผู้ป่วยในไปรักษาที่ไหนก็ได้เนื่องจาก  
DRG มากกว่า 2 สามารถเบิกได้ทุกแห่ง แต่ผู้ป่วยนอกยังจ ากัดอยู่กับโรงพยาบาลคู่สัญญาหลัก 

- ผู้ให้บริการภายใต้ส านักงานประกันสังคม ไม่มีเครือข่ายของผู้ให้บริการ  (network provider for 
integrate care) ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเหมือนเช่น HMO แม้กระทั่ง main contractor  และ supra 
contractor ก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนัก มีปัญหาการส่งต่อเป็นต้น 

- ประกันสังคมปัจจุบันไม่ได้เป็นระบบจ่ายล่วงหน้า (prepaid) แต่เป็นจ่ายหลัง (postpaid) คือ มีการ
ปรับตาม DRGs ตามจ านวนครั้งการให้บริการตามจ านวนแต้ม การจ่ายแบบ capitation ลดลงเรื่อยๆ  
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ขณะที่มีการจ่ายเงิน on-top ให้กับโรคเสี่ยงบางโรค หรือโรคที่มีการใช้อุปกรณ์ หรือยาราคาแพง 
เพ่ิมข้ึน  เพ่ือช่วยโรงพยาบาลให้สามารถด าเนินการอยู่ได้ 

- ขาดระบบการจ่ายเงินที่เน้นการให้คุณค่าการบริการ (value based payment) บทบาทเน้นไปที่ 
การซื้อบริการในการรักษาให้ผู้ประกันตน 

- ขาดระบบการก ากับ ติดตามและประเมินผล (monitoring and evaluation) ส าหรับการประเมิน
คุณภาพของผู้ให้บริการทั้งในด้านการบริหารจัดการและผลลัพธ์ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะตัวชี้วัดด้าน
การส่งเสริมป้องกัน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการควบคุมก ากับโรงพยาบาลและแพทย์ และความพึงพอใจ
ของผู้ประกันตน 

- ไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) รองรับข้อมูลด้านสุขภาพของ
ผู้ประกันตนส าหรับให้ผู้ให้บริการท างานอย่างเชื่อมโยงประสานกันและต่อเนื่อง และใช้ในการศึกษา
วิจัยเพ่ือก าหนดทิศทางนโยบาย การติดตามและประเมินผล ระบบการจ่ายเงินแก่การบริการที่เน้น
คุณค่าในการรักษา 

- ระบบ HMO มีหน่วยงานที่คอยบริหารจัดการซื้อบริการให้กับรัฐ ได้แก่ บริษัทประกันเอกชน และมี
การแข่งขันกันในหลายๆ บริษัทท าให้รัฐมีทางเลือกและต่อรองต้นทุนในการบริหารจัดการได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13 ความเหมือนและความแตกต่างกับระบบบริการการแพทย์ใต้กองทุนประกันสังคม 
 

  

ความเหมือน 

• Predefined population – 
community ratings 

• Prepaid  

• Contracted providers  
• Defined benefit package 
• Oversight of med care 
• Low copayments 

ความแตกต่าง 

• Managed care 

• Primary care oriented 
• Gatekeeper 
• Network of providers for integrated care 
• Prepaid system  
• Value based payment 
• Monitoring and evaluation 
• Information technology 
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ค. รูปแบบการจัดการแบบ HMO ในระบบสาธารณสุขในประเทศไทย  

 

หากพิจารณาจากรูปแบบ HMO จ านวน 4 รูปแบบดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่า ระบบสาธารณสุข

ไทยไม่ได้มีองค์กรที่ เป็นระบบ HMO เต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม อาจมีระบบที่สามารถเทียบเคียง 

หรือมีคุณลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบต่าง ๆ เหล่านั้น ดังต่อไปนี้ คือ 

1. Staff model – โรงพยาบาลคู่สัญญาหลักของระบบประกันสังคมหลายแห่งอาจถือได้ว่ามีส่วน

คล้ายกับระบบ HMO รูปแบบนี้ เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่มีการจ้างแพทย์เป็นบุคลากร 

ในองค์กรและมีการท าสัญญาให้บริการกับส านักงานประกันสังคม แล้วมาบริหารจัดการการให้บริ

การแก่ผู้ ประกันตนที่ มาลงทะเบียนกับ โรงพยาบาลของตน  แต่ก็มี ความแตกต่ า ง  

ที่โรงพยาบาลหลายแห่งไม่ได้มีขนาดใหญ่และให้บริการได้ครอบคลุม ไม่ได้มีการก าหนดระบบ

การแพทย์ปฐมภูมิในการให้บริการ ไม่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่างเป็นระบบ 

และไม่ได้มีข้อจ ากัดให้ต้องไปรักษากับแพทย์ปฐมภูมิก่อน 

2. Group model – ในประเทศไทยไม่ได้มีการแยกระบบแพทย์กับระบบโรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาลชัดเจน เหมือนในกรณี Group model ในสหรัฐอเมริกา แม้ว่าในโรงพยาบาล

เอกชนหลายแห่งจะมีรูปแบบสัญญากับแพทย์ในลักษณะใกล้เคียงกัน คือไม่ได้เป็นการจ้างงาน แต่

เป็นการตกลงร่วมกันในการใช้สถานที่และแบ่งผลประโยชน์ แต่ก็ไม่ได้มีการท าสัญญาเป็นกลุ่ม

แพทย์ และไม่ได้มีการบริหารจัดการระบบบริการในรูปแบบ Managed care หรือการเน้นบริการ

ปฐมภูมิ 

3. Network model – หากพิจารณาในระดับมหภาค ระบบบริการทางการแพทย์ของประกันสังคม

เองหรือระบบหลักประกันสุขภาพก็มีลักษณะคล้ายกับ HMO ขนาดใหญ่มาก ที่มีการท าสัญญากับ

เครือข่ายผู้ให้บริการหลากหลาย เพ่ือให้การดูแลรักษาผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ์ โดยมี ส านักงาน

ประกันสังคม หรือส านักงานหลักประกันสุขภาพ ท าหน้าที่คล้ายกับเป็น HMO แต่ก็ยังมีความ

แตกต่างหลายประการ เช่น ระบบประกันสังคมไม่ได้มีการจัดการระบบบริการแบบ Manage 

care ที่การจัดการการเงินการคลังเน้นคุณภาพบริการและความพึงพอใจของผู้ประกันตน และ

ไม่ได้มีการเน้นระบบปฐมภูมิ เป็นต้น ดังที่ระบุในข้อ ข. ด้านความแตกต่างระหว่างระบบ HMO 

กับระบบบริการการแพทย์ภายใต้ประกันสังคม    

4. IPA - รูปแบบนี้ ไม่มีในประเทศไทย เพราะไม่มีระบบเครือข่ายหรือองค์กรของแพทย์ที่ท าสัญญา

ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
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โดยสรุป ในประเทศไทยยังไม่มีระบบการเงินการคลังหรือระบบบริการที่สอดคล้องกับระบบ 

HMO อย่างครบถ้วน แต่ก็มีการจัดการการเงินการคลังและบริการสุขภาพที่มีส่วนคล้ายคลึง กับระบบ 

Network model ในมุมมองมหภาค และระบบ Staff model ในมุมมองระดับแต่ละสถานพยาบาล

ทั้งนี้ การน าระบบ HMO มาใช้คงต้องพิจารณารูปแบบทางเลือกต่าง ๆ ด้วย  

 

ง. รูปแบบท่ีเป็นทางเลือกในการน าระบบ HMO มาใช้ในระบบประกันสังคม 

 

รูปแบบการบริหารจัดการของส านักงานประกันสังคมในปัจจุบัน 
 รูปแบบการบริหารจัดการของส านักงานประกันสังคมในปัจจุบัน ดังรูปที่ 14 ส านักงานประกันสังคม
ท าสัญญากับสถานพยาบาลหลัก (main contractor) ซึ่งมีทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนน าไปบริหารจัดการเอง 
และมีการท าสัญญากับสถานพยาบาลในระดับสู ง  (supra contractor) เ พ่ือใช้ ในการส่ งต่ อ ผู้ ป่ ว ย 
หากเกินความสามารถของโรงพยาบาลหลัก และมีการท าสัญญากับเครือข่ายบริการสุขภาพในระดับรอง  
(sub-contractor) เช่น คลินิก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) หรือ คลินิกหมอครอบครัว เป็นต้น  

ด้านการเงินการคลัง ปัจจุบันนอกจากเงินเหมาจ่ายรายหัวแล้วยังมีการจ่ายเงินเพ่ิมเติม (on top) ให้กับ 
26 โรคเสี่ยง โรคและภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยในใช้ระบบ DRG เข้ามาจ่าย AdjRW ≥ 2 จ่ายเงินให้กับด้าน
คุณภาพโรงพยาบาลที่ได้ HA ค่าอุปกรณ์ราคาแพง และโรคบางโรคในโรงพยาบาลตามความตกลง เป็นต้น 
 ผู้ประกันตนสามารถไปใช้สิทธิการรักษาได้ที่โรงพยาบาลหลัก หรืออาจไปรักษาตามเครือข่ายบริการ
สุขภาพของโรงพยาบาลหลักที่มีความสะดวก หากระดับการรักษามีความรุนแรงมากขึ้นโรงพยาบาลหลัก  
ไม่สามารถรักษาได้ จะส่งต่อไปยังสถานพยาบาลในระดับสูง เช่น โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป เป็นต้น ดังรูปที่ 14 ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถใช้บริการได้เฉพาะโรงพยาบาลในเครือข่ายที่ลงทะเบียน 
หรือเครือข่ายปฐมภูมิของโรงพยาบาล ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน  กรณีผู้ป่วยในรุนแรงไปโรงพยาบาลอ่ืนได้  
แต่เบิกได้เพียงตาม DRG  
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รูปที่ 14 รูปแบบการบริหารจัดการของส านักงานประกันสังคมในปัจจุบัน 
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รูปแบบท่ีเป็นทางเลือกในการน าระบบ HMO มาใช้ในระบบประกันสังคม 

หากพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการแบบ HMO และจะน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับระบบประกันสังคม 
น่าจะมีแนวทางการน ามาใช้ได้ 3 Model โดยไม่ว่าจะเป็นโมเดลใดก็ตาม บทบาทของส านักงานประกันสังคม 
ก็จะปรับเปลี่ยนไป โดยการคงบทบาทในการก าหนดนโยบาย สิทธิประโยชน์ และงบประมาณ แต่กระจายความ
รับผิดชอบในการจัดบริการและการควบคุมรายจ่ายไปให้กับองค์กรอ่ืน ๆ ที่เข้ามารับบทบาท HMO ดังกล่าว 
โดยแต่ละ Model มีรายละเอียดองค์กรที่มารับผิดชอบต่างกันไปดังต่อไปนี้ 
 
Model 1 HMO ที่บริหารจัดการผ่านเครือข่ายระบบบริการ  

 
ข้อเสนอ Model นี้ เป็นการที่ส านักงานประกันสังคม ในฐานะผู้ซื้อบริการท าสัญญากับ HMO  

ที่มีเครือข่ายระบบบริการของตนเอง เช่น การท าสัญญากับเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ 
ให้มาท าหน้าที่เป็น HMO ในการบริหารจัดการการรักษาพยาบาล โดยโรงพยาบาลต่างๆ ในเครือมีแพทย์  
ที่จ้างอยู่แล้วในสาขาต่าง  ๆ มาให้บริการแก่ผู้ประกันตน คล้ายคลึงกับ HMO ในรูปแบบ Staff model  
ที่ได้กล่าวมาแล้ว  

ใน Model นี้ ส านักงานประกันสังคมมีบทบาทเทียบเคียงได้กับ องค์กร CMS ของรัฐบาลสหรัฐ  
ที่จ่ายเงินแบบเหมาจ่ายรายหัวให้แก่ HMO แล้ว HMO ที่เป็นเครือข่ายโรงพยาบาลไปบริหารจัดการการบริการ
ให้แก่ผู้ประกันตนเอง โดยอาศัยสถานพยาบาลภายในเครือข่ายตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิในการดูแล 

ความแตกต่างที่ส าคัญจากระบบประกันสังคมในปัจจุบัน คือการท าสัญญากับผู้ให้บริการในลักษณะ
เครือข่าย แทนที่จะเป็นระดับโรงพยาบาล และเพ่ิมการเน้นระบบปฐมภูมิ เช่น คลินิก โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  (รพ.สต.) หรือคลินิกหมอครอบครัว เป็นด่านแรกในการดูแลรักษา หรือเป็น gatekeeper  
ของระบบ แต่ก็ต้องมีระบบการบริการอย่างเชื่อมโยง (Integrated care) ในกรณีที่มีการส่งต่อระหว่างบริการ
รักษาพยาบาลระดับต่าง ๆ ดังรูปที่ 15 

หากพิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ HMO ภายใต้ model ในรูปแบบนี้ น่าจะมีความ
เป็นไปได้ใน 3 กรณี คือ กลุ่มโรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในรูปแบบของ  
พวงบริการ (Service provider networks) ระดับเขตหรือระดับจังหวัด กลุ่มเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชน
ขนาดใหญ่  และ การสร้างโรงพยาบาลและเครือข่ายปฐมภูมิใหม่   

- กรณีแรกน่าจะมีความเป็นไปได้มากท่ีสุดเพราะมีเครือข่ายสถานพยาบาลอยู่ทุกภาค และสอดคล้องกับ
ทิศทางการกระจายอ านาจภายใต้การปฏิรูประบบบริการสุขภาพภาครัฐ และแนวโน้มการจัดบริการ
แบบพวงบริการ (Service provider networks) และ แบบ Integrated care แต่ก็มีข้อจ ากัดในเขต
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่มีเครือข่ายจ ากัด ในขณะเดียวกันก็อาจมีข้อจ ากัดในเชิงข้อกฎหมายของการ
กระจายอ านาจ เพ่ือให้สถานพยาบาลของรัฐมีอ านาจในทางนิตินัยที่จะจัดระบบบริการเป็นเครือข่าย
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ได้  โดยในระยะต้น น่าจะมีความเป็นไปในเชิงพฤตินัยที่อาศัยกลไกการท าสัญญาและการก าหนด
คู่สัญญาหลักท่ีอาจมีข้อแม้ให้ต้องมีการจัดท าเครือข่ายระบบบริการเป็นเครือข่าย เป็นต้น   

- ในขณะที่กรณีที่สอง มีจ านวนเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีศักยภาพระดับดังกล่าวในประเทศไทยจ านวน
ไม่มากและอาจไม่มีความสนใจของเครือข่ายเหล่านั้นเพียงพอ และโรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่ได้มี
เครือข่ายบริการปฐมภูมิและไม่ได้มีประสบการณ์ท างานเชิงรุกในด้านการส่งเสริมป้องกันโรคเพียงพอ 

- กรณีที่สาม ได้เคยมีข้อเสนอก่อนหน้านี้จากการศึกษาของส านักงานประกันสังคม โดย น.พ. นิพิฐ  
พิรเวช  และคณะ ในเรื่องการตั้งโรงพยาบาลเองของระบบประกันสังคม ซึ่งต้องมีภาระในการลงทุน  
และในข้อเสนอก็ยังไม่ได้มองในรูปแบบของการจัดการเป็น HMO ที่ชัดเจน 

 
รูปที่ 15 Model 1 ระบบ HMO ผ่านเครือข่ายระบบบริการ ฯลฯ 

 
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ Model ดังกล่าวค่อนข้างเป็นไปในทางไม่ เห็นด้วย  

โดยผู้ประกันตนไม่สนใจโมเดลนี้ เนื่องจากไม่ต้องการถูกบังคับให้ผ่านเครือข่ายปฐมภูมิ เสมือนเป็นการ 
ลิดรอนสิทธิ์ จากเดิมที่ผู้ประกันตนไปที่ไหนก็ได้ที่สะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกที่ผู้ประกันตนได้พบแพทย์  
และเห็นว่าควรเป็นไปโดยความสมัครใจในการไปรักษาที่ไหนก็ได้  ในขณะที่ ตัวแทนนายจ้างและผู้ประกันตน
บางส่วนแสดงความเป็นห่วงหากปรับระบบให้ไปอยู่กับเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนอย่างเดียว  

การสอบถามผู้บริหารเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนจ านวนหนึ่ง พบว่า ไม่มีความสนใจในการท าระบบ 
HMO  เพราะ มีบางเครือเท่านั้นที่มีศักยภาพและเชื่อมโยงได้ อีกทั้งโรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่ต้องการลงทุน
เพ่ิมเติมในการจัดบริการ primary care ในพ้ืนที่ ซึ่งในปัจจุบันมีการให้บริการลักษณะดังกล่าวอยู่กลาย ๆ 
ในโรงพยาบาลอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ส านักงานประกันสังคมเห็นว่าอาจมี
ความเป็นไปได้ในการจัดท า primary care ในกรณีมีความคุ้มค่าในการลงทุน หากทางส านักงานประกันสังคม
หรือกองทุนมีการสนับสนุนงบประมาณและแรงจูงใจในการลงทุนปรับระบบ ก็อาจท าให้โรงพยาบาลเอกชน 
ซึ่งเน้นผลก าไรมีความสนใจมากขึ้นได้ แต่ไม่เห็นด้วยในกรณีการเหมาผู้ประกันตนทั้งองค์กรไปใช้สิทธิ 
ที่โรงพยาบาลเดียว เพราะหากเกิดความไม่พอใจต่อการบริการขึ้น อาจต้องสูญเสียผู้ประกันตนทั้ งหมด 
และท าให้สูญเสียรายได้  
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ด้านผู้บริหารสาธารณสุขเห็นว่าควรมอง “ความต้องการของผู้ประกันตน” เป็นตัวตั้ง ไม่ควรมอง 
service หรือระบบของกระทรวงสาธารณสุขเป็นตัวตั้ง เช่น การไปที่ รพ.สต. ก่อน ซึ่งท าให้ระบบมีข้อจ ากัด 
รพ.สต. จะเป็น barrier ในการรักษามากกว่าในมุมมองของผู้ประกันตนแทนที่จะเป็น gatekeeper กลายเป็น
การเพ่ิมข้ันตอน ไม่ช่วยลดการส่งต่อ และอาจไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพได้จริงตามหลักการของ HMO 
อีกด้วย ในขณะที่การมองเฉพาะเครือข่าย รพ. ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอาจไม่เพียงพอ ควรค านึง ถึง
สถานพยาบาลอื่น ๆ ของรัฐในพ้ืนที่เดียวกันในการท าเครือข่ายบริการด้วย 

 
Model 2 HMO ผ่านระบบประกันสุขภาพ (ภาครัฐ) หรือระบบเขตเพื่อจัดการเครือข่ายระบบบริการ ฯลฯ 
  

ข้อเสนอ HMO โมเดลที่ 2 นี้ อาศัยองค์กรบริหารจัดการที่มีประสบการณ์มาบริหารจัดการเครือข่าย
ระบบบริการ คล้ายกับระบบ Network Model ของระบบ HMO ที่กล่าวถึงมาแล้ว โดยส านักงานประกันสังคม
ท าสัญญากับองค์กรบริหารดังกล่าวภายใต้ข้อตกลงที่ก าหนดงบประมาณในรูปแบบ Capitation ตามจ านวน 
ผู้มีสิทธิ์ ในขณะที่องค์กรบริหารดังกล่าวต้องรับความเสี่ยงและรับผิดชอบการบริหารจัดการบริการ ทั้งในการ
ติดต่อจัดหาสถานพยาบาล และท าสัญญากับสถานพยาบาลต่าง ๆ เพ่ือให้บริการแก่ผู้ประกันตน โดยอาจ  
มีข้อตกลงชดเชยค่าใช้จ่ายภายใต้รูปแบบต่าง ๆ  เขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข หรือ ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งท าหน้าที่เป็น HMO หรือเจ้าภาพหลัก ท าสัญญาและข้อตกลงกับเขตทุกเขต 
ในลักษณะเครือข่ายในการซื้อบริการแบบ capitation หรือแบบผสมจากผู้ให้บริการภายในเขต HMO 

ตัวอย่างของ ระบบประกันสุขภาพภาครัฐ หรือระบบเขต ที่น่าจะมีความเป็นไปได้ ได้แก่ เขตสุขภาพ
ของกระทรวงสาธารณสุข หรือ การใช้กลไกของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.)   
เขต โดยใน Model นี้ เขตสุขภาพแต่ละเขตจะก าหนดเครือข่ายและบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพเอง  
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทรัพยากรสุขภาพและความเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้ประกันตนในบริบท
ของพ้ืนที่ ต้องมีการจัดตั้งข้อตกลงการบริหารงานและระบบการเงินการคลังรวมกับเครือข่ายสถานบริการ
สุขภาพรวมทั้งจัดการระบบการส่งต่อ ผู้ประกันตนสามารถไปรับบริการได้ในเครือข่ายสถานบริการในเขต
สุขภาพที่ใกล้ที่สุด ดังรูปที่ 16 ส านักงานประกันสังคมท าหน้าที่เป็นผู้ให้ทุนและติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของ HMO และจัดท าข้อก าหนดพ้ืนฐานกับกระทรวงสาธารณสุขหรือ สปสช. ส าหรับผู้ประกันตน 
เช่น ก าหนดให้ผู้ประกันตนมีแพทย์ผู้ดูแลหลักท่ีเน้นบริการปฐมภูมิ และควบคุมการส่งต่อ มีระบบการให้รางวัล
หรือสร้างแรงจูงใจส าหรับแพทย์ PCP เกณฑ์การวัดผลลัพธ์ด้านสุขภาพ การติดตามประเมินผลการท างาน 
เป็นต้น 

ในแง่ความเป็นได้ หากก าหนดให้เขตสุขภาพท าบทบาทเป็น HMO ก็น่าจะมีข้อจ ากัดหลายประการ 
เพราะปัจจุบันยังไม่ได้มีกลไกที่ชัดเจนที่จะมาจัดการระบบที่มีผู้ ให้บริการหลาย ๆ ภาคส่ วนร่วมกัน  
และไม่น่ามีประสบการณ์การท างานด้านการท าสัญญาและการบริหารจัดการระบบ แต่ถ้าพิจารณาในส่วนของ 
สปสช. หรือ สปสช. ระดับเขต จะมีประสบการณ์และความน่าเชื่อถือ จากประสบการณ์ท างาน รวมถึงกลไก
ระบบข้อมูล การบริหารจัดการและการเงินที่ ได้ท ามาแล้ว  โดยจากการสอบถามผู้บริหาร สปสช.  
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เห็นว่าสามารถจะจัดการระบบให้ เช่นเดียวกับที่มีประสบการณ์การจัดการระบบรักษาพยาบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีทาง สปสช. บริหารอยู่ได้     

 

 
รูปที่ 16 Model 2 ระบบประกันสุขภาพ (ภาครัฐ) หรือระบบเขตเพ่ือจัดการเครือข่ายระบบบริการ ฯลฯ 
 
 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบนี้ ผู้ประกันตนไม่เห็นด้วยเช่นกัน เนื่องจากประกันสังคม 
ต้องสูญเสียเงินงบประมาณจ้างเขตหรือองค์กรมาบริหาร และยังให้เขตต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพลง
เพ่ือให้เหลือเงินส่วนต่าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเขต แต่ผู้ประกันตนอาจจะได้รับประโยชน์น้อยลง ซึ่งสอดคล้อง
กับความคิดเห็นของผู้ ให้บริการเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชน  ที่ เห็นว่าเมื่อมี HMO จะท าให้รายได้ 
และผลประโยชน์โรงพยาบาลถูกตัดทอนลง   

นอกจากนั้นผู้ประกันตนเห็นว่าส านักงานประกันสังคมควรแก้ปัญหาให้ตรงจุดในระบบเดิมดีกว่าการ
จัดตั้ง HMO ขณะที่ผู้บริหารเห็นว่าโมเดลนี้อาจช่วยลดภาระงานของประกันสังคมและการส่งต่อได้บางส่วน 
และ ช่วยสนับสนุนแนวคิดการส่งเสริมป้องกันที่ในปัจจุบันส านักงานประกันสังคมได้เริ่มสนับสนุน นอกจากนั้น
การบริหารจัดการอย่างเป็นเครือข่ายในระดับเขตถือเป็น economy of scale ที่น่าจะช่วยลดต้นทุนและ 
เกิดการแบ่งปันทรัพยากร เป็นการกระจายอ านาจ และสนับสนุนให้เกิดความหลากหลายในแต่ละพ้ืนที่  
เพ่ือตอบสนองต่อปัญหา ไม่ใช่การตัดเสื้อโหล อย่างไรก็ตามเขตควรมองระบบการจ่ายเงินเป็นแบบผสมผสาน
ไม่ใช่การจ่ายแบบเหมาจ่ายอย่างเดียวเนื่องจากสถานบริการแต่ละระดับมีต้นทุน ผลลัพธ์และความเสี่ยง  
ที่ไม่เท่ากัน มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการบริหารจัดการกลางในการจัดท าข้อตกลงร่วมกันในระหว่างเขต เช่น 
กระทรวงสาธารณสุข หรือ มหาวิทยาลัย เป็นต้น และจะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยหรือไม่ก็ ได้   
หากไม่เข้าร่วมก็อาจใช้ระบบเดิมกับภาคเอกชน 
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 อย่างไรก็ตามศักยภาพของกลไกในระดับเขตอาจยังมีไม่เพียงพอและยังไม่มีคนท างานที่ชัดเจน  
เกิดค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการระบบ แทนที่จะไปใช้ในการดูแลรักษาพยาบาลเพ่ือผู้ประกันตน อีกทั้งยังไม่มี
ตัวชี้วัดและข้อมูลเพียงพอเพ่ือวัดผลผลิตและผลลัพธ์ โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมป้องกัน  นอกจากนั้น 
ยังมีปัญหาต้นทุนและอัตราค่าบริการระหว่างโรงพยาบาลที่ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะระหว่างรัฐและเอกชน  
ท าให้น่าจะตกลงกันได้ยาก และที่ส าคัญคือความสัมพันธ์ main และ supra contractor ในเรื่องส่งต่อ 
ยังต้องมีการเจรจาต่อรอง ขณะที่บทบาทของภาคเอกชนยังไม่ชัด การด าเนินงานระบบเขตกับสถานพยาบาล
เอกชนต้องค านึงถึง “วัฒนธรรมองค์กร” ประโยชน์และผลเสียที่จะได้รับโดยเฉพาะเรื่องการน าข้อมูล 
จากภาคเอกชนน ามาใช้ อีกท้ังหากท า HMO แบบเขตมีข้อจ ากัดคือในแต่ละเขตมีการกระจายตัวของประชากร
ผู้ประกันตนที่ไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง ดังนั้นการแบ่งเขตของผู้ประกันตนควรพิจารณา
สเกลของผู้ประกันตน volume ในการรักษา และพ้ืนที่พิเศษต่างๆ เช่น AEC ร่วมด้วย 
 หากส านักงานประกันสังคมมีความสนใจในการจัดท าโมเดลนี้ควรมีการทดลองและเรียนรู้ก่อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องระบบการบริหารและการจ่ายเงิน โดยอาจต้องมีการจัดตั้งกลไกมาช่วยในการวางแผน
จัดระบบ การก ากับการบริหาร และการติดตามประเมินผล โดยคงต้องมีการเตรียมการเรื่องค่าบริหารจัดการ
ส าหรับ HMO แยกจากค่าเหมาจ่ายรายหัวส าหรับผู้ประกันตน เพ่ือให้ผู้ประกันตนและผู้ให้บริการมั่นใจว่า
งบประมาณจะไม่ถูกตัดทอนลงไปหรือได้คุณภาพการรักษาที่ต่ าลง ซึ่งค่าบริหารจัดการนี้ควรแบ่งสรรปันส่วน
ตามจ านวนประชากรผู้ประกันตนในแต่ละเขตพ้ืนที่ที่ไม่เท่ากัน   
 
Model 3 HMO ผ่านบริษัทประกันเอกชนเพื่อจัดการเครือข่ายระบบบริการ 
 

ส าหรับ HMO โมเดลที่ 3 มีความคล้ายคลึงกับ model 2 คือไม่มีระบบบริการปฐมภูมิเป็นด่านแรกใน
การดูแลรักษา แต่เป็นโมเดลแบบgroup model โดยใช้บริษัทประกันสุขภาพมาเป็นผู้บริหารจัดการระบบ
บริการและท าสัญญากับโรงพยาบาลต่างๆ ในการให้บริการแก่ผู้ประกันตน ดังรูปที่ 17 โดยบริษัทประกัน 
ท าสัญญากับส านักงานประกันสังคมในการจัดให้มีบริการส าหรับผู้ประกันตนและข้อตกลงในการบริหารงาน
และระบบการเงินการคลัง จากนั้นก็ต้องไปจัดหาและด าเนินการท าข้อตกลงรวมกับเครือข่ายสถานบริการ
สุขภาพที่จัดหามา รวมทั้งการจัดการระบบการส่งต่อ ฯลฯ เพ่ือผู้ประกันตนสามารถไปรับบริการได้ในเครือข่าย
สถานบริการที่ใกล้ที่สุด ส านักงานประกันสังคมจ่ายเงินให้กับบริษัทประกันแบบเหมาจ่ายรายหัว มีการก าหนด
ข้อตกลงเบื้องต้นในการให้บริการแก่ผู้ประกันตนระหว่างส านักงานประกันสังคมและบริษัทประกันเอกชน 
ได้แก่ ผู้ประกันตนต้องมีแพทย์หลักหรือแพทย์ประจ าตัวในการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เน้นบริการปฐมภูมิ 
และควบคุมการส่งต่อ มีระบบการให้รางวัลหรือสร้างแรงจูงใจส าหรับแพทย์ PCP เกณฑ์การวัดผลลัพธ์ด้าน
สุขภาพ การติดตามประเมินผลการท างาน เป็นต้น 

การใช้บริษัทประกันมีข้อดีในเรื่องความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์จาก
ประสบการณ์การบริหารระบบประกัน โดยเฉพาะในเรื่องของการตอบสนองต่อผู้ประกันตน และระบบการ
ตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์จริงเพ่ือลดการเบิกจ่ายที่ไม่สมเหตุสมผล  แต่ก็มีข้อจ ากัดในแง่ที่ระบบ
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ประกันเอกชนของไทยไม่มีประสบการณ์ในการท าระบบ Managed care หรือการจ่ายรูปแบบอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากรูปแบบ fee fore service ซึ่งน่าจะจ าเป็นส าหรับระบบประกันสังคมที่มีงบประมาณจ ากัดและ
ไม่ต้องการให้ผู้ประกันตนต้องมีภาระรายจ่ายเพ่ิมเมื่อต้องได้รับการรักษา  

ในแง่ความเป็นไปได้ จากการหารือกับบริษัทประกันชีวิต และตัวแทนสมาคมประกันวินาศภัย พบว่า 
ในกรณีของแต่ละบริษัทอาจจะไม่มีความสนใจที่จะท าเพราะขีดความสามารถของแต่ละบริษัทไม่เพียงพอ 
แต่ถ้าเป็นในลักษณะความร่วมมือกัน เช่นกรณีของสมาคมประกันวินาศภัยน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่า 
โดยทางผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยให้ความสนใจและคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ โดยส านักงานประกันสังคม
ติดต่อมาอย่างเป็นทางการ ทางสมาคมน่าจะเป็นแกนกลางในการประสานงานเครือข่ายบริษัทในการร่วมกัน
จัดท าระบบ และเข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้บริหารโครงการ HMO ได้ ทั้งที่ท าในนามสมาคมเองหรือมีการ
จัดตั้งบริษัทใหม่ข้ึนมาจัดการ คล้ายกับกรณีของบริษัทกลางที่บริหารระบบประกันอุบัติเหตุในกรณีผู้ประสบภัย
จากรถ  ซึ่งสมาคมมีประสบการณ์ในการออกแบบระบบและกลไก รวมทั้งชุดสิทธิประโยชน์กลางด้านประกัน
สุขภาพมาก่อน โดยมีความเห็นว่า บริษัทประกันเอกชนน่าจะสามารถบริหารจัดการในด้านการให้บริการ 
ไดค้ล่องตัวกว่าระบบของรัฐ 

 
รูปที่ 17 Model 3 HMO ผ่านบริษัทประกันเพ่ือจัดการเครือข่ายระบบบริการ 

 
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ประกันตนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับโมเดลนี้ซึ่งนอกจากสิ้นเปลืองงบประมาณแล้ว บริษัทประกัน

สุขภาพเอกชนค านึงถึงผลก าไรเป็นส าคัญ รวมทั้งบริษัทประกันเอกชนในประเทศไทยในปัจจุบัน ไม่มีความ
สนใจเป็นเจ้าภาพ หรือเป็นผู้จัดระบบ HMO financing เนื่องจากขาดประสบการณ์  และไม่มีคนดูแลระบบ  
แต่อาจสนใจในกรณีบริษัทต่างชาติ เช่น United Health Care ขยายเข้ามาในภูมิภาค Asia ขณะที่ 
เครือข่ายผู้ ให้บริการโรงพยาบาลเอกชนเห็นว่าหากบริษัทประกันเอกชนจ่ายแบบ  fee-for-service 
โรงพยาบาลจึงจะสนใจท า model นี้ 



87 
 

ด้านความเป็นไปได้นั้นอาจยากเพราะบริษัทประกันสุขภาพของไทยเป็นลักษณะธุรกิจหวังผลก าไร 
จากบริการประกันสุขภาพ ซึ่งแตกต่างกับ กรณีของ Kaiser ที่เป็นองค์กรไม่หวังผลก าไรที่เน้นการบริการ 
เพ่ือสังคม นอกจากนั้นภาคเอกชนเห็นว่ารัฐบาลไม่ส่งเสริมบริษัทประกันสุขภาพเอกชน และไม่ได้สร้าง
แรงจูงใจให้เกิดการมีประกันสุขภาพที่เน้นการจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ แต่ในฐานะสมาคม 
ก็อาจมีโอกาสแต่คงต้องมีการเตรียมระบบและการจัดการเช่นเดียวกับในโมเดลที่ 2 ข้างต้น 
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5.2 ความคิดเห็นของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 

           ความคิดเห็นต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ระบบการคลังสุขภาพและวิธีการจ่ายเงินในระบบบริการ
การแพทย์ภายใต้กองทุนประกันสังคมในปัจจุบัน ในมุมมองต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้ 

ก. มุมมองของผู้บริหาร 
 การจ่ายเงินของส านักงานประกันสังคมเป็นแบบเดี่ยว (stand-alone) ไม่มีเครือข่ายบริการรองรับ 
(catchment area) แบบเบ็ดเสร็จที่มีความจ าเป็นต่อการผลักดันด้านสุขภาพ เดิมมีการจ่ายเงินแบบ 
inclusive capitation ในทุกระดับของส านักงานประกันสังคม ซึ่ ง ในความเป็นจริงสถานพยาบาล 
ในแต่ละระดับ มีความเสี่ยงด้านต่างๆ ไม่เหมือนกัน การบริหารจัดการเป็นการ manage เงิน ไม่ได้ใช้  
managed care ระบบ financial management ของประกันสังคมมี 2 ส่วน คือ 1) การจ่ายแบบ capitation 
ไม่สามารถควบคุมด้านคุณภาพการบริการของผู้ให้บริการได้ ไม่มีวิธีการควบคุมก ากับและประเมินผล  
ผู้ให้บริการ มีเพียงการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล  ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกันตน  2) การจ่าย
แบบ fee for service มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตประกันสังคมต้องเผชิญปัญหา  risk payment 
chronic disease คืออายุผู้ประกันตนที่เป็นโรคเรื้อรังมีแนวโน้มลดลง และโรงพยาบาลทยอยออกจากระบบ
เนื่องจากระบบการจ่ายไม่มีความคุ้มทุน  

ที่ผ่านมาระบบของประกันสังคมมองที่ service หรือ “ผู้ให้บริการ” แต่ไม่ได้มองที่ “ผู้ประกันตน” 
เป็นหลัก การบริการเป็นแบบ sick care คือซื้อบริการรักษาการเจ็บป่วย แต่ในปัจจุบันได้เริ่มมีความครอบคลุม
ถึงการส่งเสริมป้องกันโรค  

ปัญหาการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลคู่สัญญา โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ที่เป็น supra contractor
เห็นว่า main contractor  ที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนมีการ selective case ส่งต่อให้ supra contractor  
เป็นผู้รับภาระแทน ขณะที่โรงพยาบาลเอกชนมองว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคิดค่าบริการแพง 

โรงพยาบาลเอกชนไม่มีระบบการก ากับดูแล มีต้นทุนต่อหน่วยของน้ าหนักสัมพัทธ์ตาม DRG สูงกว่ารัฐ
การใช้ยาต่างประเทศ ยาราคาแพง นอกจากนั้นบุคลการทางการแพทย์ภาครัฐมีแนวโน้มย้ายออกสู่โรงพยาบาล
เอกชน เนื่องจากมีระบบและค่าตอบแทนที่ดีกว่า นอกจากนั้นการเข้ามาแทรกแซงระบบของภาคเอกชนของ
ประกันชีวิต มีความทับซ้อนกับประกันสังคมอย่างมาก องค์กรเอกชนขนาดใหญ่มีการท าประกันชีวิตให้กับ
ลูกจ้างที่มีสิทธิประกันสังคมอยู่แล้ว  

ในมุมประกันสังคมอยากได้ฐานข้อมูลสุขภาพผู้ประกันตนแต่ว่าเรายังไม่เคยลงทุนด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ข. มุมมองเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชน 

 การจ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลมีความล่าช้า ช้ากว่ากองทุนอ่ืน การจ่ายเงินควรพิจารณาแยกระหว่าง
โรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน เพราะมีต้นทุนที่แตกต่างกัน ประกันสังคมใช้ระเบียบการเบิกจ่าย 
ของรัฐ ซึ่งมีความแตกต่างจากเอกชน ท าให้โรงพยาบาลเอกชนขาดทุนและมีการถอนตัวออกจากประกันสังคม 
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การปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงิน เกณฑ์ค่ามาตรฐานของโรคควรมีการแจ้งล่วงหน้าและปรับปรุ ง  
ให้มีความเป็นปัจจุบัน 
 ใ น ปั จ จุ บั น ท า ง เ ลื อ ก ส ถ า น พย า บ า ล ข อ ง ผู้ ป ร ะ กั น ต น ถู ก ลิ ด ร อน สิ ท ธิ ใ น ก า ร เ ลื อ ก  
เพราะฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทเป็นผู้เลือกให้ นอกจากนั้นส านักงานประกันสังคมมีการแจ้งย้ายสิทธิ  
การรักษาของผู้ประกันตนให้กับโรงพยาบาลล่าช้า  
 

ค. มุมมองนายจ้างและลูกจ้าง 
 
 ผู้ประกันตนหันไปซื้อบริการที่ดีกว่าจากบริษัทประกันสุขภาพเอกชน เพราะของประกันสังคม  
ได้รับเพียงบริการพ้ืนฐานและการบริการที่ไม่ดี จะใช้สิทธิประกันสังคมเป็นอันดับท้ายที่ประกันเอกชน  
ไม่ครอบคลุม และเห็นว่าเงินที่นายจ้างและลูกจ้างสมทบควรน าเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ เป็นทางเลือกอ่ืน 
ส่วนอัตราการจ่ายเงินสมทบควรพิจารณาจ่ายตามสัดส่วนรายได้ของผู้ประกันตน ผู้ที่มีรายได้สูงควรจ่ายเงิน
สมทบที่มากกว่าโดยอาจได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแทนที่จะไปซื้อประกันจากบริษัทเอกชน  
 การเลือกสถานพยาบาลมีข้อจ ากัดและผู้ประกันตนถูกลิดรอนสิทธิ ในการเลือก ส าหรับโรงพยาบาล 
ที่มีการบริการที่ดี มีทรัพยากรครบถ้วน เช่น โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ ผู้ประกันตนใช้สิทธิจ านวนมากและ
เต็มในเวลาอันรวดเร็ว ผู้ประกันตนที่เหลือต้องไปใช้สิทธิในโรงพยาบาลที่ยังว่างอยู่โดยไม่มีทางเลือก  
ซึ่งคุณภาพการบริการแตกต่างกัน 
 เกิดความเหลื่อมล้ าในการบริการของแพทย์ เช่น ผู้ประกันตนที่ฐานะแตกต่างกัน แยกโซนการบริการ
ในแผนกผู้ป่วยนอกส าหรับผู้ประกันตนในโรงพยาบาลเอกชนและต้องรอคิวนาน คุณภาพของการบริการ  
ในแต่ละโรงพยาบาลไม่เท่ากัน เป็นต้น นอกจากนั้นความไม่ยุติธรรมหากผู้ประกันตนที่เสียเงินสมทบ  
แต่ ได้ รั บบริการ ไม่ต่ า งจากสิทธิบั ตรทอง ผู้ ประกันตนต้องการให้ประกันสั งคมมี โ รงพยาบาล  
ของประกันสังคมเองเพ่ือรองรับผู้ประกันตนโดยเฉพาะไม่ต้องเบียดกับผู้ป่วยอีกสองกองทุนและได้รับการ
บริการที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 ควรมีการจัดท าประเมินคุณภาพการบริการการแพทย์ของโรงพยาบาลว่าเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง
กับประกันสังคมหรือไม่ เพราะการบริการมีความแออัดที่โรงพยาบาลมีผลต่อคุณภาพการบริการ โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลเอกชนที่แสวงหาผลก าไร มีการปิดบังการตรวจรักษาส าหรับโรคที่จะมีค่าใช้จ่ ายสูง  
ส านักงานประกันสังคมควรมีการให้แรงจูงใจส าหรับโรงพยาบาลที่มีการให้บริการมีคุณภาพและยกให้เป็น
โรงพยาบาลต้นแบบส าหรับโรงพยาบาลอ่ืนๆ ปฏิบัติตาม นอกจากนั้นเรื่องระบบการร้องเรียนคุณภาพบริการ
ควรมีระบบที่ดี มีความชัดเจนและประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมถึงช่องทางที่ผู้ประกันตนจะสามารถร้องเรียน  
ซึ่งปัจจุบันแม้มีสายด่วน 1560 ในการรับเรื่องร้องเรียนแต่การบริการไม่มีคุณภาพและไม่น่าเชื่อถือ 
อีกประการหนึ่งคือควรพิจารณาถึงจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลว่ามีจ านวนเพียงพอ  
ต่อจ านวนผู้ประกันตนในแต่ละโรงพยาบาลที่รับมาหรือไม่ ควรรับจ านวนเท่าไร เพราะมีผลต่อคุณภาพ  
การบริการ 
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การส่งเสริมป้องกันประกันสังคมควรร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงสาธารณสุข  
ท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้ความรู้แก่ผู้ประกันตน 
 

ง. ความหมายและรูปแบบการจัดการ HMO ในมุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้าใจในความหมายและรูปแบบการจัดการระบบ  HMO ที่ไม่ตรงกัน  
และการน ามาประยุกต์ใช้กับระบบประกันสังคมมีความแตกต่างกันมาก เช่น บางท่านมอง HMO ว่าเป็นระบบ 
Managed Care ซึ่งระบบการคลังและการบริการทางการแพทย์ภายใต้ระบบประกันสังคม ก็เป็นอยู่แล้ว  
ไม่ได้มีอะไรเพ่ิมเติม ในขณะที่บางท่านมองการน าระบบ HMO มาใช้ในภาครัฐเพ่ือการจัดระบบบริการ 
และการคลังสุขภาพในรูปแบบเหมาจ่ายให้เครือข่ายบริการที่มีการกระจายอ านาจไปสู่ระดับเขต  
ซึ่งจะสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการจัดระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในระดับเขต แต่ ในส่วนนี้ 
ก็อาจจะมีความแตกต่างในรายละเอียดว่าเป็นเขตที่รวมเฉพาะสถานพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข หรือ เขตสุขภาพที่รวมสถานพยาบาลในสังกัดต่าง ๆ ทั้งในกระทรวงสาธารณสุข ในกระทรวงอ่ืน ๆ 
หรือในภาคเอกชนเข้าด้วยกัน 

ความคิดเห็นเรื่องประโยชน์จากการน าระบบ HMO มาใช้มีจุดเน้นแตกต่างกัน ได้แก่  
- การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพจากการปรับเข้าสู่ ระบบ Value Based Health Care  

โดยใช้ Managed care การลดปัญหาการส่งต่อโดยการจัดการในรูปแบบเครือข่าย และแก้ปัญหา 
inclusive capitation ในระบบประกันสังคมเดิม 

- การเพ่ิมความคล่องตัวของการจัดการเพ่ือตอบปัญหาในพ้ืนที่ โดยการกระจายอ านาจ 
- การเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น ในพ้ืนที่พิเศษเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (Eastern Economic Corridor; EEC) เป็นต้น 
- ช่วยให้ประกันสังคมเน้นไปที่  “ผู้ประกันตน” มากขึ้นกว่าการมองเพียงการจ่ายเงินให้กับ 

ผู้ให้บริการ 
- เอ้ือให้นายจ้างเข้ามามีบทบาทในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของลูกจ้างมากข้ึน 

- บางท่านก็เห็นว่า ระบบนี้ไม่น่าจะมีประโยชน์ โดยเฉพาะถ้าท าแล้วไม่ได้ดีขึ้นกว่าระบบปัจจุบัน  
ควรไปจัดการเรื่องอัตราและวิธีการจ่ายเงินน่าจะดีกว่า  

 
 ความคิดเห็นที่แตกต่างกันอีกประการเป็นเรื่องความเชื่อมโยงของการเปลี่ยนแปลงในระบบ
ประกันสังคมกับทิศทางการปฏิรูประบบการคลังสุขภาพของประเทศ โดยบางท่านเห็นว่าการออกแบบระบบ
หรือการน าระบบ HMO  มาใช้ควรต้องพิจารณาทิศทางของการปฏิรูปการคลังระบบสุขภาพในภาพรวม 
ให้สอดคล้องกัน รวมทั้งการรองรับประชากรจากวัยแรงงานที่ก าลังจะก้าวสู่การเป็นผู้สูงอายุที่ก าลังจะเป็น
ภาระของประเทศเพ่ือช่วยอีกสองกองทุนเพ่ือนให้เกิดความยั่งยืนในระบบ ในขณะที่บางท่านเห็นว่า  
ระบบประกันสังคมควรจะแตกต่างจากระบบการคลังสุขภาพภาครัฐอ่ืน ๆ และน่าจะเป็นผู้น าไปในทิศทาง 
ทีเ่หมาะสมกว่าได ้
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อย่างไรก็ตาม ทุกท่านเห็นว่า การจัดการระบบการคลังสุขภาพและการจัดระบบบริการสุขภาพ 
มีความเชื่อมโยงกัน และ ต้องมีการพิจารณาระบบการอภิบาลและระบบการติดตามและประเมินผล  
ให้สอดคล้องตามกันไปด้วย จะคิดแต่ละเรื่องอย่างแยกส่วน และปรับเปลี่ยนเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้พิจารณา
ให้สอดคล้องกันไม่ได้ และควรมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลที่ใช้เชื่อมโยงทั้งในระดับเครือข่ายและข้อมูลสุขภาพ
ในภาพรวมของประเทศ 

ในแง่ความเป็นไปได้ ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเป็นไปได้ในทางทฤษฎี แต่มีข้อสังเกตจากบางท่านว่า
ในทางปฏิบัติไม่น่าเป็นไปได ้ ส่วนใหญ่เห็นตรงกัน ว่า รูปแบบการจัดการแบบ HMO หากจะน ามาใช้ก็ยังต้องมี
การศึกษาและเตรียมการอย่างเหมาะสมอีกหลายประการ โดยต้องให้ความส าคัญกับการออกแบบระบบ  
ตั้งแต่เรื่อง สิทธิประโยชน์ การเลือกผู้ให้บริการ ระบบการคลังและวิธีการจ่ายเงิน โดยเฉพาะภาคเครือข่าย
ภาคเอกชนที่ต้องพิจารณารายได้ ผลประโยชน์ ผลกระทบและเงื่อนไขการจัดตั้ง HMO ก่อนจึงจะตัดสินใจ 
ในความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วมระบบ ทั้งนี้การจัดการ HMO อาจต้องมีการท าแบบจ าลองเพ่ือพิจารณา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้  และ ในการน านโยบายสู่การปฏิบัติควรต้องเริ่มในลักษณะโครงการ
น าร่องเพ่ือทดลองในบางพ้ืนที่ก่อน โดยอาจมีบางพ้ืนที่ที่มีพร้อมและความเหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องค านึกถึง
ความต้องการของผู้ประกันตนเป็นหลักทั้งด้านความพึงพอใจและการมีสุขภาพที่ดีขึ้น หากน าการออกแบบ
ระบบมาเป็นหลักจะท าให้ระบบมีความจ ากัดและผู้ประกันตนไม่ยอมรับ  

ความเป็นไปได้ด้านกฎหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่าการน าระบบ HMO มาใช้ไม่ขัดต่อข้อก าหนด 
กฎหมายของส านักงานประกันสังคม สามารถด าเนินการได้โดยคณะกรรมการการแพทย์เป็นผู้มีอ านาจ 

หากมีการจัดท า HMO ส านักงานประกันสังคมจะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ก ากับและประเมินผล  
โดยควรจัดท าตัวชี้วัด ได้แก่  ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ คุณภาพ และประสิทธิภาพ และเกณฑ์ส าหรับ 
วัด value-based purchasing  
 

ข้อดี 

- อาจจะเป็นโอกาสในการปรับระบบให้มุ่งเน้นคุณค่าและการส่งเสริมระบบบริการปฐมภูมิ 

- สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป และการกระจายอ านาจ เพ่ิมโอกาสให้ระบบคล่องตัวขึ้น 

- ลดภาระของส านักงานประกันสังคมในการจัดการระบบ เปลี่ยนเป็นการควบคุมระบบ 

- อาจช่วยลดปัญหาการส่งต่อในระบบเครือข่าย 

ข้อเสีย 

- ผู้ประกันตนถูกจ ากัดทางเลือกในการเลือกสถานพยาบาล และการไปใช้ระบบบริการระดับทุติยภูมิ

หรือตติยภูมิ 

- การจัดการระบบเครือข่ายมีต้นทุนและข้อจ ากัด โดยเฉพาะที่ไม่ใช่องค์กรเดียวกัน 

- ภาคเอกชนอาจไม่สนใจ และถอนตัวจากระบบ 
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ข้อควรพจิารณา 
- ต้องมีการลงทุนในการออกแบบระบบ การท าความเข้าใจ การสร้างการยอมรับ และการจัดการ 

การเปลี่ยนแปลง 

- ระบบสารสนเทศและระบบติดตามประเมินผลมีความส าคัญอย่างยิ่ง ส าหรับการประเมินผล 

โดยเฉพาะถา้จะมีการใช้ระบบ value based health care 
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5.3 สรุปข้อเสนอแนะ 
          จากการศึกษาทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการในรูปแบบ HMO และการศึกษา 
ความคิดเห็นในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเห็นได้ว่า การจะน าแนวคิด HMO มาใช้ในการบริหาร 
ระบบบริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคม โดยใช้รูปแบบที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีการปรับเปลี่ยน
คงไม่เหมาะสม  
 
รูปแบบของการน าแนวทาง HMO มาใชป้ระโยชน์ในระบบบริการทางการแพทย์ของกองทุนประกันสังคม 
อย่างไรก็ตาม หากวิเคราะห์สถานการณ์ระบบปัจจุบันและพัฒนาโมเดลที่อ้างอิงสภาพองค์กรและระบบที่มีอยู่ 
ก็จะสามารถมีแนวทางหรือรูปแบบที่จะน ารูปแบบ HMO มาปรับใช้ได้อยู่สี่แนวทางใหญ่ ได้แก่ 

1. Model 1 อาศัยการปรับเปลี่ยนคู่สัญญาภายใต้ระบบประกันสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบัน จากการจัดการ
รายโรงพยาบาลเป็นการท าสัญญากับสถานพยาบาลที่เป็นเครือข่าย โดยใช้เครือข่ายสถานพยาบาล  
ที่มีอยู่แล้ว เช่น เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ หรือ การจัดตั้ง ระบบเครือข่ายสถานพยาบาล
ภาครัฐในระดับจังหวัดหรือระดับเขตในภายใต้สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และน า
แนวคิดการจัดการของระบบ HMO แบบ staff HMO model มาช่วยปรับให้เกิดการบริหารจัดการ
ระบบทางการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้ประกันตนให้ดีขึ้น  โดยการจะท าสัญญาใน
แบบเครือข่ายส าหรับสถานพยาบาลในภาครัฐคงต้องมีการปฏิรูปภายใต้แนวคิดการปฏิรูประบบ
บริหารจัดการภาครัฐในส่วนภูมิภาคตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เพ่ือให้เครือข่ายบริการ
ดังกล่าวมีความเป็นนิติบุคคลและสามารถเป็นคู่สัญญากับส านักงานประกันสังคมได้  หรืออาจใช้
ก ระบวนการปรั บ เปลี่ ยนการท า สัญญากั บคู่ สัญญาหลั ก  โ ดยปรั บจากกา รท า สัญญา 
รายโรงพยาบาลเป็นการท าสัญญากับเครือข่ายโรงพยาบาล (เขต หรือจังหวัด) ที่ต้องให้โรงพยาบาล  
ที่จะเป็นแกนหลักมีการจัดการระบบเครือข่ายเชิงปฏิบัติให้ชัดเจนก่อน 

2. Model 2 เป็นการโอนถ่ายกระบวนการจัดการระบบบริการสุขภาพไปให้กลไกบริหารจัดการภาครัฐ 
เช่น กลไกเขตสุขภาพที่มีแผนจะจัดตั้งขึ้นในแผนปฏิรูปสุขภาพของประเทศ  หรือใช้กลไกที่มีอยู่แล้ว 
เช่น ส านักงานหลักประกันสุขภาพ เป็นผู้บริหารจัดการ ในรูปแบบ network HMO model โดยมี
การประสานเครือข่ายผู้รับบริการในพ้ืนที่เพ่ือให้บริการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยที่กองทุน
ประกันสังคมยังมีบทบาทในการก าหนดนโยบาย สิทธิประโยชน์ และการก ากับดูแลให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ประกันตนและระบบโดยรวม  

3. Model 3 คล้ายกับ Model ที่ 2 แต่เป็นการให้บริษัทประกันเอกชน หรือ สมาคมประกันวินาศภัย
เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงให้เกิดองค์กรกลางในการบริหารจัดการระบบ HMO ในรูปแบบ network 
model เช่นกัน   

4. Model 4 ไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่ได้มีการศึกษาโดยตรง แต่เป็นทางเลือกหากส านักงานประกันสังคม  
ไม่สนใจจะด าเนินการใน Model ทั้งสามแบบเบื้องต้น แต่ยังอยากจะน าข้อดีที่เรียนรู้ได้จากการ
บริหารในระบบ HMO และ Managed care มาพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ของกองทุน
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ประกันสังคมให้ดียิ่งขึ้น โดยน าเอาแนวทางหลัก 3 ด้านที่จะอธิบายต่อไปด้านล่างมาประยุกต์ใช้ 
ในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคมให้ดีขึ้น 

 
 ความเป็นไปได้ของการจัดรูปแบบที่อาศัยสถานพยาบาลภาคเอกชนหรือเครือข่ายบริการสุขภาพ
ภาคเอกชนน่าจะมีน้อยมาก โอกาสที่เป็นไปได้สูงคือการจัดการโดยใช้รูปแบบเครือข่ายบริการภาครัฐ  
เช่น ในเขตสุขภาพ หรือจังหวัด  หรือ การบริหารโดยใช้กลไกที่มีอยู่แล้ว เช่น สปสช. ระดับเขต หรือ กรณีของ
ระบบเอกชน เช่น ผ่านสมาคมประกันวินาศภัย มาช่วยเป็นผู้บริหารภายใต้รูปแบบและกฎเกณฑ์ที่ทางกองทุน
ประกันสังคมก าหนดขึ้น  ซึ่งแต่ละทางเลือกก็มีทั้งข้อดี ข้อเสีย ที่แตกต่างกัน และยังมีต้นทุนที่ต้องใช้ส าหรับ
การเปลี่ยนแปลงระบบ  แต่ในประโยชน์ที่ได้ก็น่าจะเป็นในส่วนของการจัดการบริการที่น่าจะเอ้ือให้เกิดผลลัพธ์
ที่ดีมากข้ึน แต่ก็อาจมีข้อเสียต่าง ๆ ดังที่ได้มีการระบุในเบื้องต้นแล้ว นอกจากนี้ ในการจะน ามาใช้ยังต้องมีการ
ทดลองหรือท าในรูปแบบ pilot testing และต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผลที่ดีและเป็นระบบ
ตามมาด้วย    
 
แนวทางหลัก 3 ด้านของระบบ HMO เพื่อน ามาประยุกต์สร้างประโยชน์ให้ระบบประกันสังคม 
 ไม่ว่าจะเลือกรูปแบบใดก็ตาม การศึกษาระบบ HMO ได้แสดงให้เห็นแนวคิดและกระบวนการ 
ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และการสนับสนุนให้ผู้ประกันตนมีสุขภาพดี  
อยู่อย่างน้อยสามประการ ได้แก่ 

ก. Primary Care with Strong Promotion & Prevention 
             ในปัจจุบัน ระบบประกันสังคมมีการท าสัญญาการให้บริการกับโรงพยาบาลคู่สัญญาหลัก  
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จัดบริการโดยใช้แพทย์ทั่วไปในการให้บริการกับผู้ประกันตน  แตโ่รงพยาบาลส่วนใหญ่ ไม่ได้มีการ
จัดการระบบให้เน้นบริการปฐมภูมิ ที่มีการเน้นกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ลดปัจจัยเสี่ยง
สุขภาพ  แต่ยังเป็นระบบที่รักษาแบบตั้งรับ เน้นการดูแลผู้ป่วยเป็นครั้งคราว ขาดความต่อเนื่อง และไม่ได้เน้น
คุณค่าของระบบริการ 
 ระบบประกันสังคมควรปรับกลไกการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ที่เน้นระบบปฐมภูมิ  
เพ่ือการสร้างสุขภาพของผู้ประกันตน โดยท าได้ตั้งแต่กระบวนการก าหนดคู่สัญญาหลัก หลักเกณฑ์การจ่าย  
การติดตามผล 

ข. Integrated Systems with Value-based Health Care 
   กลไกการบริการยังเป็นปัญหาส าคัญ ทั้งในระบบการส่งต่อระดับสูง และในเครือข่ายระดับปฐมภูมิ

เพ่ือเพ่ิมทางเลือกและลดความแออัดของระบบบริการ  ในระดับนโยบาย ควรสนับสนุนแผนการขับเคลื่อน
ระดับชาติเพื่อการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ที่เป็นเครือข่ายและมีความคล่องตัว ทัง้นี้ ส านักงานประกันสังคม 
และคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนประกันสังคม ควรให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ ในการวางแผนและออกแบบ
ระบบบริการการจ่าย และ การประเมินผล 
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ค. Health IT for System & Disease Management 
   ระบบปัจจุบัน ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร การจัดบริการ 

และการสร้างสุขภาพของประชาชน  มีแนวทางและเครื่องมือหลายอย่างที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้  
เพ่ือการพัฒนาระบบบริหาร การดูแลผู้ป่วย ส่งเสริมป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยง ควรมีการลงทุนปรับปรุงระบบ
ที่มี และวิจัยพัฒนาเครื่องมือเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ ในทุก ๆ ด้าน 

 
             โดยสรุป แนวคิดเรื่อง HMO เป็นแนวคิดที่น่าสนใจ แต่คงไม่เหมาะสมต่อการน ามาใช้โดยตรง  
การจัดการรูปแบบดังกล่าวมีทั้งข้อดีและข้อเสีย และการศึกษานี้แสดงให้เห็นประโยชน์ของการน าข้อดีที่เรียนรู้
ได้จากระบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับระบบประกันสังคม ซึ่งน่าจะมีความส าคัญกว่าการน ารูปแบบ HMO  
มาใช้  ทั้งนี้ การด าเนินการต้องมีการคิดวิเคราะห์ วางแผน และการด าเนินการอย่างมีระบบและมีการ
เตรียมการให้เหมาะสม รวมถึงกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงเกิดผล  
ที่พึงประสงค์   
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บทบาทของ Health Maintenance Organization ในระบบประกันสุขภาพในสหรัฐอเมริกา 
 

เนื้อหาส่วนนี้ ดัดแปลงมาจากผลการทบทวนวรรณกรรมและการพูดคุยกับผู้บริหารองค์กรที่ เกี่ยวข้อง
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างที่หัวหน้าคณะนักวิจัยได้ร่วมการศึกษาดูงานของคณะกรรมการการแพทย์ 
กองทุนประกันสังคม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนมกราคม 2556 และได้บรรจุเนื้อหานี้ไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ของรายงานการศึกษาดูงานดังกล่าว 
 
ระบบประกันสุขภาพในสหรัฐอเมริกา และ Health Maintenance Organization  

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบประกันสุขภาพเอกชนเป็นองค์ประกอบหลักที่ครอบคลุมประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นระบบประกันที่นายจ้างและลูกจ้างมีส่วนร่วมในการจัดการหรือ 
การสมทบทุน ในขณะที่ ในภาครัฐ องค์กรประกันสังคม (Social Security Office) จัดให้มีประกันสุขภาพ 
ของรัฐ ในชื่อของ Medicare  ส าหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และยังครอบคลุมถึงกลุ่มผู้มีอาการ
ทุพพลภาพ (Disabilities) และกลุ่มผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (End stage renal diseases) และในแต่ละรัฐ 
ยังมีโครงการ Medicaid ส าหรับประชาชนที่มีภาวะยากจน โดยที่รัฐบาลกลางสนับสนุน 

หากแบ่งระบบประกันสุขภาพเอกชนในสหรัฐอเมริกาออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ แล้วจะพบได้ว่ามี 
สองรูปแบบหลักคือ 

ก. ประกันสุขภาพแบบดั้งเดิม (Traditional indemnity or fee-for-service insurance) เป็นระบบที่มี
การจ่ายเงินเบี้ยประกัน และได้รับความคุ้มครอง  โดยเมื่อเจ็บป่วยจะรักษาที่ไหนก็ได้ แล้วระบบ
ประกันจะจ่ายชดเชยให้ในส่วนที่คุ้มครองตามจริงทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย (มีการจ่ายร่วม) 
แล้วแต่ข้อตกลง  

ข. ประกันสุขภาพแบบมีการจัดการ (Managed care) คือระบบประกันสุขภาพที่มีการให้สิทธิประโยชน์
ที่ค่อนข้างครอบคลุม และมีการก าหนดระดับคุณภาพของผู้ให้บริการที่จะครอบคลุม  และมีวิธีการ
จ่ายสถานบริการที่ไม่ได้เป็นแบบตามจริง เช่นเหมาจ่ายหรือจ่ายในราคาที่ตกลงไว้ก่อนที่ถูกกว่าปกติ 
โดยอาจมีการก าหนดให้ผู้ซื้อประกันใช้สิทธิประโยชน์ได้เฉพาะสถานบริการหรือเครือข่ายหลัก 
หรืออาจต้องจ่ายเพ่ิมเมื่อใช้บริการนอกเครือข่าย  ร่วมกับการมีระบบตรวจสอบการใช้บริการให้
เหมาะสมเพื่อเพ่ิมคุณภาพและลดรายจ่าย รวมถึงเน้นการป้องกันโรค และ การใช้แรงจูงใจทางการเงิน
ให้ผู้มีสิทธิใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  ตัวอย่างของระบบประกันนี้ เช่น Health Maintenance 
Organizations, Preferred Provider Organizations, หรือ Point of service plans 
 
ทิศทางที่ผ่านมาพบว่า ระบบประกันสุขภาพเอกชนแบบมีการจัดการมีสัดส่วนตลาดที่เติบโตมากขึ้น

เรื่อย ในขณะที่ระบบประกันแบบดั้งเดิมมีสัดส่วนลดลงจนเหลือน้อยมากในปัจจุบัน  ระบบประกันสุขภาพ
เอกชนแบบมีการจัดการที่ได้รับการกล่าวถึงในเรื่องของรูปแบบการจัดการสุขภาพมีหลายองค์กร ที่ได้รับการ
ยอมรับในเรื่องการพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพ เช่น Kaiser Permanente  เป็นต้น 
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นอกจากประกันสุขภาพของเอกชนแล้ว รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา โดยองค์กรประกันสังคม 
จัดให้มีประกันสุขภาพของรัฐ ในชื่อของ Medicare  ส าหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป  และยัง
ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้มีอาการทุพพลภาพ (Disabilities) และกลุ่มผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (End stage renal 
diseases) โดย Medicare ในรูปแบบปกติ (traditional Medicare) จะครอบคลุมบริการสุขภาพในส่วนของ
ผู้ป่วยในรวมถึงยา และการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Part A) และบริการผู้ป่วยนอกที่ไม่รวมยา (Part B)  
โดยผู้มีสิทธิ์ภายใต้  Traditional Medicare จะไปรับบริการที่สถานบริการไหนก็ได้แล้วทางรัฐบาล 
จะจ่ายชดเชยให้ตามค่าใช้จ่ายจริง (Fee for service) แต่ต้องมีการจ่ายร่วมส่วนหนึ่งในกรณีผู้ป่วยนอก  
(ผู้มีสิทธิ์ต้องจ่าย 140 เหรียญแรกต่อปี และอีกร้อยละยี่สิบของค่ารักษาส่วนที่เกินจากจ านวนนี้) หรือในกรณี
ผู้ป่วยใน (ผู้มีสิทธิ์ต้องจ่าย 1,156  เหรียญแรกต่อปี และจ่ายเพ่ิมอีกในอัตราต่อวันส าหรับวันนอนโรงพยาบาล
ที่นานกว่า 60 วัน)  ในส่วนของค่ายาผู้ป่วยนอกจะไม่รวมอยู่ในสิทธิประโยชน์ ยกเว้นในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์จ่ายเงิน
สมทบเพ่ิมเติมในระบบที่ เรียกว่า Medicare Part D หรือ Prescription Drug Plan (PDP)  จะได้สิทธิ
ประโยชน์ครอบคลุมถึงค่ายาผู้ป่วยนอกเพ่ิมเติม  

ในปี 2540 Medicare ได้มีการเพ่ิมทางเลือกให้ผู้มีสิทธิ์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เปลี่ยนไปใช้ระบบ
ประกันเอกชนในรูปแบบของเหมาจ่าย (Medicare Advantage, or Medicare Part C) คล้ายคลึงกับระบบ
ประกันสังคมในประเทศไทย โดยผู้ป่วยต้องรับบริการเฉพาะเครือข่ายสถานบริการที่ลงทะเบียน (Medicare 
Advantage Organization) โดยรัฐจะจ่ายเงินให้เครือข่ายนั้นในแบบเหมาจ่าย (Capitation) โดยบริการ 
ที่ให้จะต้องมีการครอบคลุมทั้งบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  และผู้มีสิทธิ์ยังอาจจ่ายเงินสมทบเพ่ิม 
เพ่ือให้มีการครอบคลุมถึงยาส าหรับบริการผู้ป่วยนอก  (Medicare Part D หรือ Medicare Advantage plan 
with prescription drug coverage) ได้เหมือนกับ Medicare แบบปกติ  อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาพบว่า 
ผู้มีสิทธิ์ส่วนใหญ่ยังเลือกอยู่ในระบบ Medicare แบบปกติ มีเพียงประมาณหนึ่งในสี่ที่เลือกรูปแบบ Medicare 
Advantage   

โดยรวมแล้ว งบประมาณที่ใช้จ่ายส าหรับ Medicare มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 ของงบประมาณ 
ของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยงบนี้มาจากภาษีที่เก็บจากรายได้ (payroll tax)  
ของคนวัยท างานโดยอยู่ที่ร้อยละ 2.9 (แบ่งคนละครึ่งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง) และค่าใช้จ่ายส าหรับ 
Medicare Part B และ Part D อีกส่วนมาจากเงินสมทบเพีมเติมของผู้มีสิทธิ์ การเพ่ิมจ านวนของผู้สูงอายุ 
และราคาค่าบริการรักษาพยาบาลที่ เ พ่ิมอย่ างรวดเร็ วท าให้ความอยู่ รอดของโครงการ Medicare  
เป็นประเด็นปัญหาเชิงนโยบายที่ส าคัญของทุกรัฐบาล และยังไม่มีแนวโน้มว่าจะมีทางแก้ที่ได้รับการยอมรับ  
จากทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม ระบบ Medicare มีทิศทางการปฏิรูปที่น่าสนใจที่เริ่มถูกน ามาใช้ภายใต้กฏหมายปฏิรูป
ระบบสุขภาพ Obamacare เช่น การพัฒนาระบบ Accountable Care Organization และ การปรับเปลี่ยน
วิธีการจ่ายเงินและสร้างแรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยการจ่ายตามคุณค่า เป็นต้น 

หากเทียบกับ ระบบบริการสุขภาพภายใต้กองทุนประกันสังคมแล้วนั้น ในสหรัฐอเมริกา Centers for 
Medicare and Medicaid Services (CMS) หรือ ศูนย์บริการ Medicare และ Medicaid น่าจะเป็นองค์กร 
ที่มีบทบาทคล้ายคลึงกับบทบาทของคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนประกันสังคมมากที่สุด โดย CMS  

http://en.wikipedia.org/wiki/Medicare_Advantage
http://en.wikipedia.org/wiki/Medicare_Part_D
http://en.wikipedia.org/wiki/Medicare_Advantage
http://en.wikipedia.org/wiki/Medicare_Advantage
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มีส านักงานใหญ่ที่เมืองหลวงของประเทศ ใน Washington DC และมีส านักงานภูมิภาค (regional offices) ใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ CMS เป็นองค์กรของรัฐภายใต้กระทรวงสุขภาพ (Department of Health & 
Human Services) ที่มีความรับผิดชอบหลักในการดูแลโครงการประกันสุขภาพของประเทศ เช่น Medicare 
Medicaid  
และ Children's Health Insurance Program  โดย Medicare เป็นระบบประกันสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ  
และผู้พิการ ที่บริหารจัดการโดยรัฐบาลกลาง  Medicare ถือเป็นระบบประกันสุขภาพของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี Medicaid  เป็นระบบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล 
ส าหรับผู้มีรายได้น้อย ที่บริหารจัดการโดยรัฐบาลของแต่ละมลรัฐ ภายใต้กรอบข้อตกลงและเงินสนับสนุน  
จากรัฐบาลกลางในขณะทีC่hildren's Health Insurance Program เป็นระบบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
ส าหรับครอบครัวรายได้น้อยที่มีเด็กและรายได้สูงกว่าที่จะเข้าข่ายที่จะได้รับ Medicaid  ในช่วงที่ผ่านมา CMS 
มีการทดลองและใช้รูปแบบการจัดการการคลังเพื่อสุขภาพใหม่ ๆ ที่น่าสนใจหลายประการ เช่น ระบบเครือข่าย 
Accountable Care Organizations (ACOs)  การปรั บการจ่ า ย เ งิ น เป็ นแบบ   pay for performance  
และการจ่ายตามมูลค่า (value based payment reform) เป็นต้น 
 
ตัวอย่างองค์กรภายใต้ระบบ HMO ในสหรัฐอเมริกา - องค์กร Kaiser Permanente 

Kaiser Permanente เป็นระบบประกันสุขภาพเอกชนไม่หวังผลก าไร ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1945  
โดยนักธุรกิจอุตสาหกรรม Henry J. Kaiser ร่วมกับ นายแพทย์ Sidney Garfield ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย  
โดยเริ่มจากการที่กลุ่มแพทย์ (Group practice) รับประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่กลุ่มคนงาน ก่อนจะมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง โดยระบบของ Kaiser Permanente อาจแบ่งองค์กรได้เป็นสามกลุ่ม ได้แก่ (1) ส่วนประกัน
สุขภาพ มูลนิธิ Kaiser (Kaiser Foundation Health Plan) ซึ่งมีเครือข่ายในพ้ืนที่ต่าง ๆ ท าหน้าที่ดูแลเรื่อง
ประกันสุขภาพ (2) ส่วนโรงพยาบาลมูลนิธิ Kaiser มีศูนย์การแพทย์อยู่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ 37 แห่ง และ (3) 
เครือข่ายกลุ่มแพทย์ Permanente (Permanente Medical Groups) ในแต่ละภูมิภาค องค์กรทั้งสามกลุ่มนี้
มีอิสระต่อกันอย่างชัดเจนแต่ก็อยู่ภายใต้ปรัชญาการท างานร่วมกัน Kaiser Permanente มีบุคลากรที่ท างาน
ให้องค์กร 167,300 คน ในจ านวนนี้เป็นแพทย์ 14,600 คน ในปี 2554 งบด าเนินการทั้งองค์กรในส่วนของ
ประกันสุขภาพและโรงพยาบาลอยู่ที่ระดับเกือบสี่หมื่นแปดพันล้านเหรียญสหรัฐ  โดยมีรายได้สุทธิอยู่ที่  
1.6 พันล้านเหรียญ1 

ในปัจจุบัน ระบบประกันภายใต้  Kaiser Permanente ถือเป็นระบบประกันสุขภาพเอกชน 
ที่มีขนาดสมาชิกใหญ่ที่สุด คือสมาชิกประมาณเก้าล้านคน ร้อยละ 77 เป็นการประกันสุขภาพโดยนายจ้าง   
ร้อยละ 5 เป็นการซื้อประกันโดยตนเอง ร้อยละ 18 เป็นผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ์ประกันสุขภาพของรัฐ 
เช่น Medicare Advantage และอีกร้อยละ 1 เป็นสมาชิกที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนงานโดย Kaiser Permanente 

                                                           
1 ในส่วน Permanente Medical Groups เป็นธุรกิจหวังผลก าไร และไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมลูรายไดแ้ละผลก าไร 
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รับผิดชอบเบี้ยประกันให้ โดยถึงแม้ว่าแหล่งเงินจะแตกต่างกัน แต่สิทธิประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่จะคล้ายคลึง
กันมาก คือเป็นชุดสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และบริการส่งเสริมป้องกันต่าง ๆ   

Kaiser Permanente เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ และในระดับโลกเพราะความส าเร็จในเรื่องการพัฒนา
คุณภาพและควบคุมรายจ่าย ให้มีประสิทธิภาพ โดย องค์กร Kaiser Permanente ติดอันดับอยู่ในระดับ top 
10% ในการประเมินของคณะกรรมการรับรองคุณภาพระดับชาติของสหรัฐอเมริกา โดยผลการด าเนินงาน  
ของ Kaiser Permanente แสดงให้เห็นคุณภาพที่ดีขึ้นในตัวชี้วัดทั้งในเชิงกระบวนการและเชิงผลลัพธ์  
โดยมีอัตราตายของผู้ประกันตนที่ต่ า และมีความพึงพอใจในระดับสูง Kaiser Permanente มีความแตกต่าง
จากองค์กรประกันสุขภาพอ่ืน ๆ ที่ยังเน้นระบบการรักษาบริการรายบุคคล เป็นครั้ง ๆ ภายใต้การจ่ายเงินตาม
บริการ (fee-for-service) เป็นหลัก แต่ที่ Kaiser Permanente ถือเป็นองค์กรที่มีนวัตกรรมในการวางระบบ
และการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อความส าเร็จหลาย ๆ ด้าน อันสามารถสรุปเป็นหัวข้อความแตกต่างหลัก ๆ 
ของ Kaiser Permanente ได้คือ 

- ระบบการเหมาจ่ายล่วงหน้า (prepayment) ไม่ใช่การจ่ายตามปริมาณบริการ 

- ระบบการจัดบริการของแพทย์แบบกลุ่ม (group practice) ไม่ใช่รายบุคคล 

- มุ่งเน้นสุขภาพแบบองค์รวม (total health) ในทุกระดับ และเน้นการสร้างเสริมสุขภาพก่อนป่วย  

- ใช้มาตรการและกิจกรรมเชิงประชากร (population based approach) ไม่ใช่แค่ดูแลเป็นราย ๆ 

เท่านั้น 

- มีการใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในบริการทางการแพท ย์  (clinical information 

technology) เพ่ือคุณภาพบริการและการบริหารจัดการ 

- มีระบบวัดผลการด าเนินงาน (performance measurement) ของแพทย์อย่างสม่ าเสมอ 

 

แนวคิดการบริหารจัดการและจัดระบบบริการเหล่านี้ท าให้ระบบประกันสุขภาพของ Kaiser 
Permanente มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่าโดยได้ผลลัพธ์บริการที่ดีกว่า ผลงาน 
ทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและต่อสาธารณะก็แสดงยืนยันถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบ  
ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และถือเป็นต้นแบบของความพยายามปฏิรูประบบสุขภาพในส่วนอ่ืน ๆ  
ของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข.  NCQA Health Insurance Plan Ratings 2018 
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NCQA Health Insurance Plan Ratings 2018-2019 - Detail Report (Private) 

Plan Details 

 Consumer Satisfaction 
 Getting care 

 Getting care easily 
Did members get appointments, preventive care, tests, and treatment easily? 

 Getting care quickly 

Did members get appointments, preventive care, tests, and treatments    
          promptly? 

 Satisfaction with physicians 

 Rating of primary-care doctor 
Did members rate their primary-care doctors high overall? 

 Rating of specialists 

Did members rate specialists high overall? 

 Rating of care  

Did members rate their care high overall? 

 Coordination of care 

Were members satisfied with how their primary provider coordinated care with  
           other providers? 

 Satisfaction with health plan services 

 Handling claims 

Were members satisfied with how their claims were handled? 

 Rating of health plan 

Did members rate their overall plan services high? 
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 Prevention 
 Children and adolescents  

 Childhood immunizations status- combination 10 

Did children receive all recommended immunizations by age 2 

 Adolescent immunizations: Combo 2 

Did children receive all 3 recommended immunizations by age 13? 

 BMI percentile assessment 

Did members ages 3 to 17 have their BMI assessed? 

 Women’s reproductive health 

 Prenatal checkups 
Did pregnant women have a prenatal visit in their first trimester or shortly 
after enrolling in a health insurance plan? 

 Postpartum care 
Did women who gave birth have a postpartum visit three to eight weeks after 
delivery? 

 Cancer screening. 

 Breast cancer screening 
Did women ages 50 to 74 get mammograms every two years? 

 Colorectal cancer screening 
Were members ages 50 to 75 screened for colorectal cancer? 

 Cervical cancer screening 
Did women ages 21 to 64 receive cervical cancer screening? 

 Other preventive services 

 Adult BMI assessment 
Did adult members ages 18 to 74 have their BMI assessed? 

 Chlamydia screening 
Did sexually active women ages 16 to 24 get tested for chlamydia? 
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 Flu shots for adults 
Were members ages 18 to 64 vaccinated against the flu? 

 Treatment 
 Asthma 

 Asthma drug management 
Did asthmatic members ages 5 to 64 take medication to control asthma as 
prescribed? 

 Asthma control 
Did people ages 5 to 64 with persistent asthma have their symptoms well 
controlled during the year? 

 Diabetes 

 Blood pressure control (140/90) 
Did diabetic members ages 18 to 75 have their blood pressure below 140/90 
at their last visit? 

 Eye exams 
Did diabetic members ages 18 to 75 have a retinal or dilated eye exam? 

 Glucose control 
Did diabetic members ages 18 to 75 maintain their blood sugar level below 8 
percent? 

 Patients with diabetes – received statin therapy 
Did members ages 40 to 75 with diabetes who do not have cardiovascular 
disease receive a statin medication? 

 Patients with diabetes – statin adherence 80% 
Did members ages 40 to 75 with diabetes who do not have cardiovascular 
disease stay on statin therapy as prescribed? 
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 Heart disease 

 Controlling high blood pressure 
Did hypertensive patients ages 18 to 85 have their blood pressure controlled 
(i.e., for patients 18 to 59 a BP <140/90 mm Hg, for patients 60 to 85 with a 
diagnosis of diabetes a BP <140/90 mm Hg or a BP <150/90 mm Hg without a 
diagnosis of diabetes)? 

 Patients with cardiovascular disease – received statin therapy 
Did males 21 to 75 and females 40 to 75 with cardiovascular disease receive 
a high or moderate-intensity statin medication? 

 Patients with cardiovascular disease – statin adherence 80% 
Did males 21 to 75 and females 40 to 75 with cardiovascular disease stay on 
high or moderate-intensity statin therapy as prescribed? 

 Mental and behavioral health 

 Depression: Adhering to medication for 6 months 
Did adult members with a new episode of depression take a prescribed 
antidepressant drug for at least 6 months? 

 Follow-up after hospitalization for mental illness 
Were members hospitalized with a mental illness aged six and older 
followed up within a week after discharge? 

 Alcohol or drug abuse or dependence treatment engaged 
Did alcohol- or drug-dependent members 13 and older receive two or more 
inpatient or outpatient care services within 34 days? 

 Continued follow-up after ADHD diagnosis 
Did children ages 6 to 12 who were on ADHD medication for at least 210 days 
have at least two follow-up visits within 9 months? 

 Cholesterol and blood sugar testing for youth on antipsychotic medications 
Did members ages 1 to 17 who were on two or more antipsychotic 
medications have their blood sugar and cholesterol tested? 
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 First-line psychosocial care for youth on antipsychotic medications 
Did members ages 1 to 17 who had a new prescription for an antipsychotic 
medication have documentation of psychosocial care as first-line treatment? 

 Other treatment measures 

 Observed-to-expected hospital readmissions 
For members ages 18-64, how many hospital stays were followed by an 
unplanned hospital readmission within 30 days after discharge? 

 Appropriate antibiotic use, adults with acute bronchitis 
Were adults ages 18 to 64 with acute bronchitis not prescribed antibiotics in 
the 3 days after their diagnosis, as recommended? 

 Appropriate testing and care, children with sore throat 
Were children ages 3 to 18 with a sore throat given strep tests and 
appropriately prescribed antibiotics? 

 Steroid after hospitalization for acute COPD 
Did members 40 and older who were hospitalized or had an ED visit for 
chronic obstructive pulmonary disease receive systemic corticosteroids within 
14 days of discharge? 

 Bronchodilator after hospitalization for acute COPD 
Did members 40 and older who were hospitalized or had an ED visit for 
chronic obstructive pulmonary disease receive a bronchodilator within 30 
days of their discharge? 

 Appropriate antibiotic use, children with colds 
Were children ages 3 months to 18 years with colds not prescribed antibiotics 
up to three days after their diagnosis, as recommended? 

 Appropriate use of imaging studies for low back pain 
Were imaging tests appropriately not recommended for patients with a new 
episode of low back pain? 
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 Emergency department utilization 
For members ages 18 and older, how many emergency department visits 
were unplanned during the year. 

 

 

NCQA Accreditation as of June 30, 2018 

I = Insufficient data; NC = No Credit; NA = Not Applicable; NP = Not Publicly Reported 

Specific plan demographic data are supplied by the AIS Directory of Health Plans, Atlantic 
Services, Inc. (www.aishealth.com) 

Contact us at my.ncqa.org to ask about licensing the ratings data for research or display 

Link : http://healthinsuranceratings.ncqa.org/2018/HprPlandetails.aspx?id=46 

http://healthinsuranceratings.ncqa.org/2018/HprPlandetails.aspx?id=46


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค.  เอกสารชี้เเจงข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
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ภาคผนวก ง.  เอกสารเเสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการส าหรับอาสาสมัคร 
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ภาคผนวก จ.  แนวค าถามเบื้องต้นในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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แนวค ำถำมเบื้องต้นในกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ชื่อโครงกำรวิจัย : โครงการแนวทางการจัดระบบบริการทางการแพทย์ในรูปแบบองค์กรเครือข่ายสุขภาพ 
(Health Maintenance Organization: HMO) ในระบบประกันสังคม 
ผู้สนับสนุนกำรวิจัย : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม 

 
Health Maintenance Organization: HMO เป็นแนวทางในการบริหารจัดการระบบการคลังสุขภาพ

และการให้บริการสุขภาพที่ได้รับความนิยมในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 1980s  โดย HMO เป็นองค์กรที่
ท าบทบาทหน้าที่ทั้งในส่วนของการให้บริการทางการแพทย์ (health care delivery) และการประกันสุขภาพ 
(health insurance) ภายในองค์กรเดียวกัน  ทั้งนี้ การจัดการภายใต้ระบบ HMO ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
สุขภาพที่มีกลไกการจัดการสิทธิประโยชน์และการบริการทางการแพทย์ และการจ่ายเงิน ที่เรียกว่า ระบบ 
Managed care  โดยแตกต่างจากระบบ Fee for service ที่นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกาก่อนจะมีระบบนี้ขึ้น  และ
ในทางปฏิบัติ รูปแบบ Managed care มีรูปแบบแตกต่างไปหลายแบบ ทั้งท่ีเป็นองค์กรเดี่ยวขนาดใหญ่ องค์กร
แบบกลุ่มหรือแบบเครือข่าย และ รูปแบบระบบสมาคมผู้ปฏิบัติอิสระ ( independent practice association 
- IPA) เป็นต้น โดยรูปแบบกลุ่มหรือรูปแบบเครือข่ายเป็นที่นิยมมากกว่า  และในช่วงระยะหลังมีการพัฒนา
รูปแบบ Accountable Care Organizations (ACOs) ที่มีการต่อยอดจากระบบ Managed care โดยใช้
แนวคิดเรื่องของ Value based health care เข้ามาในการจัดการ 

ทางส านักงานประกันสังคมมีความสนใจแนวทางการจัดระบบบริการทางการแพทย์ในรูปแบบองค์กร
เครือข่ายสุขภาพ Health Maintenance Organization: HMO จึงได้มอบหมายให้ด าเนินการศึกษานี้  โดย
ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบการ
คลังสุขภาพและการบริการทางการแพทย์ในรูปแบบองค์กรเครือข่ายสุขภาพ จ านวน 10 ท่าน  โดยมีร่างค าถาม
เบื้องต้น ดังนี้ 

1. ในระบบบริการการแพทย์ภายใต้กองทุนประกันสังคมในปัจจุบัน ท่านคิดว่าควรมีการปรับเปลี่ยนใน
เรื่องของระบบการคลังสุขภาพและวิธีการจ่ายเงินอย่างไรบ้าง เพ่ือให้ระบบมีสมรรถนะที่ดีขึ้น 

2. ท่านคิดเหน็อย่างไรกับรูปแบบ HMO ตามท่ีระบุไว้ด้านบน มีค าถามหรือข้อสงสัยหรือไม่  
3. หากจะน า HMO มาใช้ ท่านคิดว่า จะท าให้เกิดผลกระทบ ทั้งในข้อดี และข้อเสียอย่างไร 
4. หากจะน า HMO มาใช้กับระบบประกันสังคม จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ ในมุมมองของท่าน ซึ่งเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิจาก............................................................................................................................. ..... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ.  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

          ความสนใจของผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญที่มีหรือจะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการจัดระบบ  
การคลังสุขภาพและการบริการทางการแพทย์ในรูปแบบองค์กรเครือข่ายสุขภาพ HMO ในประเทศไทย 

 
เครือข่ายโรงเรียนแพทย์: 

การน ารูปแบบ HMO มาใช้ในประกันสังคมควรค านึงถึงความสอดคล้องกับอีก 2 กองทุนร่วมด้วย ทั้งใน
ด้านฐานข้อมูล มาตรฐานการรักษาพยาบาล และการส่งต่อระหว่างระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความครอบคลุมกลุ่ม
ประชากรผู้สูงอายุที่ก าลังจะมีจ านวนมากขึ้นและเป็นภาระของอีก 2 กองทุนในอนาคตหากส านักงานประกันสังคม
มีการปรับระบบใหม่เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นอกจากนั้นระบบประกันสุขภาพของบริษัทประกันสุขภาพเป็นเรื่องที่
ต้องพิจารณาเพราะเป็นระบบที่เข้ามาแทรกแซงและทับซ้อนระบบปกติ อีกท้ังยังไม่มีการควบคุมก ากับท่ีชัดเจน 

 
“ถ้ามีการปรับระบบเอา HMO เข้ามา แล้วมันแปลกแยกไปจาก 2 ระบบ สุดท้ายมันจะกลายเป็นภาพรวมของประเทศก็จะควบคุมไม่ได้ 1 

เร่ืองฐานข้อมูล 2 มาตรฐานการรักษาพยาบาล 3 เร่ืองการส่งต่อข้ามระหว่างระบบ” 
 
“หากคิดจะออกแบบใหม่ ก็ต้องเชื่อมกับอีกสองอันให้ติด เพราะขณะนี้ก็เละอยู่แล้ว” 
 
“ประกันสังคม cover คนแก่ไหม ตอบคือไม่ cover เมื่อไรเลิกท างานย้ายไป 30 บาท กองทุนประกันสังคมในอนาคตจะเอาตัวรอดได้ง่าย

กว่าเพื่อน เพราะ 30 บาทและข้าราชการต้องแบกรับคนแก่บานเลย ถ้าประกันสังคมคิดเอาตัวรอด ประกันสังคมน่าจะรอด อีกสองกองทุนน่าจะตาย 
เพราะประกันสังคมตัดตอนที่คนท างาน เพราะฉะนั้นยิ่งประกันสังคมทุ่มลงไปอีก ราชการก็ไม่ยอม ต้องเสมอ ถ้าคิดแบบแข่งกันเช่นนี้ไม่ sustain แข่ง

กันเอาไปตาย แต่ประกันสังคมรอดได้ ถ้าคิด sustainable ต้องคิดถึงเผ่ือสองกองทุนด้วย” 
 
“ระบบของเอกชนเข้ามาซ้อนทับคือประกันชีวิต ทีนี้ถ้าประกันชีวิตเข้ามาแล้วมา interfere ระบบ ไม่ได้ออกแบบระบบให้ชัดเจนว่าประกัน

ชีวิตเขาจะเข้ามาตรงไหน” 
 
“ประกันสังคมซ้อนทับกับประกันชีวิตเยอะมาก ในบริษัทใหญ่ๆ อย่างใน กทม. ทุกคนมีประกันชีวิตหมดเลย ประกันของตัวเองเท่ากับเสียเงิน

เปล่า” 

 

ในมุมมองเครือข่ายโรงเรียนแพทย์มีความสนใจหากมีการน า HMO มาใช้และจัดแบบเขตสุขภาพ  
ในแง่ของการรับการส่งต่อ เพราะจะช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งการรับการส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง  main contractor 
และ supra contractor  เช่น ปัญหา selective bias ของโรงพยาบาลเอกชนส่งมาให้ โรงเรียนแพทย์   
หรือโรงพยาบาลเอกชนคิดว่าโรงเรียนแพทย์คิดราคาค่าบริการสูง เป็นต้น นอกจากนั้นควรค านึงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างเขตสุขภาพกับผู้ให้บริการด้วย เนื่องจากปัจจุบันมีความสัมพันธ์ที่ค่อยดีนัก โดยเฉพาะความร่วมมือกัน
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ระหว่างโรงเรียนแพทย์กับเขตเป็นแบบข้ามเขตบริการกัน มีแข่งขันกันและความขัดแย้งในเรื่อง high technology 
และ super specialist ซึ่งความร่วมมือในแต่ละระดับส าคัญเพ่ือป้องกันการแข่งขัน  อีกทั้งการจัดท า HMO  
ควรพิจารณาเรื่องศักยภาพของผู้ให้บริการที่ไม่เท่าเทียมกันอาจมีความเหลื่อมล้ าในแต่ละเขต 

 
“ถ้าเป็นเช่นนี้ รพ แพทย์ชอบประกันสังคมในเชิงของรับ refer เดิมเราเคยบล๊อค ไม่รับวงกว้าง เพราะเอกชนมี selective bias” 
 
“ในขณะที่มุมมองของเอกชนก็มองว่าโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ investigate เยอะ บางทีท าซ้ าแล้วซ้ าอีกโดย ไม่ได้เจตนาหรอก แต่พอไป

วางบิลภาคเอกชน เอกชนก็จะเห็นว่าท าไม Lab เยอะ ภาคเอกชนก็มองว่าโรงพยาบาลรัฐไปแกล้งเขาหรือเปล่า” 
 
“ถ้า เป็นเขตเป็นพวงบริการ  (Service provider networks) ของรพ .แพทย์คงไปจับพวงบริการ (Service provider networks)  

กับสาธารณสุข รพ. แพทย์กับเขตสุขภาพ ที่ไหนจับดี จับกันไม่ค่อยดีเท่าไร แตกไม่ดีกันเท่าไร ตั้งแต่ 30 บาทมาเอาเงินเป็นตัวตั้ง รพ แพทย์กับสา’สุขที่
เคยเป็นพี่เป็นน้องกัน เสียหายไป เพราะทุกคนกลัวเงินในกระเป๋าไม่มี แย่งเงินกัน ก็ต้องย้อนกลับไปจับพวงบริการ (Service provider networks)  
กันใหม่ ที่แสบคือ รพ. แพทย์กับเขตพื้นที่ไขว้กัน ไม่เป็นโซนเดียวกัน” 

   
“เชื่อว่าสุดท้ายเรื่อง high-end สาธารณสุขจะติด เพราะเหตุว่าพวก super specialist พวก high technology เนี่ย สาสุข maintain 

ล าบาก ซ่ึงถ้าท า HMO ถ้าสา’สุขและ รพ. แพทย์รวมกันไม่ได้ เดี๋ยวก็ไปแข่งกันอีก” 
  
“ระดับผู้ใหญ่ร่วมมือๆ แต่พอระดับสาขาพื้นที่ต่างจังหวัดเขาก็ต้องมีผู้อ านวยการ ผอ. พื้นที่ก็ต้องรายงานเป้าต่อบอร์ดเขา และแข่งกับ รพ. 

แพทย์ แข่งกับทุกที่” 

 
หากมีการจัดท า HMO ควรวางแผนด้านระบบฐานข้อมูลที่จะสามารถน ามาเชื่อมโยงให้เป็นประโยชน์ 

ทั้งในระบบของส านักงานประกันสังคมเอง และเชื่อมโยงกับ 2 กองทุนให้เป็นฐานเดียวกันเพ่ือเป็นประโยชน์ 
ในเชิงบริหารงานด้านสุขภาพของประเทศเป็น Health National Information 

 
 “การแยกเป็นหลายระบบสุดท้ายมันก็จะผูกกันด้วยการสร้างฐานข้อมูล เก็บข้อมูลเพื่อตรวจตรงซ่ึงขณะนี้ provider ทั้งหลายก็เวียนหัวกับ
สามระบบ เช่ือมโยงกันก็ล าบาก บางเร่ืองยายังรหัสเดียวกัน วัสดุคนละรหัส วิธีเรียกเก็บเงินคนละอัน อันหนึ่งให้เก็บ อีกอันไม่ให้เก็บ ซ่ึงฐานข้อมูลพวกนี้
ถ้าเชื่อมโยงกันได้ด้วยเลข 13 หลักมันก็จะเป็นฐานข้อมูลของประเทศได้เลย สามารถติดตามได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ตอนท้อง เกิด ให้วัคซีน เจ็บป่วยกลาง
ทางจนตายได้ ซึ่งถ้าสามกองทุนมาเชื่อมโยงกันและเสริมเอกชนเข้ามาก็จะเป็น national health information 
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ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข: 
 
 HMO ช่วยลดภาระงานของประกันสังคมในการจัดการรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ รวมทั้งการการจัดการ
การส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง main contractor และ supra contractor และช่วยสนับสนุนแนวคิดการส่งเสริมป้องกัน
ที่ในปัจจุบันส านักงานประกันสังคมเริ่มมีการแก้ไขให้มีความครอบคลุมการส่งเสริมป้องกันในบางรายการ 
ในระดับบุคคล (individual) แต่ยังไม่ลงไปถึงระดับชุมชน จากเดิมที่ไม่มีเรื่องนี้เลย นอกจากนั้นการจัดการ 
ในแบบเขตสุขภาพยังช่วยให้เกิดการแชร์ทรัพยากรท าให้สามารถลดต้นทุน 
 

“เพื่อจะไม่ให้ทางประกันสังคมต้องมาปวดหัวเร่ืองยิบย่อย ไม่ต้องเก็บรายละเอียดเรื่องเล็กๆน้อยๆ และการส่งต่อ” 
 
 “การส่งเสริมสุขภาพนี่เพิ่งแก้ ตอนแรกไม่มี ถ้ามันเป็น sense เดิมเนี่ย มันเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลล้วนๆ มันเหมือนสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ เจ็บป่วยแล้วต้องถูกดูแล” 
 

 “พูดง่ายๆ ว่า สมมุติ 100 โรงที่อยู่ในเครือข่ายที่จะให้บริการประกันสังคมอยู่ในระบบปกติ ถ้าเข้ามาบริหารจัดการร่วมกันได้จริงๆ  เรื่อง
ธุรการ รพ.ทุกรพ. ตัดทิ้งไปได้หมด เหลือ center อันเดียว ไม่ว่าเป็นยา เครื่องมือ ที่มันใช้ร่วมกันได้  ก็ยิ่งถูกลง” 

 
 ความท้าทายในทางปฏิบัติคือจะก าหนดตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์อย่างไรที่เขตสุขภาพต้องแลกกับ 
เงินงบประมาณที่ส านักงานประกันสังคมให้กับเขตสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการส่งเสริมป้องกัน  
ตัวแผนของส านักงานประกันสังคมควรเขียนแบบกว้าง ไม่ควรลงรายละเอียดมากเกินไป นอกจากนั้นการพิจารณา
ความสัมพันธ์ของโรงพยาบาลในเขต โรงพยาบาลเครือข่ายกับโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ หากมีการจับมือกันได้ดี 
จะส่งผลให้ระบบบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจของโรงพยาบาลต่างๆ ในเขต  
จับมือกันท างานได้ก็จะท าให้ช่วยลดภาระงาน จัดสรรแพทย์ได้เต็มเวลามากขึ้น และสามารถเปิดคลินิกนอกเวลาได้ 
เป็นต้น หรือกรณีปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาล  main contractor กับ supra contractor บางราย 
ในเวลาไม่ส่ง บางครั้งส่งรายที่ยากๆ เป็นต้น อีกทั้งควรพิจารณาอัตราค่าบริการระหว่างโรงพยาบาล  
ให้มีราคาเดียวกัน จะช่วยลดปัญหาการส่งต่อ  
 การจัดท าพวงบริการ (Service provider networks)  ควรมีการจัดท า pilot เปรียบเทียบเขตที่อยู่ใน
ระบบปกติ และเขตที่มีการท า HMO แบบเขตสุขภาพว่ามุมมองผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีความคิดเห็นอย่างไร 
 
 “ความล าบากของมันเนี่ยคือ แล้วคุณจะวัดอะไรแลกกับเงิน outcome หรือ output กับเงินที่คุณลงเนี่ย มันคืออะไร” 

 
 “ถ้าคุณเอา 2-3 คนนี้ มา pull กัน ประกันสังคมลูกจ้างได้ประโยชน์ ไม่ง้ันนอกเวลาไม่มีหรือว่ามีบางวัน อันนี้ เขา pull กันบริการได้ อย่าง

มากอาจจะเน้นวันบางวัน ผมคิดว่าอันนี้ได้ประโยชน์แน่ๆ แล้วก็ you ก็เอาเงินมาว่ากันว่าจะจ่ายใครยังไง” 
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 “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย คิด DRG ใน status ของมหาวิทยาลัย แพงกว่า คนละเรท เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าไปจากโรงพยาบาล ก. ถ้าให้
ข้าพเจ้าส่งไปโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาบาล ก. ก็ไม่เอาแล้วโดนไป 1.5 เท่า แต่วันนี้หากภายใต้ข้อตกลงคิดราคาเดียวกัน โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยต้องยอมคิดเท่าโรงพยาบาลอื่น เพราะฉะนั้นผู้ป่วยจากโรงพยาบาล ก. ไปที่ไหนก็ได้ ไม่มี different อันนี้คือตัวอย่าง” 

 
“เงินประกันสังคมเหมือนกันถูกมั้ย คนบริหารคือคนเดียวใช่มั้ย อยู่ในรูป board ก็แล้วแต่ สามารถจะ assign ได้ว่าต้องคิดราคาเดียวกันนะ 

อย่างนี้เป็นต้น ได้ง่ายกว่า” 

 
 “พื้นที่ที่ถูกจัดการแบบพวงบริการ (Service provider networks) เนี่ย compare กับพวกที่ยังอยู่ตามธรรมชาติเนี่ย ทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งฝ่าย 

provider ทั้งฝ่ายผู้รับบริการเนี่ยมันโอเคหรือไม่ อย่างไร” 
 
 “ตัวแผนอย่าลง detail มากเกิน คือผมถึงมองกลับมาที่ว่า ประกันสังคมจ่ายเขาเท่านี้อยากได้อะไรจากเขา ตั้งหลักใหญ่ๆ กับกติกา ถ้าในเชิง

กรอบกติกาบางอย่างที่แน่นอน มันอาจจะไปละเมิดเรื่อง ขัดหลักบางอย่างนี้อยู่ อาจจะท าไม่ได้ มีไม่กี่อันที่มันเป็น frame” 

 
 ความเป็นไปได้อีกประการที่ควรพิจารณาคือโครงสร้างของเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  
การกระจายอ านาจมีความชัดเจนในเชิงหลักการ แต่ในทางปฏิบัติยังไม่มีความชัดเจนและมีศักยภาพเพียงพอ  
เจ้าหน้าที่เขตเป็นลักษณะยืมตัวจากหน่วยต่างๆ ท างานให้กับเขตแบบ part-time ที่อาจยังไม่มีประสบการณ์  
มีแนวคิดไม่ร่วมสมัย และการประสานงานไม่ดี อีกทั้ งระบบข้อมูลยังไม่มีการจัดการที่ดี อย่างไรก็ตามปัจจุบัน 
เริ่มมีการพัฒนาศักยภาพเขตเพ่ิมข้ึนโดยน าต าแหน่งต่างๆ จากส่วนกลางไปวางไว้ที่เขตมากขึ้น 
 
 “ตัวหนังสือยังชัดว่า ยังเช่ือการกระจายอ านาจออกไป ส่วนภาคปฏิบัติเอง กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอาจจะยังไม่มีความชัดเจนในการเคลื่อน
ให้มันเห็น progress วันนี้เขตในเชิง functional เชิงหลักการเนี่ยมันโอเคอยู่ เพียงแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันยังไปไม่ถึงสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างสมบูรณ์คือว่า
เขตไม่มีศักยภาพ ปัญหาบริการ ปัญหาสุขภาพ แม้กระทั่ง management อะไรที่มันมีเรื่องมีราวอะไรเนี่ย ผู้ตรวจมี authority เต็มที่” 
 

 “เป็นพนักงานราชการก่อน เด่ียวตอนหลังถ้ามีต าแหน่งราชการเนี่ย อย่างน้อย C8 ซัก 3 คน ไป คือมันจะได้เป็นเร่ืองเป็นราว เพราะทุกวันนี้
ช่วยราชการก็ไม่ค่อยอยากท านะ ต้นสังกัดก็งอแง” 

 

 ในด้านของ authority หากส านักงานประกันสังคมเริ่มต้นที่เขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขก่อน 
ก็เท่ากับว่าครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในการด าเนินงาน หลังจากนั้นจึงค่อยขยายไปในเครือข่ายอ่ืน เช่น โรงพยาบาล
โรงเรียนแพทย์ซึ่งสามารถตกลงกันได้ง่าย แต่ส าหรับโรงพยาบาลเอกชนอาจยากหากน ามารวมเข้าในระบบเดียวกัน
ภายใต้ระบบเขตสุขภาพ เพราะมีวัฒนธรรมองค์กรที่ต่างกันค านึงถึงประโยชน์และผลเสียที่เขาจะได้รับ รวมทั้ง  
เรื่องข้อมูลของสถานพยาบาลเอกชนที่ต้องถูกขอน าไปใช้ให้กับเขต ซึ่งสถานพยาบาลเอกชนต้องการ  
ปิดเป็นความลับทางธุรกิจ ดังนั้นจึงควรมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของสถานพยาบาลเอกชนในการเข้าร่วม
ภายในระบบเขตสุขภาพ และมีการทดลองจัดท า pilot วิธีการจัดการ ให้เหมาะสมกับบริบท ไม่ใช่เป็นการสั่งการ
จากส่วนกลางในรูปแบบเดียวกัน 
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“เริ่มคือ 80:20 อะ พูดง่ายๆ ก็ถ้า you เริ่มที่เขตกระทรวงสาสุข you ไปจ านวนใหญ่แล้ว you เริ่ม ท าให้มันมอง Efficient โดยการขยาย
ขอบเขตไป เช่น อันที่จะขยายไปง่ายที่สุดก่อนคือมหาลัย ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีขีดข ากัดอะไรมาก คุยกันและตกลงกันได้ แต่ถ้าเป็นเอกชน ไปอะไรบางอย่าง
เนี่ยอาจจะต้อง เพราะผมคิดว่าวันนี้เนี่ยประกันสังคมจ านวนหนึ่งอยู่กันเอกชนอยู่มีเร่ืองของวัฒนธรรมในการจัดการอยู่พอสมควร” 

 
 “โรงพยาบาลเอกชนคิดในส่วนที่เขาได้ประโยชน์คืออะไร ส่วนที่เขาจะเสีย มีปัญหาคืออะไรข้อมูลเขาจะถูกเอาไป analyze แบบไหน อันนี้

เป็นความลับทางธุรกิจของ รพ.นะ หลักการทุกคนบอกยินดี คือเพื่อให้ประเทศมีข้อมูล”  

 
“Conference ดูว่าฝั่งเอกชนเนี่ยเขาจะมีข้อขัดข้องอะไรที่จะมาจดัการร่วม ถ้าได้ win-win ในส่วนที่มัน efficient มากเนี่ย หรืออะไรมากขึ้น

หรือมันเหนือกว่าสิ่งที่เขาจะ lose เขาคงโอเค” 
 
 “เห็นด้วยว่าการทดลองวิธีการจัดการแบบนี้เนี่ย คือๆ ข้อดีอีกอันนึงก็คือว่ามันจะท าให้ส่วนกลางเนี่ยไม่ต้องคิดแบบ regulation ที่มันเป็น

เส้ือโหล ถูกไหม” 
 

 
 

ผู้บริหารเขตสุขภาพ: 
 

ความสนใจและการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการน า HMO มาใช้ และในด้านกฎหมายมีความ
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้โดยคณะกรรมการการแพทย์เป็นผู้มีอ านาจในการประกาศใช้ ช่วยแก้ปัญหา 
inclusive capitation ในระบบเดิ มของประกันสั งคม  และผู้ ให้ บริ การค านึ งถึ งคุณค่ า ในการ รั กษา  
(value based) อีกทั้ ง ช่ วย ให้ประกันสั งคมเน้น ไปที่  “ผู้ ประกันตน” มากขึ้ นกว่ ามอง  supply side  
อย่างโรงพยาบาลเป็นหลัก HMO นอกจากจะช่วยในการบริหารจัดการกับผู้ให้บริการแล้ว ยังเป็นประโยชน์ 
โดยเอ้ือให้นายจ้างรายใหญ่เข้ามามีบทบาทในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของลูกจ้างมากขึ้น  แต่อย่างไรก็ตาม 
การน า HMO ของอเมริกามาใช้โดยเฉพาะในเรื่องการควบคุม health expenditure ไม่มีประโยชน์ 
  “คว ามสน ใจขอ งระดั บ เ ขต คิดว่ า เป็ น ไป ได้  เ เ ล ะ ใน เ รื่ อ งทา งกฎหมายพระราชบัญญั ติ ประกันสั ง คม ไม่ ไ ด้ ร ะบุ ล ง ไป 

ในรายละเอียดในเร่ืองนี้ เพราะฉะนั้นสามารถด าเนินการได้ ก็แค่มีประกาศคณะกรรมการก็ด าเนินการได้ เป็นอ านาจของกรรมการการแพทย์ในเรื่องของ

กฎหมาย” 
 
“ไม่เห็นด้วย เพราะว่า ไม่มีประโยชน์ อเมริกาไม่ใช่ที่ที่ควรศึกษาโดยเฉพาะเรื่อง health expenditure คิดว่าไม่มีประโยชน์” 

 
การน า HMO มาใช้ในระดับเขตควรมองระบบการจ่ายเงินเป็นแบบผสมผสาน ไม่ควรจ่ายเป็นระบบเดียว

ด้วยระบบเหมาจ่ายรายหัว เนื่องจากในแต่ละระดับของสถานบริการสุขภาพมีต้นทุน ผลลัพธ์ และความเสี่ยง 
ที่ไม่เท่ากัน โดยมอบอ านาจให้เขตเป็นผู้บริหารจัดการการเงินการคลังในแต่ละเขตเองโดยท าหน้าที่เป็นกลไก  
ในการช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงานภายในเขต ซึ่งอาจให้ผู้ให้บริการขนาดใหญ่เข้าร่วมในการบริหาร
จัดการด้วย และทุกๆ เขตต้องรวมตัวกันเพ่ือสร้างข้อตกลงร่วมกันโดยมีหน่วยงานกลาง เช่น กระทรวงสาธารณสุข 
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หรือ มหาวิทยาลัย เป็นต้น เป็นศูนย์กลางในการจัดการรวมตัวและจัดท าฉันทามติร่วมกันเป็นข้อก าหนดส าหรับ  
ผู้ให้บริการ เขตดูแลระบบด้วยระบบไอที ส าหรับการเข้าร่วมของภาคเอกชนในการบริหารจัดการ HMO แบบเขต 
โรงพยาบาลเอกชนสามารถเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ โดยหากไม่ต้องการเข้าร่วมสามารถใช้เกณฑ์เดิมของประกันสังคม  
ในการจ่ายโดยผ่านเขตเป็นผู้ท าสัญญา ซึ่งมีข้อดีคือสามารถเปลี่ยน outcome ได้ภายใต้ระบบเครือข่าย  

การด าเนินงานระบบใหม่มีความท้าทายในเรื่องการการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียด
ของการบริการโดยเฉพาะการบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพให้เป็น digital transformation และระบบสามารถ
ลงข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์  

ผู้ประกันตนสามารถเลือกโรงพยาบาลใดก็ได้ในเขตที่เป็นเครือข่ายบริการ และเขตกระตุ้นให้ผู้ให้บริการ
มุ่งเน้นไปที่ปัจจัยเสี่ยงในเขต 

 
 “ต้องมอง level ของ project สมัยก่อนในการเริ่มท า 30 บาทรักษาทุกโรค payment system มันเป็น capitation ลงไปในทุก 

level ลดลงไปในทุกระดับ แต่ในความจริงมันซ้ือแบบนั้นไม่ได้เพราะแต่ละ Level ของสถานบริการมี risk ต่าง ต้นทุนต่างกัน ผลลัพธ์ที่ต่างกัน โดย

มอบให้เขต authority ให้เขตในการจัดการระบบการจ่ายก าหนดกฎเกณฑ์จ่ายเอง” 
 
“ถ้าแบ่งไปที่เขตต้องเป็นรวมทุกเขตมาตกลงกันว่าเป็นอย่างไร ควรเเบ่งเป็นเหมือนเขต 13 เขต กทม. เมื่อถ้าเป็นเขตแบบ กทม. ใครจะมา

จัดการต้องมารวมตัวกันให้ได้อาจจะต้องกระทรวงเป็นศูนย์กลางในฐานะที่เป็นองค์กรใหญ่ที่สุดและมหาวิทยาลัยก็ต้องเข้ามาร่วมด้วย ทั้งกลุ่มต้องมีฉันทา

มติร่วมกันว่าจะยอมรับในส่วนนี้ร่วมกัน” 
 
“เ มื่ อ ไ ป ถึ ง ใ น ร ะ ดั บ เ ข ต ก็ ก า ห น ด เ ป็ น เ ก ณ ฑ์ ร่ ว ม กั น  เ ป็ น ข้ อ ก า ห น ด ข อ ง  provider แ ต่ มั น ก็ จ ะ มี  mechanism  

ที่ต้อง support ยังอาจจะต้องมีผู้บริหารจัดการ การจัดการอาจจะเป็นส านักงานเขตของกระทรวง และตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมาจัดการเรื่องนี้ 

อาจจะเอา provider เจ้าใหญ่มาร่วม”      
     
“วิธีมองการจัดการระดับเขตโดยที่มีหน่วยงานในพื้นที่เขตมาร่วมกัน รวมถึงหน่วยงานเอกชนด้วย เเต่ถ้ามีโรงบาลเอกชนไม่อยากเข้าร่วม

ระบบนี้ สามารถใช้เกณฑ์เดิมได้ ให้ใช้เกณฑ์เดิมโดยแบ่ง population ไป ถึงเวลาจ่ายก็จ่ายเเบบเดิม เเค่เขตเป็นผู้ contact เเละจ่ายให้ ท าหน้าที่

เเทนประกันสังคม มีค่าเท่ากัน เพราะถึงจะการท าวีธีใหม่ แต่ยังเปิดโอกาสให้มีการจัดการแบบเดิมซ่ึงเราสามารถเปลี่ยน outcome ได้ด้วย ภายใต้

ระบบเครือข่าย” 
 
 “เมื่อเป็นในระดับเขต ก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเลือกโรงพยาบาลไหนก็ได้ที่อยู่ในเขต ภายในเครือที่ตกลงกัน อาจจะเปิดกว้างในเขต และ

ก็ focus ลงไปที่ risk ลงไปเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้บริการ focus เร่ืองปัจจัยเส่ียง”  
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การจัดท า HMO แบบพวงบริการ (Service provider networks) มีข้อพิจารณาในการจัดตั้งดังนี้ 
ควรจัดตั้งเป็นเขตน าร่องก่อนที่จะด าเนินการจริง เพ่ือจ าลองท าระบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องระบบ

การจ่ายเงิน โดยส านักงานประกันสังคมสนับสนุนข้อมูล (supply innovation) ให้กับเขตน าร่อง พ้ืนที่น าร่อง 
อาจเป็นพ้ืนที่ที่มีแรงงานหนาแน่น มีโรงงานจ านวนมาก ผู้บริหารในเขตอาจให้มีส านักงานเขตและผู้ให้บริการ  
เจ้าใหญ่เป็นเลขานุการ หรือในเขต กทม.อาจมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลั กและมหาวิทยาลัย 
เข้าร่วมเป็นทีมด้วย ส านักงานประกันสังคมสนับสนุนทักษะที่จ าเป็นและให้อ านาจกับเขต ได้แก่ ทักษะผู้น า  
และการบริหารจัดการ (leadership and management skills) การเงินการคลัง (financial and purchasing 
skills) และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น การบริหารจัดการในขั้นต้น ทุกเขตและผู้ให้บริการต่างๆ รวมตัวกัน
จัดท าข้อตกลงที่เป็นฉันทามติร่วมกันในการบริหารจัดการ การเงินการคลังและความเสี่ยงของสถานบริการ  
แต่ละระดับ ระบบการจ่ายเงิน ส านักงานประกันสังคมจ่ายให้เขตแบบ capitation และเงินอ่ืนๆ เช่น โรคเรื้อรัง 
เป็นต้น มากองไว้ที่เขตบริหารจัดการเอง และเขตบริการเป็นผู้พิจารณาจ่ายเงินให้กับผู้ให้บริการตามคุณค่า 
(value-based payment)  

ส านักงานประกันสังคมจัดท าตัวชี้วัด 3 ด้าน ได้แก่  health outcome, quality และefficiency  
รวมทั้งเกณฑ์ส าหรับ value-based purchasing เช่น จ่ายตามผลลัพธ์การรักษา เป็นต้น ทั้งนี้ให้แต่ละเขต 
มุ่งเน้นที่ปัจจัยเสี่ยง และ ล าดับของโรคส าคัญ (high priority) ในเขต ส านักงานประกันสังคมจัดท า service 
model โดยใช้ digital transformation จัดรวบรวมข้อมูลการเจ็บป่วยของผู้ประกันตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

ผู้บริหารส านักงานประกันสังคม: 
 
 HMO แบบเป็นพวงบริการ (Service provider networks) เป็นกลุ่มมีความเป็นไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อมีผู้บริหารจัดการตรงกลางก็จะมีค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการระบบเกิดข้ึน จึงควรก าหนดค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน 
 

“มีความเป็นไปได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมต้องพูดไว้ชัดๆ เลย เพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีคนกลาง แปลว่ามันมี cost การจัดการ ง้ันก็ให้ระมัดระวังเรื่อง
ค่าใช้จ่ายของคนจัดการ ให้มันเป็นในสิ่งที่ควรจะเป็น ก็ต้องการันตรีกันไว้ก่อนว่า ค่าใช้จ่าย ส าหรับคนบริหารจัดการไม่ควรเกินเท่าไหร่ ระบุให้ชัดเจน” 

 
 ด้านการด าเนินงานขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบว่าให้เหมาะสมกับกลุ่มต่างๆ หรือใช้แบบเดียวกัน  
ได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามเห็นว่าการท างานในแต่ละพ้ืนที่อาจมีความแตกต่างกันเช่นในเขตเมืองและชนบท 
 ศักยภาพของผู้จัดการระบบ HMO เช่น เขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข หรือกทม. จัดระบบ ต้องมีการ
รวมตัวกัน ไม่ควรแยกเป็นภาคส่วนของตนเอง และให้ความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน และผู้ที่รับจัดท าก็ควรแยก
ระหว่างภารกิจงานเดิมกับภาระกิจใหม่ให้ชัดเจน 
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“ทีนี้มันอยู่ที่ว่าประเด็นเน่ีย คือการออกเบบ แต่เป็นเร่ืองที่เราคิดว่าอะไรที่น่าจะเหมาะกับคนกลุ่มไหน หรือใช้อันเดียวและเหมือนกันก็ได้” 
 
“การท างานในระบบปัจจุบันที่มีอยู่ ถ้าเอา HMO เข้ามาจัดการเนี่ย ผมคิดว่าในบางพื้นที่มันมีคนจัดการที่ติด แล้วก็ถ้าถามผมว่าHMO ในเขต

เมือง ชนบท อาจจะมีความแตกต่างกันได้ บางส่วน” 

 
การน าระบบ HMO มาใช้ในเชิงกฎหมาย หรือในเชิงรัฐศาสตร์มี ความเป็นไปได้ เนื่องจากไม่ได้ขัดต่อ

ข้อก าหนด กฎหมายของส านักงานประกันสังคม และท่ีเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์ 
 
“ได้ๆ ถ้าผมอ่านในข้อกฎหมาย เขาบอกว่าสิทธิประโยชน์มีอะไร จะจ่ายอัตราอย่างไร มีหลักเกณฑ์อย่างไร เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

การแพทย์ โดยความเห็นชอบของกรรมการ เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในข้อกฎหมาย ก็มีทาง” 
 

ในด้านบทบาทของส านักงานประกันสังคมเห็นว่าผู้ที่มารับเป็น HMO ควรมีความชัดเจนกับข้อตกลง 
ที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นว่ามีบทบาทเป็น “ผู้รับท า” ซึ่งต้องอยู่ภายใต้ส านักงานประกันสังคมและข้อตกลงว่าจะท าอะไร 
อย่างไรให้กับส านักงานประกันสังคมบ้าง ซึ่ งหากท าไม่ได้และมีเจ้าเดียวระบบก็อาจไปไม่รอด  ดังนั้น 
ควรให้มีหลายเจ้า ให้เกิดการแข่งขันการน าเสนอการจัดการที่ดีกว่า เพราะไม่เช่นนั้นการมีคนเข้ามาบริหารเพ่ิม  
ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม มีบทบาทที่ไม่ชัดเจน ก็จะไม่คุ้มค่าการลงทุน  

ไม่ว่าพวงบริการ (Service provider networks) จะเป็นเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข หรือ 
สปสช.เขต ก็ตาม เป็น HMO แบบใดก็ได้ แต่เป้าหมายส าคัญคือคนที่เข้าใจและตั้งใจเข้ามาจัดการระบบให้กับ
ผู้ประกันตน ไม่ใช่การจัดการให้กับระบบของตนเอง มุมมองของบางกลุ่มมองว่า HMO บางรูปแบบอาจท าตัวเป็น 
broker รับเงินตามจ านวนคนในพวงบริการ (Service provider networks) ไปแล้วหักเปอร์เซ็นต์ไว้ส าหรับจัดการ
ปิดปากคนไข้หากมีการร้องเรียน  

การจัดการ HMO ควรมีการจัดท า pilot ในลักษณะที่มีหลายๆ โมเดลในการแข่งขัน เช่น มหาวิทยาลัย 
ภาคเอกชน เป็นต้น ซึ่งอาจมีความหลากหลายไปตามพ้ืนที่ และรูปแบบการส่งต่อ 

 
  “คนสวมหมวกต้องชัด เจนนะ คือมารับงานเขานะ คือมันมี  agreement ที่ คุณต้องท าอะไรให้มัน ได้  ทีนี้ ถ้ า คุณท า ไม่ ได้ 
ก็ต้องบอกว่ านะ คือตลาดอเมริกา  เจ้ านี้ ท า ไม่ ได้  ถู ก เตะออกมี เจ้ า ใหม่มา  แต่ถ้ า เมืองไทยบอกมีอยู่ เจ้ า เดียว  คนอื่ น เขาก็ ไม่ ท า   
อันนี้ก็ไปไม่รอด” 
 

“พอคุยกันเรื่องเขตสุขภาพ มันก็จะลงไปว่า ตกลงเขตสุขภาพเนี่ย เป็นแบบไหน เป็นแบบของกระทรวงสาธารณสุข หรือของ สปสช. ถ้ามัน
คิดแบบนี้ เฮ้ยไอ้คนดูแลมันไม่ใช่เจ้าของ รพ.นะ ต้องการคนที่เข้าใจแล้วตั้งใจมาจัดการระบบให้กับชาวบา้นจริงๆ อะ ไม่ใช่จัดการให้กับระบบของตัวเอง” 

 
“ต้องยอมให้มีคู่แข่ง ใครมีข้อเสนอที่ดี กว่าก็จัดการได้ดี ตามข้อเสนอที่ดีกว่า คือถ้าจะไปให้ถึงตรงนั้นจริงๆ คือไม่ง้ันมันก็เท่ากับมีค่าบริหาร

จัดการเพิ่ม มีคนเพิ่มมาอีก บทบาทไม่ชัดเจน ไม่ต้องมีความรับผิดชอบต่อเจ้าของเงิน ฉะนั้นซ่ึงอย่างนี้มันไม่ได้” 
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“คนกลุ่มนึงเขากลัวว่าพอมี HMO เนี่ยบางคนเขาจะท าตัวเป็นแค่ broker ค าว่าท าตัวเป็นแค่ broker ก็คือว่าสมุมติว่าผมบอกว่า ผมมี พวง
บริการ (Service provider networks) นะ รวมทั้งหมดนี่ๆ ผมขอ 5 แสนคน พอได้ 5 แสนคนสมมุติว่าคูณ 3000 บาท ได้เท่าไหร่เอาไป ก็ไปบอก รพ.
เอาไปจัดการนะเอาไปเลยหักไว้ 5 % อย่างง้ีนะ ซ่ึงหัก 5 % นี้เอาไว้จัดการข้อร้องเรียน คนไข้คนนี้ร้องก็ไปปิดปาก” 

 
“ถ้าจะ pilot เห็นด้วย เพียงแต่ว่าอยากให้มีโมเดลแบบที่คู่ต่อสู้ สมมุต ิมหาวิทยาลัยอยากขึ้นมาจัดการตรงนี้ แล้วเกิดมีภาคเอกชนมีข้อเสนอ

มาเสนอ แต่กรรมการจะตัดสินใจอย่างไรก็อีกเร่ืองหนึ่ง ......คือดูทางเหนือกับภาคกลางสิ สภาพมันต่างกันเยอะ ฉะนั้นระบบ refer จะอย่างไร ต้องว่ากัน
ใหม่” 

 

ด้านการติดตามประเมินผล ส านักงานประกันสังคมเปลี่ยนบทบาทจากการประสานกับโรงพยาบาล
เครือข่าย มาจัดการข้อมูลเพ่ือประเมินระบบ 2 อย่าง ได้แก่ ประเมินความเพียงพอของชุดสิทธิประโยชน์โดยควรมี
การเพ่ิมมากกว่าลดประโยชน์ และค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับ HMO ค่าบรกิารในแต่ละปี 

ข้อเสียของการจัด HMO คือ หากจ านวนเจ้าภาพในการรับท า HMO มีน้อย หาก HMO มีการบริหาร
จัดการได้ดี แต่มีราคาแพงส านักงานประกันสังคมอาจไม่มีทางเลือก หรือหากส านักงานประกันสังคมเห็นว่ามีการ
บริหารจัดการไม่ดี แต่ HMO ค้านว่าที่ท าได้ไม่ดีเพราะส านักงานประกนัสังคมจ่ายเงินน้อย เป็นต้น 

 
“ท าข้อมูลเพื่อ 2 อย่าง เป็นอย่างน้อยนะ 2 อย่าง อย่างแรกคือชุดสิทธิประโยชน์นะ เพียงพอยังนะ อะไรควรเพิ่ม หรือไม่พูดถึงเรื่องลดนะ  

สิทธิประโยชน์โอกาสลดมันน้อยมาก สองก็คือ จ่ายเท่าไหร่ แต่ว่าส าคัญคือสิ่งที่ควรได้กับราคาบริการ ในแต่ละปี”  
 
“ถ้าเง่ือนไขมันคือไม่มากนัก เช่น HMO ถ้าท าให้ดี โอกาสที่ท าให้ดีไม่มีทางเลือก เขาท าแพงจะท าอย่างไร ง้ันมันก็จะมาทะเลาะกัน คนนี้คน

จ่ายตังบอกท าไม่ดี มันบอกว่าที่ท าไม่ดีเพราะมึงจ่ายตังน้อย”  

 

 HMO อาจมาช่วยแก้ปัญหาการส่งต่อระหว่าง contractor และ supra contractor ได้บ้าง แต่ไม่สามารถ
แก้ได้ทั้ งหมด และการคิดแบบแบ่งเขต แบ่งทรัพยากรตามเขตอาจไม่ช่วยในการแก้ปัญหาการส่งต่อ  
และต้องย้อนกลับไปถามโรงพยาบาลที่จะเข้าในระบบเขตว่ามีความคิดเห็นอย่างไรหากจะตัดโรงพยาบาลที่ไม่ใช่  
อยู่ในเขตออกไป 
 

“แน่นอนมันช่วยได้บ้าง แต่ผมไม่คิดว่ามันจะหมดไป ฉะนั้นเราเข้าใจความหมายและดูในรายจังหวัดหรือดูเป็นเขต จะเห็นว่ามันคิดแบบนี้
ไม่ได้ คุณเขตคุณ เขตนี้ทรัพยากรเหล่านี้ ใช้ รพ.อย่างนี้ อย่างนี้ หรือเอกชนเข้ามาแล้วจะ walk in เท่านี้ แล้วก็เวลาส่งตัว ใครจะส่งไปใช่ไหม ทุกวันนี้
ถามว่านี่เราพร้อมที่จะตัดนะ รพ.นี้ รพ.เหล่านี้ไม่รับ work in จาก ตจว. แล้วนะ จะรับจากพวงบริการ (Service provider networks) ของตัวเองเท่านั้น
นะ อย่างเนี่ย พร้อมไหม” 

 
“ถ้า รพ. ยังรับต่างจังหวัดมา ถ้ายังรับแบบนี้ 40-50% ต่อวัน โอกาสที่จะส าหรับส่งต่อจากพวงบริการ (Service provider networks) มันก็

ไม่ม”ี 
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 สถานพยาบาลเอกชนเป็นทรัพยากรส่วนหนึ่งของประเทศ ไม่ควรมองสถานพยาบาลเอกชนหวังผลก าไร
และเอาเปรียบ ให้มองในลักษณะมาช่วยกันท า และสามารถควบคุมก ากับในส่วนที่ท าอะไรเกินความจ าเป็น และ
หากมีข้อตกลงที่ชัดเจนระหว่างโรงพยาบาลที่มีการส่งต่อก็จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ เช่น จ่ายแบบ valued 
based เป็นต้น 
 

“ถ้าเรามองเขาเป็นแบบผู้ร้าย เอาก าไรอย่างเดียว เอาเปรียบตลอด ถ้าอย่างนี้เราก็ไม่อยากจะ แต่ว่า หลักใหญ่ก็ยังเป็นทรัพยากรที่มาช่วยกัน 
ควบคุมก ากับในส่วนที่ไม่ให้มันท าอะไรที่ไม่จ าเป็นก็ balance  ทุกวันนี้ที่เราท าอยู่เนี่ยเราก็คาดหวัง ว่าไอ้เรื่องส่งต่อ ส่งต่อเนี่ยคือเรื่องปวดหัว แต่พอส่ง

ต่อแล้วคนส่งไม่ต้องรับผิดชอบก็ส่งกัน จะเห็นว่าทั้งสองฝ่ังตกลงกันไม่ได้” 
 

 ข้อควรพิจารณาขั้นตอนการออกแบบ HMO ต้องไม่ท าให้ผู้ประกันตนรู้สึกถูกลิดรอนสิทธิ จ ากัดสิทธิ 
ในการเลือก 
 
 “คือตอนออกแบบต้องไม่ท าให้เขารู้สึกว่า เขาเลือกของเขาดีอยู่แล้วท าไมต้องมาบังคับ ถ้ามีอะไรไม่ดีเมือไหร่ มันก็เป็นเรื่องทันที พร้ อมที่จะ
หาเร่ืองอยู่” 

 

ระบบสารสนเทศข้อมูลส าหรับรองรับระบบมีความเป็นไปได้ ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะมีการขับเคลื่อน 
ให้เป็นระบบเปิด  

 
“ผมมั่นใจว่าระบบข้อมูล บริการทางการแพทย์ตอนนี้มีหน่วยงานที่มีการรวบรวมข้อมูลเหมือนสสปส. ......น่าจะมีแต่วาระบบที่เป็นฐาน 

profile ที่เป็นฐานผู้ประกันตนทั้งหมด ตอนนี้บอร์ดได้อนุมัติแล้ว และก็การเคลื่อนระบบอนาคตก็เป็นระบบเปิดหมด และการเชื่อมข้อมูลว่าไม่น่าเป้น
ปัญหา ภายใน 2 ปีนี้น่าจะได้ ก็คิดว่าช่วงแรกอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรค ไม่ห่วงเร่ืองทางเทคนิค แต่หวงว่ามีคนเอาข้อมูลขึ้นมาใช้เป็นประโยชน์หรือไม่”  
 

มุมมองผู้บริหารสมาคมบริหารโรงพยาบาลเเห่งประเทศไทย: 
 

โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่น่าจะมีความสนใจและมีความเป็นไปได้จะท าน าระบบ HMO มาใช้ 
โดยหากเริ่มต้นจัดท าระบบ HMO ควรเริ่มน าร่องในเขตที่มีปริมาณผู้ประกันตนอยู่จ านวนมาก เช่น เขตปริมณฑล 
เป็นต้น นอกจากนั้นการมีระบบ HMO เข้ามาอาจเป็นทางเลือกหนึ่งให้ภาคเอกชนพิจารณามากขึ้นกว่าระบบเดิม 
ที่ประกันสังคมเป็นระบบแบบเบ็ดเสร็จที่คิดทั้งวิธีการจ่ายเงินและการบริหารไว้แล้ว รวมทั้งระบบ HMO อาจเป็น
ระบบที่สนับสนุนให้นายจ้างมีบทบาทในการบริหารจัดการระบบให้แก่ผู้ประกันตน 

 
“โรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่น่าจะมีความสนใจ เพราะอาจจะก าลังมองหากลไกลจากภาครัฐ ที่จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้อยู่ ถ้าจะท าระบบ 

HMO   ควรเริ่มจากพื้นที่น าร่อง ในเขตปริมณฑล ใกล้กรุงเทพ ฯ เนื่องจากมีผู้ประกันตนเยอะ มีโรงพยาบาลเอกชนคู่สัญญาประกันสังคมเพียงพอ น่าจะ
มีความเป็นไปได้ที่จะน าระบบนี้เข้ามาใช้” 
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“ในระบบประกันสั งคมในปั จจุบั น ไม่ ได้ เปิ ด โอกาส  ให้ คิด เ รื่ อ งการบริหารจั ดการ  เพราะทางประกันสั งคม คิดวิ ธี จ่ าย  
การบริหารจัดการไว้หมดแล้ว ถ้าใช้ระบบ HMO อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ให้เขาคิด” 

 
“ระบบ HMO เป็นระบบที่เอื้อให้นายจ้างมีบทบาทต่อระบบประกันตนมากขึ้น” 

 

HMO หากมองการบริหารจัดการแบบเขตอาจมีข้อจ ากัดด้านการกระจายของประชากรผู้ประกันตน  
ในแต่ละเขตมีไม่เท่ากัน ดังนั้นการท า HMO อาจพิจารณาแบ่งตามสเกลของผู้ประกันตน หรือ volume  
ในการรักษา เนื่องจากบางเขต เช่น ในกรุงเทพมหานครปริมณฑล หรือเขตเมืองมีผู้ประกันตนอยู่หนาแน่น เป็นต้น 
ในพ้ืนที่ที่มีผู้ประกันตนอยู่หนาแน่น อาจเป็นผู้ให้บริการขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่มีสาขาเฉพาะกระจาย  
อยู่ในพื้นท่ีแทนโรงพยาบาลขนาดใหญ่  

 
“ระบบประกันสังคมไม่ได้เป็นแบบ UC ที่มีกลุ่มเป้าหมายกระจายอยู่ทั่ว ผู้ประกันตนจะมีการกระจายอยู่บางพื้นที่ โดยเฉพาะเขตที่มีโรงงาน

อุตสาหกรรมและมีความหนาเเน่นของประชากร ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้นว่ามีความเป็นไปได้ในการน าระบบ HMO มาใช้อย่างไร ต้องเกี่ยวข้องกับ 
scale เเต่ละพื้นที่ ซ่ึงเเต่ละที่ก็จะมีความเเตกต่างกัน จึงเป็นแนวคิดหนึ่งที่จะต้องศึกษาให้รู้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสามารถท าได้หรือไม่มันต้องเกี่ยวข้อง
กับ scale” 

 

HMO ควรต้องค านึงถึง พ้ืนที่ AEC ผลกระทบของ AEC ต่อการเปลี่ยนแปลงประชากร โครงสร้าง 
การท างาน 

“เ เ น ว คิ ด  HMO เ ห ม า ะ ม า ก ที่ จ ะ น า ไ ป คุ ย กั บ ฝ่ า ย น โ ย บ า ย ที่ ดู เ เ ล พื้ น ที่ พิ เ ศ ษ  AEC ที่  ที่ มี น า ย จ้ า ง ร า ย ใ ห ญ่   
และมี  employee เยอะ  โดยมองว่าพื้นที่ โซนนี้  คือ มีแนวโน้มของจ านวนเเรงงานที่จะเพิ่มขึ้นในพื้ นที่ถึ ง  12-15 ล้านคน จากเดิม 
ที่เป็นพื้นที่ UC ก็จะกลายเป็นระบบประกันสังคม เพราะจะมีคนเข้าระบบประกันสังคมมากขึ้น เนื่องจากมีการเติบโตของระบบอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง หรือเเม้เเต่เเรงงานต่างด้าว ควรที่จะมีระบบประกันสังคมของเเรงงานต่างด้าว จะเป็นในรูปแบบไหน  เพราะถ้ายังใช้ระบบประกันสังคมแบบเดมิ 
ทางประกันสังคมก็จะเสียโอกาสมาก” 

 
 
มุมมองสมาคมโรงพยาบาลเอกชน: 
 

การจัดท า HMO แบบเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในเชิงทฤษฎีอาจมีความเป็นไปได้ แต่ในทาง
ปฏิบัติอาจไม่สามารถท าได้ เพราะระบบเขตของเขาเองอาจยังไม่มีศักยภาพเพียงพอ นอกจากนั้นหากระบบเขต
สุขภาพเข้ามาท า HMO จะวางภาคเอกชนไว้อย่างไร เพราะสถานะของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนเป็นลักษณะ
คู่แข่ง 

“ทฤษฎีมันท าได้ แต่ทางปฏิบัติก็ต้องท าตัวชี้วัดด้วย ทุกวันนี้กระทรวงท าตัวชี้วัดตัวไหนส าเร็จบ้าง ใช่ไหม ฉะนั้นต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ว่าคุณส าเร็จ” 
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“.... แล้วเอกชนอยู่ตรงไหน ใช่ไหม เพราะทุกวันนี้รัฐบาลกับเอกชนเนี่ย บางที่เป็นคู่แข่งกันด้วยซ้ า เพราะว่ารัฐ ลูกค้าเซตเดียวกัน ยิ่งบางวัน
เห็นไหมในกรุงเทพเนี่ย คุณไม่ต้องห่วงหรอก ยังไงเอกชนเนี่ยบางแห่งก็ดังกว่ารัฐบาลอีก ถามว่าทุกวันนี้ประชาชนถ้าป่วยฉุกเฉินจะเข้ารั ฐหรือเอกชนใน
กรุงเทพและปริมณฑล”  

 

จะต้องพิจารณาเรื่อง fairness แล้วยังต้องค านึงถึงความยุติธรรมด้วย เพราะผู้ประกันตนควักกระเป๋าจ่าย
ค่าเบี้ยประกันเอง การด าเนินการ HMO ให้กับส านักงานประกันสังคมจึงจ าเป็นต้องหาลักษณะเด่นที่เพ่ิมขึ้น 
จากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของ สปสช. และดีกว่าระบบของส านักงานประกันสังคมในปัจจุบัน 

 
“มันยุติธรรมด้วยนะ ไม่ใช่เป็นธรรมเอย่างเดียว เขาจ่ายเยอะกว่าเขาต้องได้อะไรที่มากกว่า ถ้าของคุณไม่สามรถหาอะไร ให้อะไรที่ดีกว่า ของ

หลักประกันสุขภาพ สปสช. ผมว่าโครงการของคุณล้ม มี 2 ปัญหาที่คุณต้องแก้ 1. มันดีกว่าระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าใช่ไหม โดยที่ค าตอบคือผู้ที่

เป็นสมาชิก HMO 2. ดีกว่าหลักประกันสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างไร”  
 

  HMO ควรพิจารณาปัญหาการย้ายโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้ หากโรงพยาบาลต้องการลดต้นทุนอาจมีการ
เสนอให้คนไข้ที่มีค่าใช้จ่ายสูงไปรักษาที่โรงพยาบาลอ่ืนด้วยเหตุผลเพราะรักษาดีกว่าได้ นอกจากนั้นโรงพยาบาล
โร ง เ รี ยนแพทย์ มี ค่ าบริ การสู ง  เพราะมี อิส ระ ใน เรื่ อ งการ ใช้ทรั พยากร  ท า ให้ โ ร งพยาบาลต่ างๆ  
ไม่อยากส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ 
 

“รพ. หนึ่งที่อยากลดต้นทุนท าไง รพ. ข้างๆ เรานี่ รักษาโรคนี้ดีมากเลย ใช้วิธีการชักชวนผู้ป่วยอีกแบบนึง คือเขี่ยออกทางอ้อม”  
 
“. . . .  อ าจารย์ โ ร ง เ รี ยนแพทย์ ก็ จะ ใช้ ยาดี เ กิ น  รพ .ต่ า งๆ  ที่ จ ะส่ ง  รร .แพทย์  เขาจะ เลี่ ย ง  จะส่ ง  รร .แพทย์ ให้ น้ อยที่ สุ ด  

ยกเว้นว่าไม่มีที่ไหนส่งได้ ถึงจะส่ง รร.แพทย์ เพราะเขารู้ว่าเขาจะไม่มี limit ในเรื่องของการใช้ resource” 
 

การท า  primary ควรท าควบคู่ ไปตามระบบปกติกับ secondary care ไม่ควรท าแบบเดี่ ยวๆ  
เพราะสามารถควบคุมต้นทุนได้ เพราะการสร้าง primary care ต้องใช้เงินลงทุน สามารถท าได้หากประกันสังคม 
ให้งบประมาณในการลงทุนเพ่ิม ไม่เช่นนั้นอาจท าให้โรงพยาบาลที่รับประกันสังคมลาออกได้ อีกท้ัง primary care 
ยังไม่มีมาตรฐานและยังขาดผู้รับผิดชอบ รวมทั้งประกันสังคมจ่ายแบบเหมาจ่ายซึ่งอาจท าให้การท า primary care 
ของโรงพยาบาลอาจไม่คุ้มค่า 

 
“การมีที่โรงพยาบาลบางแห่งลุยท า primary care ดีๆ จะได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเยอะ เนี่ยถ้าท าแบบนี้คนที่รับประกันสังคมลาออกหมดนะ 

ฉะนั้นถ้าคุณจะไปตั้ง เพิ่มต้นทุน เพิ่ม primary care ให้อีกเนี่ยแทนที่ primary, secondary เนี่ย อยู่ในที่เดียวกัน อย่างนี้เขายัง control ได”้ 
 
“.... ท าได้ก็ต่อเมื่อคุณให้ทุนผม ให้ทุนผมสร้าง primary มีต้นทุนเหมือน fix cost อะไรแบบนี้ ให้ทุนผมสิสร้าง primary ผมก็ไปเช่าตึก ให้

งบมา แล้วผมก็บริการ”  
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“บอกเลยว่าการท า primary care หลายๆจุดนะมันยังหามาตรฐานไม่ได้ ไม่มีมาตรฐานและใครรับผิดชอบ คลินิกรับผิดชอบ โอเค แล้วคุณก็
ต้องรองรับการเป็นแบบเหมาจ่าย คุณต้องรับเหมาจ่าย ถามว่าต้นทุนคุณถูกกว่าจริงไหม จริงๆ แล้วไม่ได้ถูกกว่า” 

 

 

มุมมองผู้บริหารจัดการเครือข่ายสถานพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่: 
 

ความสนใจท า HMO ไม่มากนัก เพราะมีบางโรงพยาบาลในเครือเท่านั้นที่เชื่อมโยงได้ 
 

“คงปฏิเสธว่าทั้งหมดสนใจไม่ได้ คงจะบอกว่าสนใจทั้งหมดไม่ได้ เเต่เรามี system segment ที่แมทได้” 
  

 มีความเป็นไปได้ในการจัดท า HMO ส าหรับสถานพยาบาลเอกชนชนาดใหญ่ โรงพยาบาลเอกชน 
ขนาดใหญ่เน้นเรื่อง business หากสิ่งที่ท าสามารถตอบโจทย์ด้านธุรกิจได้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะท า อีกส่วนหนึ่ง
หากเป็นเรื่องของหน้าที่ที่ควรท าหรือในแง่ของการท า CSR ซึ่งการท าจะต้องไม่ท าให้ขาดทุนมากนัก 
  

“มี 2 เรื่องค่ะอาจารย์ เราท า business ถ้ามันตอบค าถาม business ได้ ก็ไม่รู้จะปฏิเสธท าไมถ้ามันตอบค าถาม business เรื่องที่ 2 เราอยู่
ในประเทศไทย ยังไงถ้าเรามีส่วนจะได้ Serb ทั้งรัฐบาลทั้งคนไทย ในเเง่ของหน้าที่ก็ควรจะท าส่วนนึง ในแง่ของ CSR ก็ท าได้อีกส่วนนึง ........ 
ให้เราขาดทุนเยอะเราก็ไม่อยากท าอยู่แล้วแหละแต่ถามว่าเป็นหน้าที่จะท าไหม เพราะฉะนั้นพอย้อนกลับมาเรื่องประกันสังคม 1. ถ้าตอบค าถาม 
business   ได้ส่วนนึง 2. ด้วยหน้าที่เราเป็น รพ.ไทยคะ” 

 

สิ่งที่ต้องระวังในการจัดท า primary care คือ ไม่มีระบบในการติดตามและรายงานผลที่มีความรวดเร็ว
เพียงพอที่จะแก้ปัญหา นอกจากนั้นในเรื่องของการกีดกันเอกชนออกจากระบบจากที่เคยมีส่วนร่วมหรือ 
ได้รับผลประโยชน์มาก่อน และการถูกบังคับให้ท าและได้ค่าตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า 

 
“ถ้าระบบเตรียมไม่ดี ระบบไม่มีกลไกในการตรวจสอบ มันก็จะท าให้ระบบเพี้ยน เช่น ถ้าเน้นที่ primary แล้วจะตอบค าถามได้อย่างไรว่า 

primary เนี่ย ส่ง screen คนไข้ในเวลาที่เหมาะสม มันจะเป็นการยืดเยื้อ” 
 
“........ส่ิงที่กังวลคือ เรา implement แต่เราไม่มีระบบในการ monitor และ report ในการให้มันดีขึ้นและรวดเร็วพอที่จะแก้ปัญหา ถ้ามี

พร้อมทุกอย่างคิดว่าการลงระบบเนี่ย น่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศนะคะ ไม่ต้องเสียเงินในส่ิงที่ไม่ควรจะเสีย” 
 
“เอกชนมีหลายระดับ ถ้าเซตระบบเเล้วกีดกันเค้าออกไปเลยจากระบบไปเลย โดยที่เค้าเคยรับ แน่นอนน่าจะมีผลกระทบค่ะ เเละถ้าถูกบังคับ

ให้ท า เเต่ถ้าได้ค่าตอบเเทนที่แบบที่ไม่คุ้ม ยกตัวอย่าง UCEP เนี่ยเราขาดทุนมาก เพราะรัฐบาลจ่ายใน rate เดียวกัน ใน rate ที่ สมมติว่า รพ.เล็ก ขนาด
รัฐกลาง รพ.เล็กกับ รพ.ใหญ่เนี่ย unit cost ไม่เท่ากัน ใช่ไหมค่ะ” 
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ส าหรับด้าน primary care ไม่ได้อยู่ในแผนของโรงพยาบาลท าเฉพาะในส่วน recuperation มากกว่า
เพ่ือให้คนไข้มีสุขภาพดี และเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ การท า  primary care อาจต้องมีการ
ปรับตัว เพราะเป็นโรงพยาบาลในระดับ tertiary care  

 
“เพระว่าเราไปแบบฟอร์มยักษ์คะ เพราะฉะนั้นถ้าจะท า primary care เราต้องท าอีกแบบนึง แต่ถามว่าปรับเป็น primary care เลยได้ไหม 

ปรับได้ เครือเราเนี่ยเราไม่ได้เป็น secondary ไงคะ เราเป็น tertiary เพราะฉะนั้นการเป็น tertiary การท า primary ก็ต้องปรับตัวอีกนิดนึง” 
 
“ยังไม่ได้รวม primary  เข้าไปในแผน เราจะท าในส่วน recuperation มากกว่า เราจะท าให้เขามีสุขภาพดีในคนที่เป็นคนไข้ของเรา  

แต่เรายังไม่ได้ลง primary” 
 
 
มุมมองผู้บริหารบริษัทประกันสุขภาพเอกชน:  
 
 ความสนใจในการท า HMO financing อาจจะยังไม่มีบริษัทไหนในไทยถูก train มาเพ่ือรองรับแบบนั้น 
ประกอบกับไม่มีคนดูแลแบบ HMO ในประเทศไทย แต่จะสนใจในกรณี United Health Care มีการขยายเข้ามา
ในภูมิภาค Asia แล้วเปิดรับบริษัทประกันสุขภาพเอกชนที่สนใจเข้าร่วม บริษัทประกันสุขภาพของไทยเป็นลักษณะ
ธุรกิจบริการคือ ขายอะไรที่ไม่ท าให้เกิดการขาดทุน ซึ่งแตกต่างกับ Kaiser ที่เป็นการบริการสังคม นอกจากนั้น
รัฐบาลไม่ส่งเสริมบริษัทประกันสุขภาพเอกชน 

Provider insurer ใช้ระบบ HMO อยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับความสนใจของโรงพยาบาลว่าต้องการเน้นด้านใด  
 หากพิจารณา สปสช. เขต หรือโดยบริษัทประกันในการเป็น HMO มีความคิดเห็นว่า สปสช.  
ไม่สามารถท า health care ได้ เจ้าภาพที่ควรท าควรเป็นโรงพยาบาล โดยส านักงานประกันสังคมมีกรอบการ
ท างานให้ มากกว่าการเน้นเรื่องการลดค่าใช้จ่าย เพราะค่าใช้จ่ายมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีลดลง 
 ส าหรับโมเดล HMO แบบเครือข่ายบริการ เช่น เครือข่าย รพ. และมีการเริ่มต้นที่ primary secondary  
tertiary to care ต้ อ ง มี ก า ร จั ด ล า ดั บ ที่ ชั ด เ จ น  ค ว ร มี ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์  primary care concept  
ในการดูแลคนไข้ ตรวจ 15-20 นาที  พูดคุยท าความเข้าใจผู้ป่วย ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด การท าตรงนี้ต้องมี
แรงจูงใจ ให้เกิด mindset ให้เกิดขึ้นกับแพทย์เช่น ท าให้เกิดความรู้สึกสนุก มีคุณค่า ได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น 
เป็นต้น ต้องมีใจรัก ไม่ใช้ financing model แต่เป็น health care model นอกจากนั้นการจัดการ  HMO  
แบบเครือข่ายโรงพยาบาล อาจไม่สามารถท าได้ หากส านักงานประกันสังคมมีการควบคุมกระบวนการต่างๆ  
มากเกินไปเพื่อให้ได้ margin ท าให้โรงพยาบาลไม่มีอิสระในการบริการ 
 การใช้ระบบ HMO เห็นว่าเป็นระบบที่ไม่ลิดรอนสิทธิ์ของผู้ประกันตน เพราะอาจท าได้แค่ primary care 
ไม่ถึงกับเป็น gatekeeper แพทย์สามารถดูแลได้อย่างต่อเนื่อง  
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 กรณีหากน า HMO ท าเป็นประกันเสริมจากประกันปกติ มีความคิดเห็นว่าไม่มีความเป็นไปได้ เพราะ 
มันไม่ได้เสริมสิทธิ์หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร  
 
มุมมองผู้บริหารสมาคมประกันวินาศภัย 

หน้าที่ของสมาคมประกันวินาศภัยเป็นตัวแทนของสมาชิกในสมาคม ในการด าเนินการต่างๆ แทนสมาชิก 
และก าหนด standard product ด้านสุขภาพเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการออก product ด้านการประกันสุขภาพ
ของทุกๆบริษัทในสมาคม  โดยสมาคมฯ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ HMO ดังนี้คือ 
-       ระบบ HMO จะสามารถเข้ามาควบคุมเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้ เนื่องจากให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมกับการ
จ่ายค่ารักษาพยาบาล ซึ่งก่อให้เกิดความตระหนักมากขึ้น 
-       ระบบ HMO มีผลในการท าให้นายจ้างมีอิทธิพลต่อสุขภาพของลูกจ้าง เช่น การควบคุมกรณีที่ลูกจ้างบาง
รายรับการรักษาที่ไม่จ าเป็น  การควบคุมการดูแลสุขภาพของลูกจ้าง โดยบริษัทประกันจะเก็บเงินค่าเบี้ยประกัน
เยอะขึ้นหากลูกจ้างมีการเข้ารับบริการทางการแพทย์มากขึ้น หรือ บริษัทประกันจะเก็บเงินค่าเบี้ยประกันลดลง
หากลูกจ้างมีการเข้ารับบริการทางการแพทย์ลดลง 
-       ระบบ HMO สามารถ screen ผู้รับบริการได้ดี เพราะจะช่วยคัดกรองอาการของผู้ป่วยก่อนส่งต่อได้ดี 
  
ทั้งนี้ สมาคมฯ มีความสนใจในการท า HMO โดยหากส านักงานประกันสังคมติดต่อสมาคมประกันวินาศภัยมาอย่าง
เป็นทางการ โดยทางสมาคมจะเป็น center ในการประสานงาน และจะคัดเลือกว่าบริษัทประกันใดจะสามารถเข้า
มามีบทบาทในการเป็นเจ้าของโครงการ HMO ได้ คิดว่าบริษัทกลาง น่าจะสามารถท าได้ เนื่องจาก ประสบการณ์
ในการควบคุมการจ่ายค่ารักษาพยาบาล จ านวนมากมาก่อน โดยอาจต้องมีการตั้งคณะท างานในการบริหารจัดการ
โครงการ HMO โดยสร้างเป็น Model และทางสมาคมอาจจะต้องไปต่อรองกับโรงพยาบาลคู่สัญญาในเรื่องของ
รายละเอียด แต่อยากให้ทางรัฐ เข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาช่วยในการควบคุม และใช้ภาพลักษณ์  โดยสมาคมฯ คิดว่า
บริษัทประกันเอกชนมีความคล่องตัวและสามารถบริหารจัดการในด้านการให้บริการ ได้ดีกว่ารัฐ 
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 มุมมองของผู้ให้บริการโรงพยาบาลเอกชนระดับต่างๆ ในเครือข่ายประกันสังคม 
 
สนทนากลุ่มผู้ให้บริการโรงพยาบาลเอกชน:  
 

หากมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมที่เอ้ือประโยชน์  ไม่ท าให้สูญเสียรายได้สถานพยาบาลเอกชน 
ก็มีความสนใจ  เช่น มีการสนับสนุนงบประมาณการส่งต่อให้แก่ supra contractor เป็นต้น 

 
“คือถ้าท าปุ๊บแล้วให้เหมือนเดิม แล้วส่วนที่ supra ต้องจ่ายอยู่เหมือนเดิม แต่ถ้าส่ง supra แล้วประกันสังคมจ่าย supra ผมเนี่ยเอา  

ผมเอานะครับ”  

  
 ส าหรับมุมมองเครือข่ายสถานพยาบาลเอกชน ความเป็นไปได้ในการยอมรับและจัดท า HMO เห็นว่า 
การจัดตั้ง HMO ไม่ว่า model ใด สถานพยาบาลเอกชนจะต้องพิจารณาเรื่องรายได้เป็นอย่างแรก ผลประโยชน์ 
ที่ควรได้รับ ผลกระทบและเงื่อนไขจากการจัดตั้ง HMO  
 

“ก็ต้องดูเร่ือง budget ก่อน ค่าตอบแทน เปลี่ยนแล้วเราได้อะไร เราได้ไหม หรือเราเสียไหม เง่ือนไขต้องดูก่อนครับ เสียผลประโยชน์ไหม” 

  
 Model เครือข่ายระบบบริการ เช่น เครือข่ายโรงพยาบาล และรับบริการที่ระดับ  primary care  
ก่อนส่งต่อโรงพยาบาล สถานพยาบาลเอกชนเห็นว่า ผู้ประกันตนอาจไม่ยอมหากต้องบังคับให้ผู้ประกันตน  
ไปที่คลินิกก่อนที่ส่งต่อไปโรงพยาบาล ระบบเดิมดีอยู่แล้วที่ไปที่ไหนก็ได้ที่ผู้ประกันตนสะดวก และผู้ประกันตน 
ในองค์กรบางแห่งจ าเป็นต้องไปรับบริการที่โรงพยาบาลเพราะบริษัทก าหนดว่าต้องเป็นใบรับรองแพทย์  
ที่ออกโดยโรงพยาบาลเท่านั้นจึงจะรับ นอกจากนั้นไม่เห็นด้วยในกรณีหากหนึ่งองค์กรเหมาผู้ประกันตน  
ให้ไปใช้สิทธิ์ที่สถานพยาบาลเดียวกันเพ่ือจะได้มีการท าส่งเสริมป้องกัน เพ่ือช่วยให้ผู้ประกันตนสุขภาพดีทั้งองค์กร 
เพราะหากเกิดความไม่พอใจในการบริการ สถานพยาบาลอาจมีความเสี่ยงสูญเสียผู้ประกันตนทั้งหมดและ  
สูญเสียรายได้ อีกทั้งเป็นการลิดรอนสิทธิ์ของผู้ประกันตน  
 ขณะที่มุมมองของสถานพยาบาลเอกชนเองต่อ  model นี้ ในด้านความสนใจไปท า primary care  
ในสถานประกอบการเพ่ือลดคนมาเป็นผู้ป่วยนอก ลดผู้ป่วยในโรงพยาบาล เน้นการส่งเสริมซึ่งดีกว่าปล่อยจนป่วย
หรือมีอาการหนัก สถานบริการเอกชนเห็นว่าต้องพิจารณาเรื่องต้นทุนในการจัดท าเป็นหลักว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ 
ภาคเอกชนเน้นเรื่องการลงทุนที่ได้ผลก าไร หากมีการสนับสนุนงบประมาณ ให้แรงจูงใจให้ท าอาจมีความเป็นไปได้ 
ขณะที่บางแห่งไม่มีความสนใจ  
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 “ไปคลินิกก่อนแล้วส่งต่อ ผู้ประกันตน ผมว่าผู้ประกันตนไม่ยอม” 
 

“ผมว่าเขาไม่ยอม ผมว่าบางทีบ้านเขาอยู่ใกล้รพ. จะให้ไปคลินิกแล้วของเรา สัญญาเราในระยะ 20 กิโลเมตร  มาใช้ที่คลินิกเรา แต่ถ้าเกิน  
20 กิโลเมตร ก็ให้มารพ.” 

 
“สมมุติ 20,000 คนเน่ีย มาเลือก รพ.ผม 20,000 ปีนี้ไม่พอใจปีหน้าหายหมด 20,000 ตายเลย” 
 
“เส่ียงเยอะนะครับ ถ้าคนหาย 20,000 คน นี่กี่ล้านต่อปี เราหายตรงนั้นไปเลย” 
 
“การท า primary care ในสถานประกอบการ อาจจะต้องดู cost ทุกอย่าง”  
 
“คืออย่างที่บอกด้วยภาคเอกชนมันมีข้อจ ากัดเรื่องบุคลากรและค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทุกอย่างออกไปเป็น cost หมด ถ้าจะถามผู้บริการ ผมมอง

ว่าไม่คุ้ม คือสมมุติว่าโครงการนี้มันออกไปปุ๊บ แล้วถ้าค่าตอบแทนคุณมีเสริมให้เรา คุณโอเค คุณออกให้ หรืออะไรที่มีค่าใช้จ่าย มีงบสนับสนุนนมามันก็
อาจจะได้ผลบ้าง เพราะว่ามันมีค่าตอบแทน แต่มันคุ้มกว่าที่ออกไปครับ” 

 
“ไม่น่าจะเอานะครับ ผมมองแล้วผมว่าผู้บริหารเขามองถึงเรื่องการลงทุน เขาเป็นนักธุรกิจ ผมไม่อยากตอบแทนเขาแต่ถ้ามองแบบธุรกิจนะ 

ทุกอย่างลงทุนไปมันมีผลตอบแทนอะไรกลับมาบ้าง กับทุกอย่างตอนนี้ที่มีอยู่ ต้องลงทุนเพิ่มแต่ไม่ได้อะไรเลย แล้วเขาจะลงทุนท าไม ถ้าธุรกิจลงทุนต้องมี
ผลตอบแทน” 

 
Model บริษัทประกันสุขภาพ และ เขตสุขภาพ สถานพยาบาลเอกชนเห็นว่า เมื่อมีผู้บริหารจัดการ

ส่วนกลาง ประกันสังคมต้องเสียค่าบริหารจัดการให้กับหน่วยงานตรงนี้ และหน่วยงานที่เข้ามารับบริหารจัดการ  
ก็จะต้องจัดสรรผลก าไรให้กับหน่วยงานอีกถอดหนึ่ง ท าให้ผลประโยชน์ของสถานพยาบาลลดลงไปอีก  
การน าหน่วยงานอ่ืนเข้ามาบริหารจัดการ เช่น บริษัทประกัน ควรมองทั้งมุมมองความพึงพอใจของผู้ประกันตน 
และวิธีการจ่ายเงินให้กับผู้ให้บริการ สถานพยาบาลเอกชนจะยอมท าระบบนี้หากบริษัทประกันจ่ายโรงพยาบาล
แบบ free-for-service  

หากหน่วยงานบริหารจัดการเป็น สปสช. เป็นหน่วยงานของรัฐที่อาจไม่คิดค่าบริหารจัดการสูงเหมือน 
บริษัทเอกชน มีความน่าเชื่อถือมากกว่าบริษัทประกันด้วยระบบข้อมูลที่ดี และการบริหารจัดการรวดเร็วเป็นระบบ 
จ่ายเงินตามงวด แต่ก็ต้องดูเงื่อนไขของ สปสช. ก่อนว่าเป็นอย่างไร 

 
“คือถ้าพูดง่ายๆ ก็คือต้องมีเงินจ่ายคนไปจัดการแล้วเขาก็คงต้องได้ก าไรส่วนนึง” 
 
“เหมือนยี่ปั๊ว มีคนกินหัวคิวอยู่ตรงกลาง” 
 
“ถ้ ามองเขาก็จะมีมุมมองอยู่  2 มุมมองเหมือนเดิม  ก็ คือผู้ ประกันตน กับสถานพยาบาล ก็ คือถ้ าสมมุติ ว่ าบริษัทประกัน 

มาก ากับดูแลปุ๊บเนี่ย เขาจะควบคุม ควบคุม ณ ตอนนี้ ด้วยจ่ายยาคนนี้ๆ นะ อะไรอย่างนี้ สมมุติว่า เอาในมุมมองผู้ประกันตนก่อนเขาจะแฮปปี้ไหม  
ใช่ไหมค่ะ ทางฝั่งของสถานพยาบาล ประกันสังคมจะมารับผิดชอบอยู่ หรือจะให้ หมอหรืออะไรก็แล้วแต่จ่ายประกันสังคม จ่ายมาที่รพ. หรือบริษัท
ประกันจ่าย” 
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“บริษัทประกันจ่าย รพ.แล้ว รพ.ได้ราคาตามที่จริง ผมก็ยอมนะ free for service” 
 
“เพราะว่า สปสช. บริหารปุ๊บเนี่ย 1.ข้อมูลจะไวกว่า 2. การจ่ายหรืออะไรจะเป็นระบบกว่า แล้วก็ถ้าไม่มีการกินหัวคิวนะคะอาจารย์ เพราะว่า

รพ.ก็ได้ จ่ายปัจจุบันก็ขาดทุนอยู่แล้ว ท่านไปให้บริษัทประกันไปบริหารจัดการอย่างนี้แล้วเขากินค่าหัวไปอีก หรืออะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะท าให้ รพ.
เสียเปรียบ ถ้าเป็นโมเดล 3 ถ้าเป็นอย่างนี้ เพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าเง่ือนไขรพ.จะได้อะไร” 

 

สถานพยาบาลเอกชนบางแห่งมีความสนใจโมเดลขนมชั้นคือ การมีประกันพ้ืนฐานอยู่แล้ว แล้วไปซื้อ  
ส่วนเสริมที่ต้องการเพ่ิมจากบริษัทประกัน แต่อย่างไรก็ตามบางท่านเห็นว่าปัจจุบันผู้ประกันตนก็ท าแบบนี้อยู่แล้ว
คือ มีประกันสังคมเป็นพ้ืนฐาน และบริษัทซื้อประกันเพ่ิมจากบริษัทประกันให้ในลักษณะประกันกลุ่ม การใช้สิทธิ
จะใช้สิทธิของบริษัทประกันก่อน ส่วนที่ไม่ครอบคลุมจะไปใช้สิทธิของประกันสังคม ผู้ประกันตนที่มีลักษณะแบบนี้
มีประมาณร้อยละ 50 เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการดูแลและให้สวัสดิการแก่พนักงานดี ดังนั้นโมเดลนี้ 
อาจไม่มีประโยชน์นัก 

 
“ได้อยู่นะ ถ้าผู้ประกันตนเขาส่งเงินสมทบในส่วนของเขาอยู่แล้ว แล้วถ้าจะให้เขาซ้ือเพิ่มอีก” 
 
“ผูป้ระกันตนกลุ่มหนึ่งของหนูมันในอมตนคร พนักงานส่วนใหญ่เขาซ้ืออยู่แล้ว อย่างเอสโซ่ เขาซ้ือประกันกลุ่มอยู่แล้ว ทุกวันนี้เขาก็ใช้ร่วมกัน

อยู่แล้ว” 
“เช่นเราใช้ประกันก่อน เคลมก่อน ส่วนต่างที่เหลือเราก็จะปัดเข้าประกันสังคมค่ะ” 
 
 

 มุมมองของผู้รับบริการในเครือข่ายประกันสังคม  
 

สนทนากลุ่มผู้ประกันตน: 
 
 Model แบบเครือข่ายระบบบริการ เช่น เครือโรงพยาบาล ผู้ประกันตนเห็นว่าไม่สามารถเป็นไปได้   
การผ่านเครือข่ายปฐมภูมิก่อนถึงได้ไปโรงพยาบาลเป็นเรื่องที่ผู้ประกันตนรับไม่ได้ เพราะจากเดิมที่เคยได้รับ  
คือไปโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ใกล้ที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้ประกันตนส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมืองและ 
แหล่งอุตสาหกรรม มักไปรักษาที่โรงพยาบาล มีโรงพยาบาลรองรับ หรือหากเป็นคลินิกก็เป็นคลินิกที่มีขนาดใหญ่
และได้มาตรฐาน นอกจากนั้นเห็นว่าสถานพยาบาล รพ.สต. ไม่เหมาะทั้งในด้านกายภาพ และไม่มีบุคลากร
โดยเฉพาะความต้องการพบแพทย์ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่เพียงพอ นอกจากนั้นรู้สึกว่าผู้ประกันตนต้องจ่ายเงิน 
ซึ่งแตกต่างจากสิทธิบัตรทอง ดังนั้นจะให้เข้ารับการรักษาแบบเดียวกันไม่ได้ 
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 “อันนี้ผมตัดเลยนะ ในต่างจังหวัด เขาใกล้ที่ไหน เขาก็ไปที่นั่น แต่ของเราในกรุงเทพและเขตชุมชนเนี่ยท่านท าอย่างนี้ไม่ได้” 
 
 “ถ้าปวดหัวตัวร้อน บาดแผลเล็กๆ น้อยๆ เข้าไปไม่มีปัญหาหรอก แต่ถ้าพวกหนักๆ เข้าไป เขาไม่เข้าไปหรอก เขาก็ต้องไปรพ. อ าเภอหรือรพ.
ของจังหวัด แต่ถ้าเป็นกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย เขาก็ไปคลินิกใหญ่ๆเขาก็ไปอยู่เพราะมีหมอ ส่วนมากคนที่อยู่ในการประกันตนเนี่ยเขาก็อยู่ในชุมชน
เมืองคือกรุงเทพปริมณฑล และก็เหมือนอุตสาหกรรมนะครับ แต่ไปบังคับเขาเนี่ย ไม่ได้ ว่าถ้าไม่ผ่านเครือข่าย  รพ.สต. หมอครอบครัว หรือคลินิกก่อน
แล้ว รพ.ไม่รักษาเขาเนี่ยโดนฟ้องตายเลยประกันสังคม” 
 

“เข้าไปรักษาอะได้ถ้ามีหมอ พยาบาลและเครื่องมือครบ คือเขาก็ไม่ได้อยากไป รพ. ใหญ่ในจังหวัดหรอก เขาอยากไปตามอ าเภอตามในเมือง
แหละ แต่ต้องมองว่าอย่างนึง รพ.สต. เนี่ยไม่มีใครเข้าเพราะเขานึกว่าศูนย์สุขภาพร้าง มีคนที่ไหนละ มองเข้าไปอะ”  

 
“คนงานส่วนใหญ่ขนาดเขาไป รพ. เอกชน มีที่จ่ายยาใหญ่ๆ มีหมอตรวจแพทย์อยู่เยอะๆ เขายังบอกได้แต่พารา แก้อักเสบ ได้แต่ไอ้นั้นไอ้นี่ 

แล้วอนามัยที่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล นี่นั่งอยู่ 3 คน ฉันเข้าไปดู เบาหวานก็ได้อยู่ คนใช้บัตรทองนะเข้า แต่ประกันสังคนไม่มี
ใครเข้าเลย เข้าอนามัยตรงนี้ก่อน มันก็ไม่เวิร์คหรอก อย่าไปใช้เลย” 

 
“บัตรทองกับ 30 บาท รักษาทุกโรคมันท าได้เพราะของฟรี ของฟรีอย่างที่ป้าบอกว่าเครือข่ายมันไปได้ แต่นี่เขาเสียตังไง” 
 
“คือว่ าจริ งๆ  แล้ว เราอะ ไปหาหมอไม่ ใช่ ไปหาพยาบาล พยาบาลก็แ ค่ คัดกรอง แต่ถ้ ามีแพทย์อยู่ เนี่ ย  ยั ง ไง เราก็มั่ น ใจ  

ว่ามีแพทย์ไว้ตรวจได้รักษาเราในเบื้องต้นนั้นคือการไปหาแพทย์ แต่มีพยาบาลไว้มันก็แค่พยาบาลเหมือนห้องพยาบาลที่บริษัทหรืออะไรก็ได้ที่ถามอาการ
แล้วก็จ่ายยาพาราแก้ปวด”  

 

  ผู้ประกันตนไม่เห็นด้วยกับ HMO แบบเขตสุขภาพ หรือ สปสช. เขต เพราะต้องเสียเงินงบประมาณ 
จ้างเขต และกังวลว่าการมีเขตเข้ามาบริหารจัดการจะพยายามหักค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพลงเพ่ือให้เหลือเงินส่วนต่าง
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเขต แต่ผู้ประกันตนอาจจะได้รับประโยชน์น้อยลง การท า HMO ในรูปแบบนี้เป็นการแก้ปัญหา
ที่ ไม่ตรงจุด ประกันสังคมควรมีการจัดท าระบบเทคโนโยยีสารสนเทศ ระบ บข้อมูลของผู้ประกันตน 
ให้ดีมากกว่าที่จะใช้เขตมาออกแบบการบริหารจัดการเพ่ือให้เหมาะกับผู้ประกันตนในแต่ละพ้ืนที่ และหาก
ส านักงานประกันสังคมต้องการแก้ไขการบริหารจัดการสถานพยาบาล ก็ควรจัดตั้ งคณะอนุจั งหวัด  
ในการให้ค าปรึกษาแก่สถานพยาบาล เช่น การบริหารจัดการอย่างไรให้โรงพยาบาลมีความคุ้มค่า ไม่ขาดทุน 
เป็นต้น มากกว่าการจ้างเขต 
 

“ไม่ดีเลย เพราะประกันสังคมมีเงินจ่ายเท่าไร หักค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพ พอผ่าน สปสช. ก็ต้องหักเงินส่วนต่าง ตรงนี้เราไม่แก้ต้นเหตุ  เรา
ไปแก้ที่ปลายเหตุ ไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาที่แท้จริง ถามว่าใครได้ประโยชน์ ผู้ประกันตนจะไม่ได้ประโยชน์ สปสช. ก็ต้องพยายามให้เงินเหลือไว้” 

 
“คือ model มันมีค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน มาจ้างคนจ้างอะไรใน สปสช. ที่จะมาจัดการตรงนี้ ถามว่าเอาเงินที่ไหน  ก็ต้องเอาเงินของ

ส านักงานประกันสังคมไปบริหารจัดการ ต้องเพิ่มบุคลากร ต้องเพิ่มงบประมาณ ควรแก้ที่ระบบเดิมให้ตรงจุดดีกว่าเอาอย่างอื่นมาเพิ่ม เอางบประมาณ
ตรงนั้นมาให้ผู้ประกันตนดีกว่า เขตเรียกร้องมาเท่าไรก็ต้องจ่ายให้เขา เพราะคุณไปจ้างเขา” 

 
“หากท า สัญญา  ประกั นสั ง คมต้ อ ง ไปตรวจสอบว่ า คุณท า ต ามนั้ นหรื อ ไม่  ก า รท า สัญญาต้ อ งตรว จ ให้ ต รงตามสัญญา  

ต้องเป็นระบบ มีขบวนการตรวจสอบที่ดีมีขั้นตอน” 
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“การบริหารจัดการที่ เหมาะสมกับผู้ ประกันตนควรดูที่ ระบบเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์มากกว่า  ไม่ ใช่การใช้  สปสช.  เขต  

เข้ามาดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับผู้ประกันตนในแต่ละพื้นที่” 
 
“ประกันสังคมไม่ควรใช้โมเดลนี้ ประกันสังคมควรใช้อนุจังหวัดของประกันสังคมมาช่วย เราไม่อยากใช้ค าว่าตรวจสอบ แต่เป็นใช้ค าว่า ให้

ค าปรึกษาแก่โรงพยาบาลมากกว่าว่าควรท าอย่างไร ให้โรงพยาบาลไปได้ ขาดทุน” 
 

“แก้ให้ตรงจุด ไม่เพิ่มงบ แต่เพิ่มบุคลากรมาช่วย support ผู้ประกันตนให้เพียงพอดีกว่า” 
 

 HMO แบบบริษัทประกันสุขภาพเอกชน ผู้ประกันตนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อโมเดลนี้ เพราะสิ้นเปลือง
งบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทประกันสุขภาพเอกชนย่อมบริหารจัดการเพ่ือให้เขาเกิดผลก าไรมากท่ีสุด 
 

“แบบนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ ประกันอย่าเอาเข้ามาเลย เปลืองเงินเฉยๆ เพราะเขาท าเพื่อให้เงินประกันเขาเหลือมากที่สุด” 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช.  ตัวอย่างการออกแบบระบบบริการจากการบริหารระบบ HMO มาพัฒนาระบบ  

                  บริการทางการแพทย์ของกองทุนประกันสังคม 
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 ตัวอย่าง 

การออกแบบระบบบริการจากการบริหารระบบ HMO มาพัฒนา 

ระบบบริการทางการแพทย์ของกองทุนประกันสังคม 

1) ระบบบริการทางการแพทย์ของกองทุนประกันสังคม: 

 ในเครือข่ายผู้ให้บริการภายใต้ส านักงานประกันสังคม ผู้ประกันตนมีทางเลือกที่มีความยืดหยุ่นขึ้น  

คือ สามารถรักษาได้ทั้งสถานบริการในเครือข่าย หรือ นอกเครือข่าย ซึ่งหากเลือกสถานพยาบาลนอกเครือข่าย

ต้องเสียค่าเบี้ยประกันในอีกอัตราหนึ่งที่สูงขึ้นกว่าในสถานพยาบาลในเครือข่าย ซึ่งต้องมีการศึกษาอัตราเบี้ย 

ที่มีความคุ้มทุนว่าต้องจ่ายเท่าไรต่อไป ส าหรับระบบในโรงพยาบาลหนึ่งแห่ง ดังรูป 18 จะมีระบบบริการ 

ดังต่อไปนี้ 

 มีช่องทางที่ง่ายให้กับผู้ประกันตนในการเข้าถึงบริการ   (easy ways to access care) ได้แก่  

ศูนย์บริการให้ค าปรึกษา ให้บริการโดยพยาบาล ท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพหรือข้อกังวลใจ

ด้านสุขภาพแก่ผู้ประกันตน ซึ่งจะสามารถคัดกรองอาการหรือความกังวลบางอย่างที่ไม่จ าเป็นต้องมาพบแพทย์

ได้ หรือสามารถไปรักษาที่คลินิกเมื่อมีอาการเจ็บป่วยทั่วไปได้ก่อน แต่หากมีปัญหาสุขภาพที่จ าเป็น  

ต้องพบแพทย์ พยาบาลจะท าหน้าที่ในการนัดหมายแพทย์ประจ าตัวให้แก่ผู้ประกันตน นอกจากนั้นผู้ประกันตน

สามารถพบแพทย์ในช่องทางที่สะดวกมากขึ้นโดยไม่ต้องเสียค่าเดินทาง โดยใช้ VDO visit หรือ ทางอีเมล์  

เป็นต้น 

 แพทย์ผู้ดูแลหลัก (Primary Care Physician; PCP) ผู้ประกันตนจะมีแพทย์ประจ าตัวเพ่ือคอยดูแล

ผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการการดูแลรักษา รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ลดวันนอนโรงพยาบาลและการกลับมารักษาซ้ า 

จ าหน่ายผู้ป่วยออกโดยท าการนัดติดตามผล และพัฒนาการดูแลรักษาที่ดีและได้มาตรฐานจากหลักฐาน 

เชิงประจักษ์ (evidence based) เพ่ือให้การรักษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการ 

นอกจากนั้นท าหน้าที่ในการควบคุมการส่งต่อผู้ป่วย ระบบที่เอ้ือในการดูแลรักษา เช่น เภสัชกรรม หรือ ผลการ

ตรวจห้องปฏิบัติการ ผู้ประกันตนสามารถสั่งยาให้ส่งไปทางไปรษณีย์ หรือส่งผลห้องปฏิบัติการได้ทางอีเมล์ 

เพ่ือความสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และลดความแออัดในโรงพยาบาล  

 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพผู้ประกันตน (connect care) ในทุกการดูแลรักษา และการส่งเสริม

ป้องกัน ตั้งแต่ผู้ประกันตนเริ่มเข้ามาในระบบ ส่งต่อ จนจ าหน่ายออก หรือไม่ว่าจะไปรับบริการที่ใด จะถูก

บันทึกข้อมูลและเชื่อมโยงโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  connect care เพ่ือประโยชน์ในการดูแลรักษา

ทั้งหมดส าหรับแพทย์ PCP ลดการดูแลรักษาที่ซ้ าซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  connect care จะใช้ในการ 
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ให้รางวัลแก่แพทย์ผู้ดูแลรักษาหากมีการส่งเสริมป้องกันไม่เกิดโรคหรือป้องกันไม่ให้โรคมีระดับรุนแรงขึ้นหรือ 

มีการรักษาแบบเน้นคุณค่า (value based) และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ 

 

 

 
รูปที่ 18 การประยุกต์ข้อดีของการบริหารระบบ HMO และ Managed care มาใช้ในเครือข่ายโรงพยาบาล 
 

2) การควบคุมก ากับและประเมินผลระบบการคลังสุขภาพและการบริการทางการแพทย์: 

2.1 การก ากับและประเมินผล 

กองทุนประกันสังคมจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ SSO connect care เพ่ือรองรับฐานข้อมูล

การบริการทั้งหมดที่ผู้ประกันตนได้รับ ตั้งแต่การบริการปฐมภูมิ การดูแลรักษา จนกระทั่งการส่งต่อ 

ของผู้ประกันตน ผ่าน connect care ของสถานพยาบาลต่างๆ ดังรูปที่ 19 เพ่ือน ามาใช้เป็นกลไกบริหาร

จัดการประเมินผลและควบคุมก ากับคุณภาพการบริการทางการแพทย์ โดยใช้ระบบการจ่ายเงินเป็นแรงจูงใจ 

ให้กับโรงพยาบาลและแพทย์ PCP ที่มกีารเน้นการบริการปฐมภูมิและเพ่ิมคุณค่าในการรักษา (value of care) 

และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลง หากผู้ให้บริการที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับที่มีคุณภาพมากกว่าเกณฑ์ 

จะได้รับเงินรางวัล โดยกองทุนประกันสังคมจัดท าข้อตกลงกับผู้ให้บริการ หากผู้ให้บริการมีคุณสมบัติช่วยรักษา
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ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพไว้ได้ต่ ากว่าระดับเพดานจะได้รับเงินรางวัล เช่น เงินออม หรือโบนัส แต่หากเกินกว่า

เพดานค่าใช้จ่ายจะได้รับการลงโทษด้านการเงิน  

 

 
 
รูปที่ 19 การก ากับและประเมินผลที่เน้นคุณค่าการบริการ 

 

ข้ อมู ล  connect care จ าก โ ร งพย าบาลต่ า ง ๆ  เ มื่ อ ถู ก ส่ ง ม า ยั ง  SSO connect care แ ล้ ว 

จะถูกประมวลผลโดยทีมวิจัยที่มี  ความรู้ ความช านาญ และทักษะในการประเมินผล เพ่ือจ่ายเงิน 

ให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญาและแพทย์ที่บริการอย่างมีคุณภาพ (value based payment) เน้นความต้องการ

ของผู้ประกันตนเป็นหลักทั้งทางด้านความพึงพอใจและบริการการรักษาที่มีประสิทธิภาพ การประเมิน

พิจารณาถึงการปฏิบัติงาน ได้แก่ ประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย การให้บริการ  

ของผู้ให้บริการ และคุณภาพของโรงพยาบาล ดังรูปที่  ซึ่งมีความครอบคลุมประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 

(สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในหัวข้อ แนวทางการควบคุมก ากับ การตรวจสอบ การประเมินผล 

ของ HMO และ ACO และน ามาทดสอบและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของการบริการในประเทศไทย) 

ก. การประเมินประสบการณ์ของผู้ป่วย ได้แก่ ได้รับการรักษาท่ีทันต่อเวลา ตรงตามนัด

หมายและข้อมูล แพทย์และบุคลากรมีการสื่อสารและการช่วยเหลือที่ดีทั้งขณะอยู่ในโรงพยาบาลและ  

หลังจากออกโรงพยาบาล การให้คะแนนแพทย์ การได้รับการส่งต่อ การให้สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ  

การตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ และสถานะสุขภาพ 
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ข. การประสานดูแลรักษาและความปลอดภัยของคนไข้ ได้แก่ มาตรฐานความเสี่ยง 

การกลับมารักษาซ้ า กลุ่มโรคหรือภาวะซึ่งหากได้รับการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยนอกที่เหมาะสมแล้วจะสามารถ

ป้องกันการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยไม่จ าเป็นได้ การเทียบประสานรายการยาหลังจากจ าหน่าย

ผู้ป่วยกลับบ้านเพ่ือลดความคลาดเคลื่อนในการใช้ยา ร้อยละของแพทย์ปฐมภูมิที่มีคุณสมบัติในการลงบันทึก

ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ค่าตอบแทน 

 

รูปที่ 20 การประเมินผลการให้บริการของโรงพยาบาลและแพทย์ 

ค. การป้องกันสุขภาพ ได้แก่ วัคซีนไข้วัดใหญ่ วัคซีนโรคปอดอักเสบ การคัดกรอง

น้ าหนักผู้ใหญ่และการติดตาม การประเมินการสูบและการเลิกบุหรี่ การคัดกรองโรคซึมเศร้า คอเลสเตอรอล  

ง. การประเมินประชากรกลุ่มเสี่ยง ด้วยตัวชี้วัดต่างๆ เฉพาะโรค ได้แก่ เบาหวาน  

ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด ภาวะหัวใจล้มเหลว และโรคหลอดเลือดหัวใจ  

จ. การเข้าถึงบริการ ได้แก่ การเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกันโรค การเข้าถึงบริการการ

เลิกเหล้าและบุหรี่ 

ฉ. การใช้ประโยชน์ (Utilization) ได้แก่ การใช้ประโยชน์การบริการด้านสุขภาพจิต 

การประเมินพฤติกรรมการดื่มสุรา  
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2.2 การร้องเรียนกรณีเกิดความไม่พอใจ 

หากผู้ประกันตนมีความไม่พอใจในการบริการ เช่น ได้รับการบริการที่ไม่มีคุณภาพ ได้รับการปฏิเสธ
การรักษาจากแพทย์ ในกระบวนการรักษาต้องรอนาน หรือไม่พอใจต่อการบริการ  การปฏิบัติของบุคลากร 
หรือสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น ผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนโดยกรอกแบบฟอร์มมายังทีมวิจัย 
ซึ่งทีมวิจัยจะเก็บข้อมูลส่วนนี้และใช้ในการประเมินผลการจ่ายเงินส าหรับโรงพยาบาลต่อไป ทั้งนี้เรื่องร้องเรียน
สามารถจ าแนกเป็น 2 ระดับความรุนแรงของความต้องการร้องเรียน 

เรื่องร้องเรียนทั่วไป (general procedure) ผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์มและยื่นเรื่องไปที่ส านักงาน
ประกันสังคมในพ้ืนที่ หรือ ที่เว็บไซด์ และจะได้รับการแจ้งผลภายในเวลา 3 วัน หากผู้ประกันตนไม่พอใจในผล
ดังกล่าวสามารถยื่นอุทธรณ์ไปยังองค์กรอิสระในการตรวจสอบ (independent review organization) 
 เรื่องร้องเรียนเร่งด่วน (urgent procedure) เป็นเรื่องที่หากใช้วิธีการร้องเรียนแบบทั่วไปแล้ว  
จะท าให้เกิดอันตรายอย่างมากต่อชีวิต สุขภาพ หรือความสามารถในการฟ้ืนสมรรถนะ หรือการรักษาของ
แพทย์ท าให้ผู้ประกันตนเกิดความเจ็บป่วยอย่างรุนแรง เกิดความเสี่ยง ระยะเวลาไม่เพียงพอในการรัก ษา  
เป็นต้น สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนมายังส านักงานประกันสังคมโดยจะได้รับผลการตรวจสอบภายใน 24 ชม.   
หากผู้ประกันตนไม่พอใจผลดังกล่าวสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยตรวจสอบเร่งด่วน (expedited 
review unit) ทบทวนภายใน 24 ชม. 
           ทิศทางการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและการจัดการเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  
ภายใต้บริบทของการด าเนินการปฏิรูปประเทศภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและทิศทางการ
บริหารจัดการเครือข่ายสถานพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในประเทศไทย และความสอดคล้องกับแนวทางการ
จัดการรูปแบบ HMO 
 ระบบ HMO ค่อนข้างมีความสอดคล้องกับทิศทางการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ที่เน้นการส่งเสริม

ป้องกันการบริการปฐมภูมิ ที่อาจช่วยแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและ  

การบาดเจ็บที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัตินั้น การส่งเสริมป้องกันของประเทศ 

มีการใช้น้อยยังไม่เกิดผลในเชิงปฏิบัติได้จริง  

ในด้านการด าเนินงานระบบ HMO มีการด าเนินงานผ่านบริษัทประกันเอกชนที่กระจายไปในภูมิภาค

ต่างๆ ของสหรัฐอเมริกามีความสอดคล้องกับการกระจายอ านาจสู่ระบบเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 

เป็นการบริการเชิงรุกแทนระบบเดิมที่เป็นการตัดเย็บเสื้อโหลจากส่วนกลาง  

 ในภาคเอกชนแม้ว่าจะมีบทบาทเข้ามาในระบบมากข้ึน แต่ทิศทางการบริหารของเอกชนมีรูปแบบการ

ควบรวมกิจการหรือการจัดการเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ มีความอิสระในการบริหารจัดการตัวเอง และมีการ

ขยายตัวลงทุนในตลาดต่างประเทศ ประชากรที่ใช้บริการเป็นผู้ที่มีรายได้ มีการออกแบบการรักษาเฉพาะ 

มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและราคาแพง วัฒนธรรมองค์กรที่ เน้นผลก าไรเป็นหลัก จึงอาจไม่สอดคล้อง  

กับระบบ HMO ที่เน้นบริการปฐมภูมิและควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 
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 การน าระบบ HMO มาใช้ในระบบประกันสังคมหากมีความแตกต่างจากอีกสองกองทุน หรือท าให้เกิด

ความรู้สึกแย่กว่าระบบเดิม เช่น การเน้นส่งเสริมป้องกัน การถูกบังคับให้ใช้บริการปฐมภูมิ ไม่ได้รับการรักษา  

ที่จ าเป็น อาจท าให้เกิดความไม่พอใจของผู้ประกันตน และท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าระหว่างสามกองทุนเพ่ิมข้ึน 

 ระบบ HMO มีระบบการเงินการคลังที่เน้นการจ่ายอย่างมีคุณค่า ท าให้ระบบการเงินการคลังมีการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

 ระบบ HMO มีการท างานแบบเชื่อมโยงกันโดยใช้ระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ท างานอย่างเป็น

เครือข่ายระหว่างบุคลากรทาการแพทย์ สามารถน าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์และก าหนดทิศทางการด าเนินการ  

และการประเมินผลและติดตามผู้ให้บริการได้ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปที่ต้องการให้มีฐานข้อมูลกลาง

ระหว่าง 3 กองทุน 
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thesis 
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PROFESSIONAL PRESENTATIONS 
 

 Economics costs of alcohol in Thailand, 6th National Conference on Subsantance abuse, 
15-17 June 2008, Thailand. 

 Cost of productivity loss due to premature death in Thailand, International Society of 
Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR), 13th May 2008, Thailand. 

 Assessing the enforcement of policy on limiting alcohol accessibility and alcohol 
purchasing; Australasian Professional Society on Alcohol and other Drugs Conference 
2008, 24th November 2008, Sydney Australia. 

 Cost of productivity loss due to premature death in Thailand, International Society for 
Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR): ISPOR 3rd Asia-Pacific Conference, 
9th September 2008, Soul South Korea. 

 Assessing the enforcement of policy on limiting alcohol accessibility and alcohol 
purchasing; The 3rd National Alcohol Conference “Alcohol: No Ordinary Commodity”, 
22nd November 2007. 

 A determination of topics for health technology assessment in Thailand: making decision 
makers involved, Emerging Roles of Pharmacoeconomics in Decision making in Thailand; 
International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR), 12th 
October 2007, Thailand. 

 Economics costs of alcohol in Thailand. The seminar of alcohol industry and impact of 
alcohol consumption in Thailand, Network of Committee on public participation group 
The National Legislative Assembly, Stop drinking network. 

 
 
PUBLICATIONS 

 

 Lertpitakpong C, Thavorncharoensap M, Teerawattananon Y, Thitiboonsuwan K. (2009) 
Assessing the enforcement of policy on limiting alcohol accessibility and alcohol 
purchasing. Journal of Health Science,18: 537-49.   

 Lertpitakpong C, Thavorncharoensap M, Teerawattananon Y, Neramitpitagkul P. (2009) 
Cost of productivity loss due to premature death in Thailand. Journal of Health Science, 
18: 322-32. 
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 Thitiboonsuwan K, Thavorncharoensap M, Lertpitakpong C, Teerawattananon Y. (2008) 
The economic costs of alcohol related absenteeism and reduced productivity in 
Thailand. Journal of Health System Research  

 Neramitpitagkul P, Lertpitakpong C, Thavorncharoensap M, Chaikledkaew U. 
Teerawattananon Y. (2008)  Health care costs from alcohol drinking among Thai 
population. Journal of Health System Research 

 Lertpitakpong C, Chaikledkaew U, Thavorncharoensap M, et al. (2008) A determination 
of topics for health technology assessment in Thailand: making decision makers involve. 
J Med Assoc Thai (Supplement) 

 Lertpitakpong C, Chaikledkaew U, Thavorncharoensap M, et al. (2008) A determination 
of topics for health technology assessment in Thailand: making decision makers 
involved, Journal of Health Science.  

 Chaikledkaew U, Lertpitakpong C, Kulpeng W, et al. The current capacity and future 
development of economic evaluation for policy decision making: A survey among 
researchers and decision makers in Thailand. Value in health. 

 Thavorncharoensap M, Teerawattananon Y, Yothasamut J, Lertpitakpong C, et al. (2010) 
The economic costs of alcohol consumption in Thailand, 2006. BMC Public Health. 

 Thavorncharoensap M, Teerawattananon Y, Yothasamut J , Lertpitakpong C, 
Chaikledkaew U.(2009) Economic cost of alcohol consumption: A systematic Review. 
Addiction BMC Public Health. 

 
 
REPORTS AND BOOKS 
 

 Ph.D. thesis title “Applying quality of life concept to employee health assessment in 
organization, 2016 (apply DALY concept) 

 The project evaluation of “Tambol Health Promoting Hospital: context-based learning, 
Thailand” 

 Master thesis title “The attitude of secondary school students in Bangkok towards 
condom preparedness by single female students, 2003 

 The security of life and property of Hua-Hin, Petchaburi, 2002. 

 The economic loss of traffic accident during New Year Day, Thailand, 2002. 
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 Situational review of adolescent sexual behavior, life skills promotion and counseling 
services, 2005 

 Style teen…I am teen, Waiman…rutanrak – a sexual self-learning manual for adolescent, 
2005 

 
CONTACT INFORMATION 
 
Address: 98/21 Peuklada village, Bangmaenang, Bangyai, Nonthaburi, 11140 
Phone: 08-9780-4438  
E-mail address: chada.lptp@gmail.com 
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3. ผู้ช่วยวิจัย  นางสาวนัฐริญา  คงรอด  
(Miss Natthariya Khongrot) 

ประวัติการศึกษา  
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

 
ประวัติการท างาน/ฝึกงาน  

1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ เดือน มิ.ย. 2559  ก.ค. 2559 ( 2 เดือน )  
โรงพยาบาลปากพนัง, นครศรีธรรมราช 

2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ เดือน ม.ค. 2560  เม.ย. 2560 ( 4 เดือน ) 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง, นครศรีธรรมราช, 

ความรับผิดชอบ (โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยงควบคุม):  
3. ปัจจุบัน เป็นผู้ประสานงานฯ และผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการประเมินงานสร้าง

เสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ผลงานด้านวิชาการ  
 โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง   
 โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน บ้านมาดนั่ง ม.6 ต าบลลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 โครงการวิจัยสร้างแกนน าชุมชนสุขภาพดี สู่วิถีชุมชนลดเสี่ยง โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต

สูง หมู่ที่ 2 ต าบลไสหร้า อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีฯ ในงานมหกรรมพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน   
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 
 

ติดต่อ: 
ที่อยู่ปัจจุบัน  9/307  หมู่บ้านสิวารัตน์ 8 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 
มือถือ : 0908976222 
E-mail: natthariyakhongrot@gmail.com 
 
 

 
 
 
 




