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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

  การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับการใชบริการ
สถานพยาบาลประจําครอบครัวของผูใชบริการในโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยผูวิจัยไดแบงหัวขอในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 

2.1  แนวคิดการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
2.2 วิวัฒนาการโครงการประกันสุขภาพในประเทศไทย 
2.3 ความสําคัญของโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ตามนโยบายรัฐบาล  
2.4  การดําเนินงานโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.5  แนวคิดทฤษฎีการใหบริการสาธารณะ 
2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.1 แนวคิดการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
 

2.1.1  เปาหมายของการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

 เปาหมายของการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา คือ การสรางหลักประกันให    
ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการทางดานสุขภาพไดตามความจําเปน โดยถือเปน “สิทธิ” ขั้น     
พื้นฐานของประชาชน มิใชเปนเรื่องที่รัฐสงเคราะหหรือชวยเหลือประชาชน ท้ังนี้เพื่อใหเปนไปตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 52 ที่วา “บุคคลยอมมีสิทธิ
เสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจาก
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

 อยางไรก็ตาม เนื่องจากการสรางหลักประกันใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการ
ทางดานสุขภาพเพียงอยางเดียว คงไมเพียงพอที่จะทําใหประชาชนทุกคนมี “สุขภาพดี” หรือมี “สุข
ภาวะ” ซ่ึงเปนเปาหมายสูงสุดของระบบสุขภาพได การที่ประชาชนจะมี “สุขภาพดี” ไดนั้น ประชาชน
จะตองสามารถพึ่งพาตนเองทางดานสุขภาพไดมากขึ้น สามารถเขามามีสวนรวมดูแลและบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพได โดยถือวา “สุขภาพ”เปนเรื่องของประชาชนทุกคนและเพื่อประชาชนทุกคน (All for 
Health and Health for All) ทั้งหมดจะทําใหระบบเนนที่การ “สราง” สุขภาพมากกวาการ “ซอม” 
สุขภาพ  
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การสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาเพื่อใหประชาชนทุกคนมี “สุขภาพดี” นั้น จะตอง
สนับสนุนการสรางเงื่อนไขตางๆ ดังกลาวใหเกิดขึ้นดวย 

 2.1.2  หลักการสําคัญในการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
         1)  กระบวนการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา ควรใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในทุกระดับและเปนเจาของรวมกัน มีความรับผิดชอบรวมกันระหวางรัฐกับประชาชน  โดยมี            
เปาหมายคือ สุขภาวะ ตามหลักการสุขภาพพอเพียง 

         2) ประชาชนจะตองไดรับการคุมครองสิทธิในการไดรับบริการที่มีคุณภาพ และใน
ระยะถัดไปเมื่อระบบการจัดการลงตัวแลว ประชาชนควรจะมีสิทธิในการเลือกขึ้นทะเบียนและใช
บริการจากหนวยบริการระดับตน หรือ เครือขายหนวยบริการระดับตนที่ตนเองพึงพอใจ และใกลบาน/
ที่ทํางาน เพื่อเปนสถานพยาบาลประจําบุคคลหรือประจําครอบครัว 

         3) สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนที่จะใหบริการ จะตองเปนสถานพยาบาลที่มี
มาตรฐานและไดรับการรับรองคุณภาพ (Quality Accreditation) โดยถือวาการรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลเปนเงื่อนไขที่จําเปน เพื่อสรางหลักประกันวา ประชาชนจะไดรับบริการที่มีคุณภาพ 

         4) ระบบประกันสุขภาพแหงชาติ จะใหความสาํคัญกับการมีและใชหนวยบริการระดับ
ตน (primary care) เปนจุดบริการดานแรก ซ่ึงทําหนาที่ใหบริการแบบผสมผสาน ทั้งการรักษาพยาบาล 
การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ กรณีที่เกินความสามารถ หนวยบริการ
ระดับตนจะรับผิดชอบสงผูปวยไปรับบริการตอที่สถานพยาบาลอื่น 

         5) สนับสนุนใหหนวยบริการระดับตนดวยกันเอง และหนวยบริการระดับตนกับ 
สถานพยาบาลระดับอื่น ใหบริการรวมกันในลักษณะเครือขาย(Provider Network) โดยอาจจะเปน  
เครือขายของภาครัฐดวยกันเอง หรือระหวางภาครัฐกับเอกชน 

         6) ระบบการเงนิการคลังเพื่อการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา จะตองเปนระบบ
ที่สามารถควบคุมคาใชจายไดในระยะยาว(Cost Containment System)  และตองระวังไมใหเกิดสภาพที่
ประชาชนมาพึ่งบริการมากเกินความจําเปน กลไกการจายเงินแกสถานพยาบาลจะตองเปนการจายแบบ
ปลายปด (Close End) และการเปนการจายเงินแบบมุงเนนผลลัพธการดําเนินงาน (Performance Related 
Payment) 

         7) สิทธิประโยชนหลักและรูปแบบหรือกลไกการจายเงิน (Payment Mechanism) แก  
ผูใหบริการจะตองเปนมาตรฐานเดียวกัน ไมวาจะบริการโดยกองทุนประกันสุขภาพกี่กองทุนก็ตาม 
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         8) ระบบประกันสุขภาพในอนาคตหรือระบบประกันสุขภาพแหงชาติ ควรจะ
ประกอบดวยกองทุนประกันสุขภาพเพียงกองทุนเดียว แตในระยะผานอาจจะมี 2 กองทุนที่มีเอกภาพใน
การบริหารงาน มีชุดสิทธิประโยชนหลักเหมือนกัน (อาจจะมีกองทุนยอยเพื่อบริหารจัดการ การ
รักษาพยาบาลที่มีคาใชจายสูง เพื่อใหสามารถควบคุมคาใชจายและทราบขอมูลการใชบริการ) รูปแบบ
ระบบประกันสุขภาพในอนาคตแสดงดังภาพ 2 

  

ภาพ 2 ระบบงบประมาณและทางเลือกกลไกการจายเงินสถานพยาบาล 

(ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข. 2544 :4 ) 

 

2.1.3  ชุดสิทธิประโยชนหลัก (Core Package) ของระบบประกันสุขภาพแหงชาติ 

         1) ชุดสิทธิประโยชนหลักของระบบประกันสุขภาพแหงชาติ จะประกอบดวยบริการ
พื้นฐานโดยอางอิงชุดสิทธิประโยชนของโครงการประกันสังคม เพิ่มเติมดวยบริการสงเสริมสุขภาพ
และการควบคุมปองกันโรคที่เปนบริการสวนบุคคลและครอบครัว (Personal and Family Preventive 
and Promotive Service) รวมทั้งบริการการแพทยทางเลือกที่ผานการรับรอง การใชบริการ

คณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ

กองทุนประกันสุขภาพของประชาชน

ท่ีอยูในภาคการจางงานที่เปนทางการ

กองทุนประกันสังคม

กองทุนสวัสดิการ

รักษาพยาบาลของขาราชการ

กองทุนประกันสุขภาพของประชาชน

กลุมที่เหลือ

กองทุนประกัน

สุขภาพ

สํานักงานสารสนเทศ

การประกันสุขภาพ

สํานักงานบริหารกองทุน

ระดับพื้นที่

เงิน

เงิน

ผูใหบริการ

สถานพยาบาล

ประชาชน

เงิน

บริการตาม

ชุดสิทธิประโยชน

ปฐมภูมิ

ทุติยภูมิ

ตติยภูมิ

ภาครัฐ/เอกชน

การแพทยทางเลือก

ขอมูล

ขอมูล

กําหนด

นโยบาย

กําหนด

นโยบาย

สถาบันพัฒนาและรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล

การรับรองและ

การตรวจสอบ

คุณภาพ

มีสวนรวม/การรองเรียน

มีสวนรวม/การรองเรียน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 11 

นอกเหนือจากชุดสิทธิประโยชนหลักนี้ประชาชนหรือ/และนายจาง (กรณีที่เปนลูกจางของสถาน
ประกอบการ) จะตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นเอง 

         2) บริการสงเสริมสุขภาพและการควบคุมปองกันโรคที่เปนบริการสวนบุคคลและ
ครอบครัว จะครอบคลุมทั้งบริการในสถานพยาบาล และการจัดบริการในชุมชน เชน การเยี่ยมบาน การ
ดูแลผูปวยที่บาน ฯลฯ 

         3) บริการสงเสริมสุขภาพและการควบคุมปองกันโรคที่เปนบริการสําหรับชุมชนและ
กลุมเปาหมายเฉพาะตางๆ (เชน กลุมนักเรียน ผูติดยาเสพติด ฯลฯ)  การดําเนินงานกรณีที่มีการระบาด
ของโรค งานอนามัยโรงเรียน การบําบัดและฟนฟูผูติดยาเสพติด/สารเสพติด การรณรงคเพื่อ ควบคุม
โรคเอดส ฯลฯ จะไมรวมอยูในชุดสิทธิประโยชนหลัก แตจะเปนกิจกรรมที่มีการตั้งงบประมาณเปนการ
เฉพาะ หนวยงานที่รับผิดชอบยังตองรับผิดชอบในการขอตั้งงบประมาณดังกลาวไปกอน จนกวาจะมี
การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (หรือคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่-  กสพ.) เปน
ผูตั้งงบประมาณในอนาคตตามพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 

         4) รายละเอียดชุดสิทธิประโยชนหลักนําเสนอในภาคผนวก 1 ชุดสิทธิประโยชนหลัก
นี้เปนกรอบขั้นตนสําหรับการเริ่มดําเนินงาน และจะมีกลไกเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชนนี้อยาง
ตอเนื่องใหเหมาะสมกับความจําเปนดานสุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย/สาธารณสุขที่มีการ
เปล่ียนแปลงไป 

2.1.4 งบประมาณที่จาํเปนสําหรับการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาและกลไกการจายเงิน
สถานพยาบาล 

         1) งบประมาณขั้นต่ําที่จําเปนสําหรับการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาเทากับ 
1,202.40 บาทตอประชากร (ที่ยังไมครอบคลุมโดยระบบประกันสังคมและสวัสดิการรักษาพยาบาลของ
ขาราชการซึ่งมีประมาณ 46.6 ลานคน) ทั้งนี้แยกเปนรายละเอียดดังนี้ (สํานักงานประกัน                     
สุขภาพ. 2544 : 4) 

(1)  งบประมาณสําหรับการรักษาพยาบาล      934 บาทตอคนตอป 
-  คารักษาพยาบาลผูปวยนอก        574     บาทตอคนตอป 
-  คารักษาพยาบาลผูปวยใน       303     บาทตอคนตอป 
-  คารักษาพยาบาลที่มีคาใชจายสูง          32     บาทตอคนตอป 
-  อุบัติเหตุและฉุกเฉิน                              25     บาทตอคนตอป 
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(2) งบประมาณสําหรับการสงเสริมสุขภาพและการควบคุมปองกันโรค 175 
บาทตอคนตอป 

(3) งบลงทุน (10% ของ งบประมาณสําหรับการรักษาพยาบาล)   93.40 

 บาทตอคนตอป 

         2) งบประมาณที่จะจัดสรรใหกับพื้นที่จะเทากับ 1,052 บาทตอหัวประชากร โดย      
งบประมาณสําหรับการลงทุน การรักษาพยาบาลที่มีคาใชจายสูง อุบัติเหตุและฉุกเฉิน (รวม 150.40 บาท
ตอประชากร) จะบริหารโดยกองทุนที่สวนกลาง ในระยะผานกองทุนบัตรประกันสุขภาพ กระทรวง       
สาธารณสุขจะทําหนาที่บริหารงบกองทุนดังกลาว ภายใตการดูแลของคณะกรรมการนโยบาย
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ งบประมาณที่จะจัดสรรใหกับพื้นที่ในระยะผาน จะแยกงบประมาณหมวด   
เงินเดือนที่จะจายใหกับสถานพยาบาลของรัฐไวเปนการเฉพาะ สถานพยาบาลของรัฐจะไดรับจัดสรรงบ
ตามอัตราเหมาจายรายหัวประชากร คูณ จํานวนประชากรที่ขึ้นทะเบียน หักดวย งบประมาณหมวด   
เงินเดือน สําหรับสถานพยาบาลของเอกชนจะไดรับจัดสรรงบตามอัตราเหมาจายรายหัวประชากร คูณ 
จํานวนประชากรที่ขึ้นทะเบียน 

         3) งบประมาณสําหรับการบริหารระบบประกันสุขภาพถวนหนา คิด 10% ของงบ (1) 
สําหรับประชาชนที่ยังไมมีหลักประกันสุขภาพ 46.6 ลานคน ซ่ึงจะเทากับ 5,168 ลานบาทตอป งบ      
ดังกลาวจะเปนงบสําหรับการบริหารกองทุนในสวนกลางและองคกรบริหารกองทุนในระดับพื้นที่ 
(Area Purchaser Board - APB) และการเตรียมระบบเพื่อรองรับระบบประกันสุขภาพแหงชาต ิ(รวมการ
พัฒนาบุคลากรดวย) 

         4) จะมีงบประมาณเพื่อสนับสนุนการสรางประสิทธิภาพของระบบอีกในวงเงิน 10% 
ของงบ ขอ (1) หรือเทากับ 5,168 ลานบาท โดยจัดสรรเปนงบกลางบริหารโดยคณะกรรมการ งบ        
ดังกลาวจะใชเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของสถานพยาบาลของรัฐในระยะเปลี่ยนผาน (ระยะ 2-3 ป) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการแกไขปญหาการกระจายของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขระหวางพื้นที่
และสถานพยาบาลตางๆ 

         5) งบประมาณในขอ 3) และ 4) จะบริหารโดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม) ภายใตการดูแลของคณะกรรมการนโยบายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

         6) ในระยะเปลี่ยนผานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะเปนองคกรหลักที่รับผิดชอบ
บริหารกองทุนระดับพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการ         
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สุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ. หรือ Area Health Board-AHB) ทําหนาที่ใหคําปรึกษา (Advisory Board) 
คณะกรรมการประกอบดวยผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนผูบริโภค ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทน     
ผูใหบริการ  โดยมีนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนเลขานุการ  สําหรับพื้นที่ที่ยังไมสามารถจัดตั้ง 
กสพ.ไดใหใชองคประกอบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถวนหนาจังหวัด (ปสน.จังหวัด) ทํา
หนาที่ดําเนินการไปกอน 

         7)  ทางเลือกในการจายเงินใหสถานพยาบาลมี 2 ทางเลือกหลักๆ คือ  

รูปแบบที่ 1 การจายเงินแบบเหมาจายรายหัว รวมงบสําหรับบริการผูปวยนอก (บวกงบสงเสริม 

สุขภาพและการปองกันโรค) และบริการผูปวยใน (Inclusive Capitation) ใหหนวยบริการระดับตนที่รับ
ขึ้นทะเบียน กรณีที่มีการสงตอผูปวยไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่น หนวยบริการระดับตนจะตอง
ตามจาย กรณีบริการที่มีคาใชจายสูง อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ใหเบิกจากกองทุนบัตรประกันสุขภาพที่   
สวนกลาง การตามจายกรณีสงตอผูปวยระหวางสถานพยาบาลภายในจังหวัด กรณีผูปวยนอก ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่ กสพ. กําหนด กรณีผูปวยใน จะตามจายตามกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRGs)  

รูปแบบที่ 2 การจายเงินเหมาจายรายหัวงบสําหรับบริการผูปวยนอก (บวกงบสงเสริมสุขภาพ 

และการปองกันโรค) ใหหนวยบริการระดับตน (Capitation for Ambulatory Care) งบสําหรับบริการ       
ผูปวยในใหบริหารที่กสพ. โดยจายใหรพ.ตามกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRGs with Global Budget) บริการ
ที่มีคาใชจายสูง อุบัติเหตุและฉุกเฉินใหเบิกจายจากกองทุนบัตรประกันสุขภาพที่สวนกลาง 

         8) กสพ.จะเปนองคกรชวยตัดสินใจเลือกกลไกการจายเงินแกสถานพยาบาลภายใน
จังหวัดตามกรอบแนวทางที่กําหนด โดยคํานึงถึงความจําเปนดานสุขภาพ (Health Need) ของประชาชน
ในพื้นที่ และปจจัยอ่ืนๆ ทั้งนี้ใหมีการประเมินผลรูปแบบกลไกการจายเงินดังกลาว เพื่อนําไปสูการ    
ตัดสินใจเลือกมาตรฐานกลไกการจายเงินสถานพยาบาล (Standardized Payment Mechanism) ใน
อนาคตตอไป 

         9) กรณีที่มีการสงผูปวยเพื่อไปรับการรักษาตอที่สถานพยาบาลนอกเขตพื้นที่จังหวัด 
ใหมีการตามจายสถานพยาบาลดังกลาวโดยใชหลักเกณฑดังนี้ 

(1)  กรณีผูปวยนอก ใหตามจายสถานพยาบาลตามที่จายจริง แตไมเกินเกณฑที่กําหนด 

 ทั้งนี้ใหใชเกณฑการจายเงินผูปวยนอกกรณีอุบัติเหตุมาใชโดยอนุโลม 
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(2) กรณีผูปวยใน ใหตามจายสถานพยาบาลตามกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRGs) โดยให 
1 RW มีคาเทากับ 10,000 บาท 

         10)  ภายใตรูปแบบการจายเงินใหสถานพยาบาลที่ กสพ.กําหนด (ไมวาจะเปนรูปแบบ
ที่ 1 หรือ 2 ของขอ 7)  กสพ.อาจกําหนดใหอัตราเหมาจายรายหัวประชากรที่จะจายใหกับหนวยบริการ
ระดับตนในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัดแตกตางกันตามความจําเปนดานสุขภาพของแตละพื้นที่ได 
(Adjusted Capitation) นอกจากนี้เพื่อเปนการสงเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดบริการ 
กสพ.ยังอาจกันเงินจํานวนหนึ่งจากเงินเหมาจายรายหัว เพื่อจายใหสถานพยาบาลเมื่อส้ินงวด (เชน         
6 เดือนหรือ 1 ป) ตามผลงานการใหบริการ ซ่ึง กสพ.สามารถกําหนดตามสภาพปญหาของพื้นที่ เชน 

(1) อัตราการใชบริการ (Utilization Rate) 
(2) ความครอบคลุมบริการพื้นฐาน เชน ความครอบคลุมการใหวัคซีน (Vaccine 

Coverage) การวางแผนครอบครัว การอนามัยแมและเด็ก ฯลฯ 
(3) อัตราการคนพบผูปวยใหมในชุมชน เชน ผูปวยมะเร็งปากมดลูก ผูปวยโรคเร้ือรัง 
(4) ความพึงพอใจของผูรับบริการ (Consumer Satisfaction) 
(5) นวัตกรรมใหมๆ ในการสรางสุขภาพ (Health Promotion Innovation) 
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ภาพ 3 ระบบงบประมาณและทางเลือกกลไกการจายเงินสถานพยาบาล 

(ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข. 2544 : 6) 

 

2.1.5 ระบบบริการสุขภาพภายใตระบบประกันสุขภาพแหงชาติ 

         1) หนวยบริการระดับตน หรือ เครือขายของหนวยบริการระดับตน ที่จะรับ             
ขึ้นทะเบียนประชาชนได จะตองสามารถใหบริการแบบผสมผสานทั้งการรักษาพยาบาล การสงเสริม      
สุขภาพ การควบคุมปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ ทั้งบริการภายในและภายนอกสถานพยาบาล โดย
มีแพทยอยางนอย 1 คนรวมกับบุคลากรอื่นๆ เปนผูใหบริการ  ปจจุบันสถานพยาบาลที่ประชาชนจะ
สามารถเลือกขึ้นทะเบียนไดคือ โรงพยาบาลชุมชน ศูนยบริการสาธารณสุขของเทศบาลและศูนยแพทย
ชุมชน (ที่มีแพทยปฏิบัติงานประจํา) โรงพยาบาลและคลินิกเอกชน (ที่มีแพทยปฏิบตัิงานเต็มเวลา)  

         2) โรงพยาบาลขนาดใหญ สามารถเปนผูใหบริการระดับตนและรับขึ้นทะเบียน 
ประชาชนได ทั้งนี้ตองจัดระบบที่จะสามารถใหบริการแบบผสมผสานตามเงื่อนไขที่กําหนด  

         3) เพื่อใหสามารถดําเนินการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาไดภายในเงื่อนไขเวลา
ที่กําหนด ใหถือวาโรงพยาบาลของรัฐทั้งหมดไดมาตรฐานการใหบริการไปกอน สําหรับสถานพยาบาล        
ภาคเอกชนตองผานการประเมินหลักเกณฑมาตรฐานเบื้องตนกอนเขารวมใหบริการ 

         4)  สถานพยาบาลของภาคเอกชนที่จะเขารวมใหบริการ กรณีที่เปนหนวยบริการระดับ
ตน เชน คลินิก จะตองมีคุณสมบัติตามภาคผนวก 3 และสามารถรับขึ้นทะเบียนประชาชนไดเฉพาะใน

งบประมาณเพื่อสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา

งานหลัก
ประกัน กท.สธ.

งานหลัก
ประกัน กท. อื่น

กองทุน
บัตรประกันสุขภาพ

งบกลาง

เงินเดือน เงินเดือน Contingency

การจัดการ
ในจังหวัด

ปชก.ขึ้นทะเบียน N
งปม. UC = CN

  เอกชน     = CN+1

เงินเดือน กท. อื่นๆ   = B

เงินเดือน กท.สธ.      = A

เหลือปม.UC = CN - (A+B)

  กท.สธ.    =  CN 2   - A
                                              
  กท. อ่ืนๆ = CN 3  - B

กรณีท่ีสถานพยาบาล
ของรัฐติดลบหรือ
เหลือไมพอดําเนินการ

C = Capitation
N = จํานวนผูข้ึนทะเบียน

CN+ =  รายได UC  โดยคิดจาก
            capitaion (UC) + รายได   UC อื่นๆ

}
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อําเภอที่ตั้งและอําเภอใกลเคียงที่ติดกัน กรณีรพ.เอกชนจะจัดบริการระดับตนได จะตองจัดระบบ          
ที่จะสามารถใหบริการแบบผสมผสานตามเงื่อนไขที่กําหนด สําหรับโรงพยาบาลใหญ 

         5)  สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation Institute) 
หรือ พรพ. ซ่ึงตอไปจะพัฒนาเปน สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพบริการจะเปนองคกรหลักในการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพบริการทั้งหมด (Health Care Accreditation) รวมถึงบริการระดับตนดวย ใน
ระยะเปลี่ยนผานสําหรับจังหวัดที่จะดําเนินการในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2544 สถาบันพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล จะเปนผูกําหนดแนวทางการประเมินมาตรฐานเบื้องตนสถานพยาบาลที่จะเขารวม
ใหบริการ และใหกลไกระดับจังหวัดที่จัดตั้งโดย กสพ. เปนกลไกประเมินมาตรฐานเบื้องตน
สถานพยาบาลไปกอนโดยทีมเยี่ยมสํารวจจาก พรพ. จะประเมินซ้ําเพื่อกํากับกระบวนการใหได
มาตรฐานในระดับอันควรตอไป 

2.1.6 ระบบสารสนเทศและการขึ้นทะเบียนประชาชน 

         1) การลงทุนโครงสรางพื้นฐานระบบสารสนเทศเพื่อบริหารระบบประกันสุขภาพ มี
ความจําเปนเรงดวนและควรเริ่มดําเนินการทันที โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจาก งบประมาณ
ตอหัว 1,202.40 บาท  ซ่ึงในชั้นตนนี้  การบริหารองคกรสารสนเทศ เห็นควรดําเนินการในรูปโครงการ
ไปพลางกอน ภายในสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เนื่องจากจะมีความคลองตัวในการบริหารมากกวา  
จนกวาการจัดตั้งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติจะแลวเสร็จ จึงจะรวมองคกรสารสนเทศ        
ดังกลาวเขามาเปนสวนหนึ่งของสํานักงาน ฯ 
         2) การขึ้นทะเบียนประชาชนผูมีสิทธิ จะใชขอมูลจากการสํารวจรวมกับขอมูลจาก
ทะเบียนราษฎรที่ไดจากการประสานงานกับสํานักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง เพื่อออก        
“บัตรทอง”ใหแกประชาชน ในระยะยาวเมื่อระบบสารสนเทศกลางไดจัดตั้งเรียบรอยแลว จะมีการปรับ
ระบบการขึ้นทะเบียนใหมโดยอิงขอมูลจากระบบสารสนเทศกลางที่พัฒนาขึ้น 

         3) การเลือกขึ้นทะเบียนกับหนวยบริการระดับตน ระยะแรกจะกําหนดโดยอาศัย เขต
พื้นที่ปกครอง สภาพภูมิศาสตร และการกระจายของสถานพยาบาล (ทั้งรัฐและเอกชนที่จะเขารวม
ใหบริการ) โดยให กสพ. ทําหนาที่เปนองคกรตัดสินใจไปกอน ระยะตอไปจึงจะเปดโอกาสให
ประชาชนสามารถเลือกขึ้นทะเบียนกับหนวยบริการระดับตนไดดวยตนเอง 

2.1.7   องคกรบริหารระบบประกันสุขภาพแหงชาติและองคกรเตรียมสรางหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา 
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         1)  จะมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการนโยบายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ” และ  
“สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ” ขึ้น เพื่อดูแลเรื่องการเตรียมการสรางหลักประกันสุขภาพถวน
หนาขึ้นเปนการเฉพาะ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานของคณะกรรมการดังกลาว สํานักงานดังกลาว
จะจัดตั้งขึ้นภายใตสํานักนายกรัฐมนตรี โดยภารกิจของสํานักงานจะเสร็จส้ินเมื่อมีพรบ.หลักประกัน  
สุขภาพแหงชาติ และมีการจัดตั้งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติที่จะเปนองคกรถาวร(ภายใต 
พรบ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ) เพื่อบริหารระบบประกันสุขภาพแหงชาติ 

         2) โครงสรางการบริหารงานกอนที่จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ     ใหกระทรวงสาธารณสุขโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรับผิดชอบฝาย
ปฏิบัติการ รับผิดชอบการบริหารและการสนับสนุนการดําเนินงานสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ในพื้นที่จังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ และใหสํานักโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข เปนสํานักงาน
ประสานงานดานวิชาการเพื่อสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา โดยมีบทบาทหลักในการประสาน
คณะทํางานเพื่อเตรียมการระบบประกันสุขภาพถวนหนาทั้ง 10 คณะ และหนวยงานภายนอกเพื่อพัฒนา
นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

2.1.8  การเก็บคาธรรมเนียม 30 บาท  

          โดยผูรับบริการตองจายคาธรรมเนียมการรักษาพยาบาลครั้งละ 30 บาทกรณีเจ็บปวย
หรือการผาตัดเพื่อรักษาอาการเจ็บปวย อาการตอเนื่องหรือโรคเดิมจะคิดครั้งเดียว และจะไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียม 30 บาทตอคร้ังของการใชบริการสงเสริมสุขภาพและการควบคุมปองกันโรค เพื่อสงเสริม
ใหประชาชนมาใชบริการมากขึ้น 

2.1.9  การพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับการประกันสุขภาพถวนหนา 

         การสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาในระยะเปลี่ยนผาน ผูเกี่ยวของกับโครงการฯ 
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิาค จะไดรับการพัฒนาโดยการฝกอบรมอยางเปนระบบในระยะเรงดวน 
(พค. – กย. 2544) และในระยะตอเนื่อง (พ.ศ.2545 – 2547)  กลุมเปาหมายการฝกอบรมประกอบดวย 
วิทยากรเขต ผูบริหารระบบ ผูบริหารสถานพยาบาล ผูปฏิบัติงาน และผูสนับสนุนบริการจากหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เขารวมโครงการ ผูรับผิดชอบประสานการฝกอบรมในสวนกลาง ไดแก สถาบนั
พระบรมราชชนก    โดยมีคณะกรรมการพัฒนากําลังคนดานสาธารณสุขในระดับเขตรวมดําเนนิการ
ภายใตการวางแผนฝกอบรมรวมกัน  
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2.2 วิวัฒนาการโครงการประกันสุขภาพในประเทศไทย 
 

 นับแตอดีตจนถึงกลางป พ.ศ. 2544    ระบบประกันสุขภาพสําหรับคนไทยมีหลายระบบ ซ่ึงมี
ความแตกตางกันทั้งทางดานสิทธิประโยชนในการรักษาพยาบาล แหลงที่มาของการคลังสุขภาพ ระบบ
บริหารจัดการคุณภาพและประสิทธิภาพในการใหบริการสุขภาพ อยางไรก็ตามยังมีประชาชนคนไทย
กลุมหนึ่งที่ยังไมไดรับความคุมครองจากระบบประกันสุขภาพใดๆ ซ่ึงหากเจ็บปวยจะตองแบกรับภาระ
คาใชจาย รวมถึงไมสามารถเขาถึงบริการรักษาพยาบาลในบางกรณีได แตหลังจากพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 มีผลบังคับใชตั้งแต 19 พฤศจิกายน 2545 ทําใหคนไทยทุกคน
ไดรับสิทธิการประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน ซ่ึงถือเปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญแหงราชอณาจักรไทย 
 2.2.1 การประกันสุขภาพของไทยสามารถสรุปพัฒนาการได 4 ชวง(พงษพิสุทธิ์ จงอุดมสุข. 
2547 : 1-12) คือชวงกอนรัฐใหสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลแกประชาชน ชวงรัฐใหสวัสดิการดาน
การรักษาพยาบาลแกประชาชน ชวงรัฐและประชาชนมีสวนรวมจายเงินลวงหนาเพื่อลดความเสี่ยงภาระ
ทางการเงินจากการรักษาพยาบาล และชวงพัฒนาการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาระยะเปลี่ยน
ผานโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ชวงกอนรัฐใหสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลแกประชาชน : กอนป พ.ศ.2400 - 
2449 
กอนป พ.ศ. สังคมไทยโบราณชาวบานดูแลรักษาสุขภาพดวยภูมิปญญาพื้นบาน จนปลายสมัยกรุง 
2400-2449 ศรีอยุธยาที่มิชชันนารีเร่ิมนําการรักษาแบบตะวันตกมาเผยแพรในไทย มีลักษณะการ 

ใหบริการโดยไมคิดคารักษาพยาบาล จนกระทั่งป พ.ศ.2499 มีการสรางโรงพยาบาล   
ศิริราช ใหบริการการแพทยแผนตะวันตก โดยประชาชนรับผิดชอบในการจายคา
รักษาพยาบาล หลังจากนั้นมีการสนับสนุนใหจัดตั้งสถานพยาบาลแบบตะวันตกมาก
ขึ้น 
 

พ.ศ.2453 บริษัทตางชาติเขามาเปดใหบริการประกันสุขภาพจึงเกิดกฎหมายควบคุมการ 
ประกันภัยภาคเอกชนเปนครั้งแรก  

พ.ศ.2488 รัฐบาลยกเวนคารักษาพยาบาลแกคนยากจน โดยใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูให 
การรักษา 

พ.ศ.2497 เร่ิมมีการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับการประกันสังคม (แตไมประสบความสําเร็จ) และ 
  มีการประกาศใชพระราชบัญญัติขนสงทางบกคุมครองบุคคลที่ 3 บังคับใชกับรถ 

บรรทุกรับจาง  
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2) ชวงรัฐใหสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลสําหรับประชาชน ระหวางป พ.ศ.2506- 

2525 
พ.ศ.2506 รัฐบาลออกระเบียบชวยเหลือขาราชการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาล 
พ.ศ.2510 ประกาศใชพระราชบัญญัติประกันชีวิต และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ.2516 จัดตั้งกองทุนเงินทดแทน เพื่อคุมครองการเจ็บปวยจากการทํางาน 
พ.ศ.2518 เร่ิมดําเนินโครงการสงเคราะหประชาชนผูมีรายไดนอยที่เรียกยอๆวา “โครงการ  

สปน.” รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 
พ.ศ.2521 จัดตั้งบริษัทประกันสุขภาพเอกชนแหงแรกในไทย 
พ.ศ.2522 ประกาศใชระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการสงเคราะหผูมีรายเกี่ยวกับการ 

รักษาพยาบาล พ.ศ.2522 โดยกําหนดเกณฑรายไดสําหรับคนโสดต่ํากวา 1,000 บาท/ 
เดือน และสําหรับครอบครัว ต่ํากวา 2,000 บาท/เดือนโดยใหสถานพยาบาลเปนผู 
พิจารณา 

พ.ศ.2523 ประกาศราชกิจจานุเบกษาสําหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 
พ.ศ.2524 มีการประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเคราะหประชาชนผูมี    

รายไดนอยเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2524 และเริ่มมีการออกบัตรสงเคราะหเปน 
 รายครอบครัว บัตรมีอายุ 3 ป โดยใหกรรมการหมูบานเปนผูพิจารณาและยังไมมีการ

กําหนดชื่อสถานพยาบาลในบัตร ประชาชนสามารถใชบริการในสถานพยาบาลของ
รัฐไดทุกแหง งบประมาณที่ไดรับเปลี่ยนจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเปนหมวดเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ 

พ.ศ.2525 งบประมาณการสงเคราะหประชาชนผูมีรายไๆดนอยเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลใหใช
เฉพาะการซื้อยา กลุมที่ไดรับการสงเคราะหภายใตเงื่อนไขดังกลาวเรียกวา “ผูไดรับ
การสงเคราะหประเภท ก” ขณะเดียวกันรัฐบาลไดจัดงบประมาณบางสวนชวยเหลือ
ผูปวยบางรายที่ไมมีสิทธิรักษาฟรีและไมสามารถจายคารักษาพยาบาลในครั้งนั้นๆได 
โดยใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสถานพยาบาลเรียกผูไดรับการสงเคราะหประเภทนี้
วา “ผูไดรับการสงเคราะหประเภท ข” 

 

3) ชวงรัฐและประชาชนมีสวนรวมจายเงินลวงหนาเพื่อลดความเสี่ยงภาระทางการเงิน 
จากการรักษาพยาบาล : ระหวางป พ.ศ. 2526-2544 
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พ.ศ.2526 เร่ิมโครงการบัตรสุขภาพ โดยใชกลไกดานการคลังสุขภาพชุมชนและการมีสวนรวม

ของชุมชนในการสนับสนุนการเขาถึงบริการดานอนามัยแมและเด็กเปนหลัก 
พ.ศ.2527 ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเคราะหประชาชนผูมีรายไดนอย

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2524 และประกาศใชระเบียบสํานักนายกฯ พ.ศ.2527 
โดยคงหลักเกณฑรายไดตามเดิม แตกําหนดใหผูมีสิทธิตองไปรับบริการจาก
สถานพยาบาลที่กําหนดไวในบัตร 2 แหง คือสถานีอนามัยและโรงพยาบาลที่อยูใน
ภูมิลําเนา 

 โครงการบัตรสุขภาพระยะ 2 สนับสนุนการใชบริการสําหรับทั้งครอบครัว 
พ.ศ.2530 ออกบัตร สปน. คร้ังที่ 3 โดยกําหนดสถานพยาบาลในบัตรเพียงแหงเดียว คือสถานี

อนามัยหรือโรงพยาบาลที่อยูในภูมิลําเนา 
พ.ศ.2532 รัฐบาลมีนโยบายใหการรักษาพยาบาลโดยไมคิดมูลคาแกผูสูงอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป 
พ.ศ.2533 พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ .ศ .2533 บังคับใชครอบคลุมลูกจางในสถาน

ประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 20 คนขึ้นไป 
พ.ศ.2534 ออกบัตร สปน. คร้ังที่ 4 และมีการประกาศใชพระราชบัญญัติฟนฟูผูพิการ พ.ศ.2534 
 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ 
 โครงการบัตรสุขภาพระยะที่ 3 ปรับรูปแบบหลักการดําเนินการโดยใชหลักประกัน 

สุขภาพ 
พ.ศ.2535 รัฐบาลมีนโยบายใหการรักษาพยาบาลโดยไมคิดมูลคาในกลุมเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 

12 ป และคนพิการ ทหารผานศึกและครอบครัว รวมถึงพระภิกษุสามเณรและผูนํา
ศาสนา 

พ.ศ.2536 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 บังคับใช 
พ.ศ.2537 ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเคราะหประชาชนผูมีรายไดนอยดาน

การรักษาพยาบาล พ.ศ.2527 และประกาศใชระเบียบสํานักนายกฯ พ.ศ.2537 โดยมี
การออกบัตรใหม(นับเปนการออกบัตรรอบที่ 5) เรียกชื่อวา “บัตรสวัสดิการประชาชน
ดานการรักษาพยาบาล”ช่ือยอคือ บัตร สปร.กําหนดเกณฑรายไดใหม ถาเปนคนโสด
รายไดต่ํากวา 2,000 บาท/เดือน ครอบครัวรายไดต่ํากวา 2,800 บาท/เดือน มีการ
กําหนดสถานพยาบาลในบัตรเพียง แหงเดียวและออกบัตรเปนรายครอบครัว มีการให
บัตรประกันสุขภาพแกผูนําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขและครอบครัว รวมถึงมีการ
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จัดสรรงบประมาณใหภายใตโครงการนี้   พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
ขยายการบังคับใชครอบคลุมลูกจางในสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 10 คนขึ้น
ไป 

พ.ศ.2539 ขยายการจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับโครงการ สปร.จากที่จายไดเฉพาะคายาและ
เวชภัณฑ เปนคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ มีการตกลงกับกระทรวงการคลังให
สามารถจายเปนคาตอบแทนลวงเวลาได 

พ.ศ.2541 ออกบัตร สปร. รอบที่ 6 แตเปลี่ยนจากบัตรครอบครัวเปนบัตรบุคคล และกําหนดให
ตองมีการขึ้นทะเบียนและออกบัตรโดยระบบคอมพิวเตอรในทุกกลุมเปาหมาย ผูมี
สิทธิสามารถไปใชบริการที่โรงพยาบาลในภูมิลําเนาไดโดยตรงมีสถานีอนามัยเปน
เครือขาย  มีการจัดการโดยคณะกรรมการระดับชาติและระดับจังหวัด  จัดสรร
งบประมาณตามรายหัวประชากรแตละจั งหวัด  นํ าระบบชดเชยขั้นที่สอง 
(Reinsurance) มาใชสําหรับการรักษาพยาบาลที่มีคาใชจายสูงดวยการเบิกจายตาม
เกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม (Diagnostic Related Groups : DRGs) และงบประมาณ
แบบ Global Budget 

 จากผลกระทบทางวิกฤตเศรษฐกิจ ทําใหมีการปรับปรุงการเบิกจายคารักษาพยาบาล 
สําหรับขาราชการ โดยใชระบบรวมจาย (Co-payment) กําหนดสิทธิประโยชนดานยา 
และจํากัดการนอนรักษาตัวในหองพิเศษ 

พ.ศ.2542 ปรับระบบบริหารจัดการงบประมาณโดยมีการประกันขั้นที่สอง สําหรับบริการ
รักษาพยาบาลที่มีคาใชจายสูงของโครงการบัตรสุขภาพ และโครงการบัตร สปร. เพื่อ
ชดเชยใหแกโรงพยาบาลที่ใหบริการผูปวยที่มีคาใชจายสูงและกรณีอุบัติเหตุหรือ
เจ็บปวยฉุกเฉินขามจังหวัด โดยมีการกําหนดใหกันเงินรอยละ 2.5 ของงบประมาณใน
แตละปไวที่สวนกลาง 

 ไดรับอนุมัติเงินกูจากธนาคารโลกในโครงการลงทุนทางสังคม (Social Investment 
Project : SIP) เพื่อจัดสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลใหแกประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในวงเงิน 27.8 ลานเหรียญสหรัฐ โดยที่รัฐบาลตอง
จัดเงินสมทบอีกรอยละ 20 เพื่อจัดสวัสดิการใหแกกลุมผูตกงาน (จากวิกฤตเศรษฐกิจ) 
ประมาณ 1.5 ลานคน ระยะเวลาดําเนินงาน 28 เดือน (ซ่ึงตอมาไดมีการขยายโครงการ
เปน 3 ป คือระหวางปงบประมาณ 2542-2544) การดําเนินงานไดทําความตกลงกับ
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ธนาคารโลกในการที่จะนําเงินมาดําเนินงานใหกับกลุมเปาหมาย สปร. ในพื้นที่ 6 
จังหวัดแทน ประกอบดวย พะเยา ยโสธร นครสวรรค สมุทรสาคร ปทุมธานี และยะลา 

พ.ศ.2543 ขยายระบบประกันสังคมไปสูผูเกษียณอายุและเด็ก 
พ.ศ.2544 กองทุนประกันสังคมปรับปรุงการจายคาบริการทางการแพทยเพิ่มเติม โดยใชหลักการ

จายตามภาระเสี่ยงทางการเงิน (Risk Adjusted Capitation) สําหรับผูปวยนอกซ่ึงมี
ภาวะเสี่ยงสูง 8 โรค คือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตับอักเสบเรื้อรังและตับแข็ง 
หัวใจลมเหลว เสนเลือดสมองตีบตัน มะเร็ง ภูมิคุมกันบกพรอง และโรคถุงลมโปรง
พอง 
4) ชวงการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาระยะเปลี่ยนผาน : 1 เมษายน 2544 – 19 

 พฤศจิกายน 2545 
เมษายน 2544 เริ่มดําเนินการโครงการหักประกันสุขภาพถวนหนาภายใตนโยบายรัฐบาลที่ช่ือวา 

“โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค” ระยะที่ 1 โดยดําเนินการในพื้นที่นํารอง 6 จังหวัด
ประกอบดวย ปทุมธานี สมุทรสาคร นครสวรรค ยโสธร พะเยา และยะลา ครอบคลุม
ประชาชนที่ยังไมมีหลักประกันสุขภาพใดๆ จํานวน 1.39 ลานคน คิดเปน 37.37 % 
ของประชากรใน 6 จังหวัด โดยสถานพยาบาลที่เขารวมใหบริการเปนสถานพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเทานั้น 

มิถุนายน 2544 ขยายพื้นที่ดําเนินงานโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ระยะที่ 2 เพิ่มขึ้นอีก 15 
จังหวัดประกอบดวย นนทบุรี สระบุรี สระแกว เพชรบุรี นครราชสีมา สุรินทร    
หนองบัวลําภู ศรีษะเกษ อุบลราชธานี อํานาจเจริญ สุโขทัย แพร เชียงใหม ภูเก็ต และ
นราธิวาส ครอบคลุมประชาชนที่ยังไมมีหลักประกันสุขภาพใดๆ จํานวน 4.9 ลานคน 
คิดเปน 35% ของประชากรทั้งหมดใน 15 จังหวัด 

ตุลาคม 2544 โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ระยะที่ 3 ไดขยายพื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศ 
และบางเขตของกรุงเทพมหานคร (13 เขต) กลุมเปาหมายไดรวมผูมีสิทธิในโครงการ 
สปร.ทั้งหมด ทยอยดําเนินการในพื้นที่กรุงเทพฯ เนื่องจากระบบมีความซับซอน
มากกวาพื้นที่อ่ืนจึงตองมีการเตรียมความพรอมมากกวา 

พฤศจิกายน  มีการเสนอ (ราง) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิเขาสูการพิจารณาของ 
2544 สภาผูแทนราษฎรโดยผานความเห็นชอบ มีการแปรญัตติของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เมษายน 2545 ขยายการดําเนินงานในเขตกรุงเทพมหานครครอบคลุมทุกพื้นที่ 
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พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ขยายการบังคับใชครอบคลุมการจางที่มี
ลูกจางในสถานประกอบการขนาดเล็กตั้งแต 1 คนขึ้นไป 

  ระบบสวัสดิการขาราชการ มีการปรับระบบการเบิกจายคารักษาพยาบาลผูปวยในภาย 
ใตเพดานงบประมาณโดยใชเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม  

พฤษภาคม 2545 รางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดผานความเห็นชอบของสภาผูแทน 
ราษฎรดวยมติเอกฉันท และเสนอตอวุฒิสภาเพื่อพิจารณา 

  ยุติการขายบัตรสขุภาพ โดยบัตรเดิมสามารถใชไดจนกวาหมดอายุ 
19 พฤศจิกายน พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่  19 
2545 พฤศจิกายน 2545 และตามกฎหมายนี้มีการจัดตั้ง “สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหง 

ชาติ (สปสช.) เปนหนวยงานที่รับผิดชอบการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา โดย
มีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุขเปนองคกรกําหนดนโยบาย 

 2.2.2  แนวทางในการปฏิรูประบบสุขภาพ 
 การปฏิรูปไมใชเพียงออกกฏหมายเพื่อจัดโครงสรางของกระทรวงสาธารณสุขหรือกลไก
ตางของภาครัฐเทานั้น เพราะเรื่องสุขภาพเปนเรื่องของทุกคน ทุกครอบครัว ทุกชุมชน ทั้งสังคมและ
เรื่องสุขภาพเปนเรื่องกวางที่เชื่อมโยงกับเรื่องอื่นๆและระบบอื่นๆดวย  โดยเฉพาะ “ระบบคิดของ
สังคมไทย” แนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพ ซ่ึงกอตัวขึ้นมาจนมีคณะกรรมการระดับชาติทําหนาที่
ดูแลและผลักดันในเรื่องนี้ มุงที่ “ การชวนคนไทยทั้งสังคมปรับวิธีคิด หันมาเนนการรุกเพื่อสราง
สุขภาพ ซ่ึงการสรางสุขภาพยอมตองมีประชาชน มีครอบครัว และมีชุมชนเปนศูนยกลาง โดยมีระบบ
บริการสุขภาพและระบบยอยอ่ืนๆ เปนตัวชวยหนุน 
 การออก พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ ในรูปของกฎหมายมาหาชนที่เกิดจากการมีสวนรวมจาก
ประชาชนอยางกวางขวางเพื่อใชเปนธรรมนูญ กําหนดปรัชญาหลักการ ระบบ โครงสราง กลไก กติกา 
ตลอดจนเงื่อนไขตางๆ ของระบบสุขภาพที่สมบูรณและครบถวนมากที่สุด ทั้งนี้ โดยใชกระบวนการ
จัดทํา พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติที่จะตองทําใหแลวเสร็จภายในเวลาไมเกิน 3 ป หลังจากการประชุม
คณะกรรมการระดับชาติคร้ังแรก (ไมเกินสิงหาคม 2546) เปนเครื่องมือเคลื่อนไหวสังคมเพื่อชวนคน
ไทยปฏิรูปความคิดใหมในเรื่องสขุภาพ   การดําเนินการขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูประบบสุชภาพทั้งระบบ
นี้ไดเริ่มดําเนินการมาอยางไมเปนทางการมาตั้งแตเดือนมกราคม 2543 ภายใตกลไกของสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข และเริ่มอยางเปนทางการเมื่อเดือนสิงหาคมในปเดียวกัน โดยใชยุทธศาสตร 
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“สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” (สํานักงานปฎิรูประบบสุขภาพแหงชาติ : 2544 :16) ซ่ึงเปนยุทธศาสตรสําคัญ
สําหรับการทํางานที่ใหญและยากมาก ๆ ดังนี้ 

1. การสรางองคความรู  เพื่อใชในการยกรางกฏหมายและใชในการปฏิรูประบบสุขภาพใน
ขั้นของการดําเนินการจริง จนถึงปจจุบันมีการดําเนินการสังเคราะหองคความรูเพื่อการนี้ประมาณ 30 
เรื่อง 

2. การเคลื่อนไหวของภาคสังคม โดยการทํางานเชื่อมโยงกับเครือขายภาคีตางๆ ที่สนใจ
เร่ืองสุขภาพหลายมิติและหลายระดับทัว่ประเทศกวา 150 เครือขาย รวมเปนองคกรภาคีประมาณ 2,000 
ภาคี เพื่อจดัเวทีจัดแระบวนการที่เหมาะสม พูดคุยกนัในประเด็นเรื่องสขุภาพแหงชาต ิโดยมีการจดัทํา 
“รางกรอบความคิดระบบสุขภาพแหงชาต”ิ เปนสื่อตั้งตนในการพูดคยุวิพากษวิจารณ ถาได พ.ร.บ.    
สุขภาพแหงชาติ โดยที่สังคมไมมีความเคลื่อนไหวไมไดมีสวนรวม ไมเกิดความรูสึกเปนเจาของหรือ
ความรูสึกรวม ก็อาจกลาวไดวาการปฏิรูประบบสุขภาพสาํเร็จผลไมถึงครึ่ง  

3. การเชื่อมโยงกับภาคการเมือง เพื่อใหภาคการเมืองซึ่งมีอํานาจรัฐและมีทรัพยากรไดมี
สวนรวมอยางแข็งขันตลอดกระบวนการทํางานเปนการผนึกกําลังทั้งสังคมแบบไมยแกเขาแยกเรา ซ่ึงที่
ผานมาฝายการเมืองใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ ในสมัยรัฐบาลที่มีพรรคประชาธิปตยเปนแกนนําก็ได
ใหความสําคัญกับเรื่องนี้โดยออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดกลไกดําเนินการปฏิรูป 
สนับสนุนใหตั้งสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติขึ้นในสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สนับสนุน
งบประมาณและอํานวยความสะดวกในการทํางานเปนอยางดี จนถึงชวงรัฐบาลใหมที่มีพรรคไทยรัก
ไทยเปนแกนนํา ก็ใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง โดยกําหนดเรื่องนี้ไวในนโยบายรัฐบาลควบคูกับ
นโยบายการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่รัฐบาลดึงแยกออกมาทําเปนการเฉพาะ 

ในป พ.ศ.2544 หลังจากทาํรางกรอบความคิดระบบสุขภาพแหงชาติขึ้นมาเพื่อใชเปนส่ือ
ระดมความคิดเห็นอยางกวางขวางและเปดเวทีวิชาการในงานตลาดนัดปฏิรูประบบสุขภาพ ระหวาง   
วันที่ 1-5 กันยายน 2544 ที่ศูนยการประชุมและแสดงนิทรรศการอิมัลชัน เมืองทองธานี เพื่อใหเครือขาย
ภาคีตางๆ ไดมาแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและนาํเสนอขอเสนอแนะตอคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ
แหงชาติ แลวจากนั้นก็เปนชวงเวลาของการยกราง พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ การทําประชาพิจารณอีก
หลายรอบและนําเขาสูกระบวนการทางนิติบัญญัติตอไป 

 

2.3  ความสําคัญของโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ตามนโยบายรัฐบาล  
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             ปญหาเรื่องหลักประกันสุขภาพเปนปญหาใหญ 1 ใน 5 เร่ืองดังที่กลาวมาแลว  ในหัวขอ 
“สาเหตุที่ตองปฏิรูประบบสุขภาพ” ที่ผานมามีความพยายามจากหลายฝายในการผลักดันการแกปญหา
เร่ืองนี้  ไมวาจะเปนกระทรวงสาธารณสุขเอง  โดยการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขและสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข  โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคประชาชนที่มีการเคลื่อนไหวของกลุมเครือขายองคกรพัฒนา
เอกชนจัดทําราง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแหงชาติขึ้นเพื่อเสนอตอรัฐสภาใหออกกฎหมายและ
นับเปนจังหวะดีที่สังคมไทยไดรัฐบาลใหมซ่ึงมีพรรคไทยรักไทยเปนแกนนําใหความสําคัญกับเรื่อง        
สุขภาพอยางชัดเจน  โดยชูนโยบายสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาใหกับประชาชน  ดวยการเสนอ 
สโลแกนวา “30 บาท รักษาทุกโรค” ซ่ึงจํางายและถูกใจประชาชน 
             เร่ืองที่รัฐบาลหยิบขึ้นมาเปนนโยบายและกําลังลงมือทําอยูในขณะนี้  เปนการทําเพื่อกูวิกฤตใน
ระบบสุขภาพ 2 ใน 5 เร่ืองคือ  การแกปญหาคนไทยประมาณ 20 ลานคนขาดหลักประกันสุขภาพที่มี
หลักประกันก็มีความเลื่อมลํ้ากันมาก และแกปญหาระบบสุขภาพใหดีกวาที่เปนอยูในปจจุบัน  โดย
อาศัยการปฏิรูประบบงบประมาณเปนเครื่องมือสําคัญ 
              “ 30 บาทรักษาทุกโรค”  สอดคลองกับรางความคิดระบบสุขภาพแหงชาติที่ระบุวา 
 “รัฐตองจัดใหมีระบบการเงินการคลังรวมหมูเพื่อสรางหลักประกันดานสุขภาพสําหรับคนไทย
ทุกคน  สามารถเขาถึงชุดบริการหลักดานสุขภาพ (Core Service Package ) ไดโดยถวนหนา โดยระบบ
นี้ตั้งอยูบนพื้นฐาน ของการเฉลี่ยสุขเฉลี่ยทุกข (เอ้ืออาทร) ของคนในสังคม ทุกคนมีความเทาเทียมกัน  
และ หลักประกันดานสุขภาพนี้รวมบริการสรางเสริมสุขภาพ ควบคุมปองกันโรคและปญหาที่คุกคาม
สุขภาพ รักษาพยาบาลและฟนฟูสภาพ และบริการอื่นที่เอื้อตอการมีสุขภาพดีดวย 
 รัฐตองจัดใหมีระบบบริการระดับปฐมภูมิที่ใกลบานและใกลใจประชาชน ทุกคนสามารถเลือก
ลงทะเบียนเพื่อใหบริการ ใหบริการผสมผสานเปนองครวมและตอเนื่อง ทั้งบริการเชิงรุกเพื่อสราง     
สุขภาพ บริการควบคุมปองกันโรคและปญหาที่คุกคามสุขภาพ บริการรักษาพยาบาลและฟนฟู    
สมรรถภาพ สนับสนุนระบบการดูแลรักษาของตนเองและครอบครัว มีระบบการดูแลสุขภาพที่บาน
และที่ชุมชนดวย และเปนระบบที่เชื่อมโยงกับระบบบริการที่เหนือกวา อยางเปนระบบ มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ”  (ระกาวิน  ลีชนะวานิชพันธ , 2547 : 71-72) 
 หลักการสวนใหญก็สอดคลองกับขอเสนอทางวิชาการที่สังเคราะหและจัดทําขึ้นโดย ศ.ดร.อัม
มาร สยามวาลา และคณะ ภายใตการสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เพื่อการปฏิรูประบบ
สุขภาพซึ่งไดดําเนินการมาตั้งแตป 2543 และสอดคลองกับการทดลองพัฒนารูปแบบการจัดบริการและ
การจัดระบบการเงินการคลังในพื้นที่ตาง ๆ ท่ีสนับสนุน โดยสํานักงานโครงการปฏิรูประบบบริการ   
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สาธารณสุขมาตั้งแต พ.ศ. 2539  เชนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา สงขลาและยโสธร เปน
ตน 
 “30 บาท รักษาทุกโรค” จึงเปนการปฏิรูปสวนสําคัญที่เปนสวนหนึ่งของระบบสุขภาพที่รัฐบาล
โดย กระทรวงสาธารณสุข เปนแกนนําในการดําเนินการอยูในขณะนี้เปนชวงที่เรียกวา เติมใหเต็ม โดย
ขยายจังหวัดพื้นที่ดําเนินการเพื่อใหประชาชนซึ่งไมเคยไดรับสิทธิหลักประกันสุขภาพไมวาจะเปน
ระบบใดมีสิทธิไดรับบัตรทองประกันสุขภาพตามโครงการนี้จนครบทั้งประเทศ ขั้นตอไปรัฐบาลจะ
ดําเนินการเพื่อใหมีการรวมกองทุนประกันสุขภาพตางๆ เขาดวยกันเพื่อใหเกิดเอกภาพ ซ่ึงขณะนี้
คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบหลักการของราง พ.ร.บ หลักประกันสุขภาพแหงชาติไปเรียบรอย
แลว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2544 และในไมชานี้จะมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีจัดตั้ง
คณะกรรมการระดับชาติ และสํานักงานเลขานุการขึ้นมาดูแลการดําเนินงานเรื่องนี้เปนการเฉพาะ 
จนกวา พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแหงชาติจะผานสภาและมีผลบังคับใช 
 พ.ร.บ. ฉบับนี้จะเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหรัฐบาลสรางระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ใหแกประชาชนไดอยางเต็มรูปแบบ 
   2.3.1  สาระสําคัญของ “30 บาทรักษาทุกโรค” 

ระบบที่ตองสรางบริการเชิงรุกที่มีคุณภาพมีมาตรฐานปองกันการกัก การหนวง  การผลักไส
ผูรับบริการขอมูลสงตอไดรวดเร็ว เขาถึงโดยทั่วถึงกัน สนับสนุนการจัดการ การจายเงินมีความเปน
ธรรม รวดเร็ว เปนที่พอใจสถานพยาบาลทุกระดับอยูได มีประสิทธิภาพ เสมอภาค มีคุณภาพ คุณธรรม
โดยเปนระบบที่คนไทยทุกคนเปนเจาของในระบบนี้มีประเด็นหลักสําคัญไดแกชุดสิทธิประโยชนหลัก
รวมบริการสรางเสริมสุขภาพ และปองกันโรครายบุคคลและครอบครัวเขาดวยกันมีการจัดระบบ
เครือขายสถานบริการเชื่อมโยงเขาดวยกัน โดยมีสถานบริการระดับตนเปนจุดบริการหลักเชื่อมตอ
ระหวางประชาชนและระบบบริการที่สูงกวาใชระบบงบประมาณเหมาจายรายหัว มีวิธีการจายเงิน
ใหกับสถานบริการหลายแบบ ไดแก คารักษาพยาบาลทั่วไป การรักษาราคาแพง อุบัติเหตุฉุกเฉิน 
คาบริการสงเสริมสุขภาพ/ปองกันโรค คาลงทุน คาบริหารจัดการและเงินประกันความเสี่ยง การเก็บเงิน 
30 บาทตอการใชบริการ 1 คร้ัง เปนเพียงคาธรรมเนียม เพื่อปองกันการใชบริการเกินความจําเปน 
คาธรรมเนียมนี้ไมเก็บจากผูมีสิทธิอ่ืนอยูแลว รวมทั้งผูใชบริการสรางเสริมสุขภาพ/ปองกันโรคดวย  มี
การจัดตั้งกลไกพัฒนาและประกันคุณภาพบริการที่จะพัฒนาไปสูการเปนกลไกระดับชาติ มีการจัดทํา  
มาตรฐานบริการ จัดระบบสารสนเทศ และระบบรับฟงเสียงสะทองจากประชาชนเพื่อแกไขปญหาและ
พัฒนาบริการเปดทางใหภาคเอกชนและภาคประชาชนเขารวมจัดบริการเพิ่มขึ้นตามลําดับ เพื่อใหเกิด
ทั้งการแขงขันและความรวมมือมีการแกไขกฎระเบียบเพื่อใหสถานบริการของรัฐมีความคลองตัวใน
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การจัดการ และสนับสนุนการแปรสภาพเปนสถานบริการอิสระในกํากับ จะมีการแยกผูถือเงินซื้อ
บริการออกจาก         ผูจัดการ ซ่ึงทําใหเกิดระบบที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและตรวจสอบได 

2.3.2 จุดประสงคของโครงการ “30 บาทรักษาทุกโรค”  
1)   การจัดระบบการเงินลักษณะเฉลี่ยตอหัวประชากร เปนการสรางความเทา 

เทียมใหเทากันของผูคนในสังคม  ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ผูยากไร ดอยโอกาส ผูอยูหางไกลที่
เคยเสียเปรียบมาโดยตลอด  จะไดรับความเสมอภาคมากขึ้น สําหรับระบบการจายเงินมีการคิด          
รายละเอียด หลายวิธีเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชเงิน และเกิดความรับผิดชอบในการจัดบริการแก
ประชาชนมากที่สุด 

2) การรวมกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคไวในชุดบริการหลัก 
ควบคูกับการรักษาพยาบาล  และกําหนดใหมีบริการทั้งตั้งรับและเชิงรุกไปถึงระดับครอบครัว  นับเปน
จุดเดนอยางมาก ซ่ึงนาจะดีกวาระบบประกันสุขภาพอื่น ๆ ที่เคยมีมากอน โดยมุงเนนเฉพาะการ
รักษาพยาบาลเทานั้นซึ่งสอดคลองกับทิศทางใหญของการปฏิรูประบบสุขภาพ 
          3)   การมุงเนนใหความสําคัญกับการจัดระบบบริการระดับตนที่ใกลบานใกลใจเพื่อเปน
จุดแรกของการบริการสุขภาพแกประชาชน  โดยเนนการสรางระบบเครือขายเขากับโรงพยาบาลของทั้ง
รัฐและเอกชนในระดับที่สูงกวา เพื่อใหเครือขายสถานบริการชวยกันดูแลรับผิดชอบประชาชนเปนกลุม
เปนกอนที่ชัดเจน เปนความพยายามปฏิรูประบบบริการสุขภาพที่ยุงเหยิงมานานใหเขาระบบ 
ที่ควรจะเปน ตรงนี้ก็เปนจุดเดนที่ควรทําใหสําเร็จ  แมวาจะมีอุปสรรคหรือแรงตานมากสักเทาใดก็ตาม 
                         4)  การเปดโอกาสใหระบบการแพทยแผนไทย  การแพทยพื้นบานอื่น ๆ ตลอดจน
ระบบรานขายยาเขารวมในระบบบริการตามโครงการนี้ และเชื่อมโยงกับระบบการพึ่งพาตนเองของ
ประชาชนในบางพื้นที่อยางเปนรูปธรรมจะทําใหโครงการนี้มีความงดงามและสมบูรณยิ่งขึ้น 

   5)   การพยายามสรางกลไกพัฒนาและควบคุมคุณภาพสถานบริการทุกระดับ ตลอดจน 
สรางกลไกคุมครองผูบริโภคควบคูไปกับการสรางระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาจึงเปนสิ่งที่ดี 
และสอดคลองกับทิศทางการปฏิรูประบบสขุภาพโดยรวมเชนกัน 
                         6) การสรางระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาเปนงานใหญและยากมากงานหนึ่ง
เพราะตองมีการปรับเปลี่ยนระบบสําคัญ ๆ หลายระบบที่มีอยูและดําเนินการมาอยางยาวนานแลว เชน 
ระบบงบประมาณ ระบบการเงินดานสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ เปนตน  และตองกระทบกับ       
พฤติกรรมและผลประโยชนของทั้งฝายประชาชนและของฝายผูใหบริการอยางมากดวย 
       ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อประธานาธิบดีคลินตันไดรับเลือกขึ้นดํารงตําหนงสมัยแรกก็คิดทํา
อยางนี้  แตก็ทําไมสําเร็จ แมจะมีอํานาจทางการเมืองเต็มที่ก็ตาม  จนถึงวันนี้คนอเมริกันหลายสิบลาน
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คนก็ยังไมมีหลักประกันสุขภาพ    การใชยุทธศาสตรสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาเพื่อประสานพลังทั้งสังคม
เขารวมกัน จึงเปนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จของการทําเรื่องนี้ 

2.3.3  ความสําคัญของการกระจายอํานาจดานสุขภาพกับการสรางหลักประกันสุขภาพ 
        การปฏิรูประบบสุขภาพหลักใหญก็คือ  การปรับสมดุลของระบบสุขภาพมาเนนที่การสราง        
สุขภาพดีนําการซอมสุขภาพเสีย  คือการยายศูนยกลางของเรื่องสุขภาพอยูที่ประชาชน ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม โดยมีระบบยอยตาง ๆ ทําหนาที่หนุนเสริมอยางเปนรูปธรรม  ซ่ึงคาดวาจะมี พ.ร.บ. สุขภาพ
แหงชาติเปนกรอบแมบทในการกําหนดทิศทาง ระบบและโครงสรางตาง ๆ เพื่อการนี้   ทิศทางดังกลาว 
สอดคลองกับทิศทางการกระจายอํานาจตามเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  ซ่ึงปรากฏ     
แนวทางชัดเจนใน พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542  พ.ร.บ.ดังกลาว
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ในการจัดบริการสุขภาพและดําเนินการอื่น ๆ  
เพื่อสราง   สุขภาวะใหแกประชาชน และชุมชน และกําหนดใหสวนกลางตองกระจายงบประมาณไม
นอยกวา   รอยละ 20 ในป 2544 และไมนอยกวารอยละ 35 ในป 2549กระจายภารกิจที่เหมาะสมและ
อํานาจการจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางเปนรูปธรรมและเปนขั้นตอน 
        ในการพิจารณาจัดทําขอเสนอเพื่อการถายโอนภารกิจและอํานาจหนาที่ดานสุขภาพจากสวนกลาง
ไปสูองคการปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะทํางานยกรางแผนและกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
มีแนวโนมวาจะกําหนดใหถายโอนโครงสรางระบบบริการสุขภาพของรัฐ ไปใหองคการปกครองสวน
ทองถ่ินแบบแยกเปนเสี่ยง ๆ คือใหโรงพยาบาลศูนย / โรงพยาบาลทั่วไปไปอยูกับ องคการบริหารสวน
จังหวัด(อบจ.)โรงพยาบาล ชุมชนไปอยูกับเทศบาลและสถานีอนามัยไปไปอยูกับองคการบริหารสวน
ตําบล (อบต.)  แตตอมาเมื่อมีการพิจารณารวมกับกระทรวงสาธารณสุขและเขาสูการพิจารณาของ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถ่ินที่ประกอบดวยกรรมการ 3 ฝาย 
ไดแก ผูแทนสวนราชการ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูทรงคุณวุฒิ แผนการถายโอนภารกิจ
มีการปรับเปลี่ยนไปโดยใหกําหนดโครงสรางใหมขึ้นมารับมอบการถายโอนอํานาจและบทบาทภารกิจ
ดาน      สุขภาพจากสวนกลางแทน เรียกวา “คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่หรือ กสพ.”  เนื่องจาก
พิจารณาเห็นวา งานดานสุขภาพ เปนงานที่ตองการความชํานาญในวิชาชีพเฉพาะและตองการความเปน
เอกภาพในการจัดการ 
          ทั้งนี้มีการกําหนดอํานาจหนาที่ของ กสพ.ไวดังนี้ 

1) กําหนดนโยบายและวางแผนดานสุขภาพของพื้นท่ีโดยสอดคลองกับนโยบายและ
แผนพัฒนาสุขภาพของประเทศ 

2)  ทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการณในการพัฒนาสุขภาพในพื้นที่ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 29 

3)  กําหนดหลักเกณฑและจัดสรรทรัพยากรดานสุขภาพใหแกสถานบริการสุขภาพ ตามกรอบ
นโยบายที่กําหนด 

4)  กําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาเลือกสถานบริการสุขภาพและจัดสรรงประมาณใหสถาน
บริการสุขภาพอยางเหมาะสมทั่วถึงและเทาเทียมกัน 

5)  กําหนดมาตรฐานในการพัฒนาระบบสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพ 
6)  กํากับ ดูแล ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานสุขภาพในพื้นที่ 

       กลาวโดยสรุปคือ การกระจายอํานาจถายโอนภารกิจดานสุขภาพ สูการปกครองสวนทองถ่ินน้ี ก็คือ
สวนหนึ่งของการปฏิรูประบบสุขภาพที่มีความพยายามกําหนดทิศทางและจัดระบบสุขภาพที่ใหภาค
ประชาชนและชุมชนเขามามีบทบาทในเรื่องสุขภาพใหมากที่สุด ซ่ึงจะทํางานดานสรางสุขภาพไดดีกวา
ระบบเดิมที่รวมศูนยอํานาจ  และการกระจายถายโอนอํานาจนี้จะมีผลกระทบตอการปรับบทบาทภารกจิ
ของหนวยงานดานสุขภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงสาธารณสุขโดยตรงการกระจายถายโอนภาระกจิ
และอํานาจจัดการดานสุขภาพจะตองไมไปตกอยูแคในมือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เทานั้น
ตรงกันขามจะตองสรางกลไกและระบบที่ใหภาคประชาชนเขามารับผิดชอบและมีสวนรวมโดยตรงตอ
การทํางานดานสุขภาพอยางชัดเจนและรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงจะถือวาเปนการกระจายอํานาจที่สมบูรณ  
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขจึงเปนเรื่องเดียวกัน  แรงกดดันที่ทํา
ให กสธ.  ตองคิดเรื่องการปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสรางอยางจริงจัง เกิดขึ้นจากหลายปจจัยไดแก 
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน กําหนดใหรัฐตองกระจายถายโอนงานและอํานาจจาก
สวนกลางไปสูสวนทองถ่ิน และตองปฏิรูประบบราชการเพื่อเพิ่มสิทธิภาพทําใหเกิด    ธรรมาภิบาล 
ทํางานอยางมีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบไดจริง  วิกฤตเศรษฐกิจป พ.ศ. 2540  เปนแรงคุกคามที่ทํา
ใหระบบขาราชการตองทบทวนบทบาทภารกิจและปรับตัว อยางหลีกเล่ียงไมไดโครงการ “30 บาท 
รักษาทุกโรค”  ที่จะมีการปฏิรูประบบงบประมาณใหมทั้งหมดและมีการปฏิรูประบบบริการอยางมาก  
มีผลกระทบตอหนวยงานในสวนกลางและสวนภูมิภาคโดยตรงอีกเชนกันการปฏิรูประบบสุขภาพที่มี
การวาดภาพระบบสุขภาพใหมทั้งระบบก็มีผลกระทบโดยตรงกับระบบและโครงสรางเดิมของ
หนวยงานใน กสธ. ดวยเชนกัน 
            การปฏิรูปบทบาทภาระกิจและโครงสราง กสธ. เปนเรื่องที่คงหลีกเล่ียงไมได เพราะ กสธ.      
สุขภาพแหงชาตทิี่เปดชองทางใหทุกฝายเขารวมดวยชวยกันคิด ชวยกันเสนอ จึงนาจะนําไปสูการไดขอ
ยุติที่ดีเกิดประโยชนกับทุกฝาย โดยใชการจัดทํา พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติเปนเครื่องนําไปสูความสําเร็จ
นั้นรวมกัน      
    2.3.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 กับการปฏิรูประบบสุขภาพ 
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   แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 
2545-2549 ที่มีกระบวนการจัดทําที่มีสวนรวมอยางกวางขวาง  สอดประสานกับทิศทางการปฏิรูประบบ
สุขภาพแหงชาติเปนอยางมาก    แผนฯ 9 ไดกําหนดความหมายของสุขภาพไวกวาง  วาเปนเรื่องของ  
สุขภาวะ คือ สุขภาวะที่สมบูรณและมีดุลยภาพทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ        
สุขภาพจึงแยกไมไดกับวิถีชีวิตที่จะตองดําเนินไปบนพื้นฐานของความถูกตองพอดี  โดยดํารงอยูใน
ครอบครัว ชุมชนและสังคมที่พัฒนาอยางสมดุลท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม การ
เชื่อมโยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขากับเรื่องสุขภาพ โดยเสนอ “ระบบสุขภาพพอเพียง”  ซ่ึงมี         
คุณลักษณะดังนี้ 

1) มีรากฐานที่เขมแข็งจากการมีความพอเพียงทางสุขภาพในระดับครอบครัวและ  
ชุมชนมีความรอบคอบและรูจักความพอประมาณอยางมีเหตุผลในดานการเงินการคลังเพื่อสุขภาพใน     
ทุกระดับ 

2) มีการใชเทคโนโลยีที่เหมาสม และใชอยางรูเทาทัน โดยเนนภูมิปญญาไทยและ 
การพึ่งตนเอง 
    3) มีการบูรณาการดานสงเสริมคุณภาพ ปองกัน รักษาพยาบาล ฟนฟูสุขภาพและ     
คุมครองผูบริโภค 

4)  มีระบบภูมิคุมกันที่ใหหลักประกันและคุมครองสุขภาพของประชาชน 
มีคุณธรรม จริยธรรม คือ ความซื่อตรง ไมโลภมาก และรูจักพอ 
            แผนฯ 9 ไดกําหนดวิสัยทัศนของการพัฒนาระบบสุขภาพประชาชนไววา “คนในสังคมไทยทุก
คนมีหลักประกันที่จะดํารงชีวิตอยางมีสุขภาวะและเขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอยางเสมอภาค  
รวมทั้งอยูในครอบครัว ชุมชนและสังคมที่มีความพอเพียงทางสุขภาพ  มีศักยภาพ มีการเรียนรูและมี
สวนรวมในการจัดการสุขภาพ  โดยสามารถใชประโยชนทั้งจากภูมิปญญาสากลและภูมิปญญาไทยได
อยางรูเทาทัน” โดยระบุพันธกิจหลักไววา คือการระดมพลังทั้งสังคมเพื่อสรางสุขภาพ 

 การกําหนดยุทธศาสตรหลักในการพัฒนาสุขภาพไว  6  ประการคือ 
(1) เรงสรางสุขภาพเชิงรุก 

               (2) การสรางหลักประกันการเขาถึงบริการสุขภาพถวนหนา 
(3) การปฏิรูประบบ โครงสราง และกลไกการบริหารจัดการระบบสุขภาพ 
(4) การสรางความเขมแข็งของภาคประชาสังคมเพื่อสุขภาพ 
(5) การบริหารจัดการความรู และภูมิปญญาเพื่อสุขภาพ 
(6) การพัฒนากําลังคนดานสุขภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
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เชนนี้จึงกลาวไดวา แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)เปนแผน
ระดับชาติที่เขียนทิศกําหนดทางเปนฐานรองรับการปฏิรูประบบสุขภาพอยางชัดเจนแลว 
 
 
 
 

2.4  การดําเนินงานโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

2.4.1  การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการสรางหลักประกันสุขภาพ
ของประชาชนทุกคน ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 17 คนโดยมี 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้ง 4 คนเปนที่ปรึกษา  ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนประธาน และ    
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนกรรมการและเลขานุการ 

มีอํานาจหนาที่ 
1) นํานโยบายสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาแกประชาชนทุกคน (นโยบาย       

30 บาทรักษาทุกโรค)ไปปฏิบัติโดยเร็วที่สุด 
2) กํากับดูแล เรงรัด แกไขปญหา ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย    

ดังกลาว ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางเปนรูปธรรม มีความตอเนื่อง เพื่อบริการประชาชนทุกคนโดยทั่วถึง
อยางแทจริง 

3) รณรงคประชาสัมพันธทุกรูปแบบเพื่อสรางความเขาใจแกผูนําชุมชนและประชาชน 
ในพื้นที่อยางทั่วถึง เปนระยะอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

4)  แตงตั้งอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามที่เห็นสมควร 
5) ใหรายงานผลการปฏิบัติงานใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ทราบทุก  

30 วัน ลงนามโดย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 
2.4.2 การแตงตั้งคณะกรรมการการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาจังหวัดฉะเชิงเทรา

จํานวน 2 ชุด ชุดที่ 1 คณะกรรมการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาจํานวน 14 คน มีนายแพทย      
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราเปนประธาน และชุดที่ 2 คณะกรรมการสรางแนวทางกํากับคุณภาพ 
มาตรฐานการใหบริการสุขภาพ จํานวน 12 คน มีผูอํานวยการโรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว เปนประธาน 

2.4.3   การสํารวจผูมีสิทธิ์บัตรประเภทตางๆและผูไมมีสิทธิ์ 
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จังหวัดฉะเชิงเทรา   มีประชากรจํานวนทั้งส้ิน  637,665  คน   โดยแบงประเภทการมี
หลักประกันสุขภาพดังนี้  กลุมที่สังคมควรชวยเหลือเกื้อกูลจํานวน  250,888  คน  กลุมผูนําชุมชนและ   
ครอบครัวจํานวน  2,826  คน  กลุม อสม.และครอบครัวจํานวน  16,428  คน  กลุมบัตรประกันสุขภาพ
ประเภทประชาชนทั่วไป จํานวน  59,639 คน  กลุมขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและประกันสังคม 
จํานวน 93,582 คน  และกลุมผูที่ไมมีหลักประกันสุขภาพใดๆ จํานวน  214,302  คน (สํานักงาน          
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา. 2544 : 5) ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายในการจัดทําบัตรทอง 30 บาท โดย
จังหวัดไดกําหนดใหมีการจัดทําบัตรทอง  30  บาทและเริ่มใชบริการไดตั้งแต  1  ตุลาคม  2544  ซ่ึง      
โครงการดังกลาวกําหนดใหประชาชนขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลตามเขตพื้นที่ที่มีทะเบียนบานอยูใน
ปจจุบัน  

 

2.5   แนวคิดทฤษฏีการใหบริการสาธารณะ 
 

 ประถม  มานิโรจนา (อางถึงใน สุรศักดิ์  งามสิทธิพงศาและคณะ.2543:21) ใหความหมายของ
การใหบริการสาธารณะวา เปนการใหบริการในฐานะที่เปนหนาที่ของหนวยงานที่มีอํานาจกระทํา เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการเพื่อใหเกิดความพอใจ จากความหมายนี้จึงเปนการพิจารณาการใหบริการวา  
ประกอบดวยผูใหบริการ (Providers) และผูรับบรกิาร (Recipients) โดยฝายแรกถือปฏิบัติเปนหนาที่ที่
ตองใหบริการเพื่อทําใหฝายหลังเกิดความพึงพอใจ 
 อิน จอง หวัง (In – Joung Whang  อางถึงใน สุรศักดิ์  งามสิทธิพงศาและคณะ.2543 : 23-24)  
ใหความหมายการใหบริการสาธารณะวา เปนการเคลื่อนยายเรื่องที่ใหบริการจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด
หนึ่ง เพื่อใหเปนไปตามที่ตองการโดยมี 4 ปจจัยที่สําคัญ คือ 1) ตัวบริการ(Services)  2) แหลงหรือ
สถานที่ที่ใหบริการ (Resourccs) 3) ชองทางในการใหบริการ (Channels) 4) ผูรับบริการ (Client 
Groups) 
 จอรน ดี มิลเลท(John D. Millet  อางถึงใน สุรศักดิ์  งามสิทธิพงศาและคณะ.2543 : 27) ไดให
รายละเอียดเกีย่วกับความพึงพอใจในการใหบริการ (Satisfactory Service)  หรือความสามารถในการ
สรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการโดยแยกองคประกอบ 5 ดานคือ 
 1)   ความสามารถในการจัดบริการใหอยางเพียงพอแกความตองการขอรับบริการ(Ample 
Service) 
 2) ความสามารถในการจัดบริการใหอยางยุติธรรม โดยลักษณะการจัดใหนั้นจะตองเปนไป
อยางเสมอภาค และเสมอหนา (Equitable Service) แกผูรับบริการ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 33 

 3)  ความสามารถในการจัดบริการใหตอเนื่อง (Continuous Service) โดยไมมีการหยุดชะงัก
หรือติดขัดในการใหบริการนั้นๆ 
 4)   ความสามารถในการจัดบริการใหรวดเร็วทันตอเวลา (Timely Service) ตามลักษณะความ
จําเปนรีบดวน ในการบริการ และความตองการของประชาชนในการบริการนั้นๆ 

5) ความสามารถในการพัฒนาบริการที่จัดใหทั้งในดานปริมาณและคุณภาพใหมีความเจริญ 
กาวหนา (Progressive Service) ตามลักษณะของการบริการนั้นๆ เร่ือยไป 

เพนซัสกี้ และโทมัส (Penchansky and Thomas อางถึงใน ศศิธร  พูลสุข. 2538 : 33) เสนอ  
แนวคิดการใหบริการดังนี้ 
 1) ความพอเพียงของบริการที่มีอยู (Availability) คือ ความพอเพียงระหวางบริการที่มีอยูกับ
ความตองการขอรับบริการ 
 2)   การเขาถึงแหลงบริการไดอยางสะดวก คํานึงถึงลักษณะที่ตั้ง การเดินทาง 
 3)  ความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกของแหลงบริการ(Accommodation) ไดแก แหลง
บริการที่ผูรับบริการยอมรับใหความสะดวก และมีส่ิงอํานวยความสะดวก 
 4)   ความสามารถของผูรับบริการในการที่จะเสียคาใชจายสําหรับบริการ 

5) การยอมรับคุณภาพบริการ (Acceptability) ซ่ึงในที่นี้รวมถึงการยอมรับลักษณะของผูให 
บริการดวย 
 ปรัชญา  เวสารัชช  (อางถึงใน บังอร  ผงผาน. 2538 : 30) จําแนกองคประกอบหรือสาเหตุที่
กอใหเกิดพฤติกรรมระหวางการติดตอของผูใหบริการและผู รับบริการ ออกเปน 3 ประเภทคือ               
องคประกอบที่เกิดจากตัวเจาหนาที่ขององคกรเอง องคประกอบดานผูรับริการ และองคประกอบจาก
สภาพการติดตอ ซ่ึงองคประกอบที่เกิดจากสภาพการติดตอท่ีออกมายอมมีผลสะทอนออกมาในรูปของ
ความพึงพอใจ หรือการกระทําซึ่งจะสงผลยอนไปหาเจาหนาที่องคกรและองคกรเอง 
 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

จากรายงานการวิจัยประเมินผลโครงการหลักประกันสุขภาพ 100% จังหวัดพิษณุโลก ป 2540-
2541 (บุญเลิศ  ล้ิมทองกุลและคณะ. 2541 : 78)  พบวา วัตถุประสงคของโครงการฯกับนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขมีความสอดคลองมาก สวนวัตถุประสงคของโครงการฯกับสภาพปญหามคีวาม 
สอดคลองนอย ปจจยันําเขาที่เอื้อตอการดําเนินงานของโครงการฯมีความสอดคลองมากเปนผลใหการ
ดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย ดานกระบานการของโครงการฯมีความสอดคลองนอย ดาน
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ผลผลิต พบวาประชาชนมีหลักประกันรอยละ 96.89  ดานความพรอมของเจาหนาที่ พบวามีความพรอม
สูง ปญหาอุปสรรคที่มีผลใหเกิดขอขัดของในการปฏิบัตงิาน บางสวนเกิดจากนโยบายไมชัดเจนและมี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการดําเนินงานบอย และการศึกษาเรื่องความพรอมในการดําเนนิงานตาม
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค : กรณีศึกษาโรงพยาบาลคูสัญญาหลักที่ดําเนินการระยะที่ 1 ในเขต
กรุงเทพมหานคร (สุชาดา  ชวยประสิทธิ์ และคณะ. 2544 : 55)  มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางสําหรับ
การเตรียมและเพิ่มความพรอมของโรงพยาบาลในการดําเนินงานตามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ให
ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพแบบยั่งยืน พบวา การรับรูและความคิดเห็นของบุคลากรตอ
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง มีเพียงประเด็นเดียวที่มี     คาเฉลี่ยอยูใน
ระดับสูงคือ มีการรับรูและความคิดเหน็ในประเดน็โครงการไมครอบคลุมการรักษาทุกโรค  คาเฉลี่ย 
เทากับ 3.80 ความพรอมในการดําเนินงานดานการจัดองคกร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางถึงคอนขาง
สูง โดยมีความพรอมสําหรับปฏิบัติงานเชิงรุกนอกสถานที่มากที่สุด คาเฉลี่ย 3.24 ความพรอมในการ
ดําเนินงานดานการจัดระบบงาน พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางคอนขางสูง ความพรอมดาน
บุคลากร มีคาเฉลี่ยอยูในระดบัปานกลาง โดยประเด็นเกี่ยวกับความรูสึกเปนภาระยุงยาก และ     ซํ้าซอน
ในการเขารวมโครงการมีคาสูงสุด คาเฉลี่ย 3.46 
 สําหรับศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอทัศนคติการใหบริการของเจาหนาที่สาธารณสุขใน      
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาท รักษาทุกโรค กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 
(สถาพร ทรัพยสิน และคณะ. 2545 : 56-57)  มีวัตถุประสงคเพื่อ ทราบความคิดเห็นของเจาหนาที่       
สาธารณสุขตอปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ และความคิดเห็นของเจาหนาที่
ในขณะใหบริการ ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สาธารณสุขเปนเพศชายรอยละ 25.3 และเพศหญิงรอยละ 
74.7 ชวงอายุที่มากที่สุด คือ นอยกวา 30 ปรอยละ 35.7 รองลงมาคือชวงอายุ 30-39 ป รอยละ 34.7 โดย
มอีายุเฉลี่ย 33.8 ป รายไดมากที่สุดในชวงระหวาง 10,001- 20,000 บาท/เดือน รอยละ 49.7 โดยมีรายได
เฉล่ีย 11,747.60 บาท/เดือน สถานภาพสมรสมากที่สุด รอยละ 63.3 ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มี
ผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติพบวา ปจจัยดานสนับสนุนแรงจูงใจใหกับประชาชนมี  
ผูเห็นดวยมากที่สุดรอยละ 69.7 รองลงมาคือ ปจจัยดานกระบวนการสื่อสารรอยละ 69.0 สวนปจจัยที่มี 
ผูเห็นดวยนอยที่สุด คือปจจัยดานสมรรถนะขององคการ รอยละ 44.9 โดยความคิดเห็นของเจาหนาที่ใน
การใหบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา พบวา เห็นดวยในการบริการแกประชาชน   
รอยละ 67.0 โดยแตละปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จและความคิดเห็นดานการใหบริการ  มีขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงดานสมรรถนะขององคการในดานงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ ดานการวางแผน
และควบคุมควรมีความชัดเจน ในระดับผูปฏิบัติตองมีขวัญและกําลังใจโดยการมีเกณฑการจายเงิน     
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คาตอบแทนใหชัดเจน ความรวดเร็วในการเบิกจายงบประมาณ สวนการใหบริการเนนการมีสวนรวม
ของประชาชนใหมีทางเลือกบริการ การสรางสุขภาพ การบริการที่มีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร
เปนหัวใจของการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จ  รวมกับการมีการประชาสัมพันธ  และมี      
กระบวนการติดตอส่ือสารที่ตอเนื่อง   สวนการศึกษารูปแบบและปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานศูนย  
สุขภาพชุมชน เขต 3  (สมทรง  รักษเผา และคณะ 2545 : 40-41) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากศูนยสุขภาพ   
ชุมชนในระดับสถานีอนามัย ของเขต 3 จังหวัดละ 2 แหง รวม 14 แหง ในชวงเดือนมิถุนายน – 
กรกฎาคม 2545 โดยศูนยสุขภาพชุมชนท้ัง 14 แหงที่เปนตัวอยาง ไดปรับบริการจากสถานีอนามัยเดิม 
เปนระบบบริการแบบใหมตามนโยบายสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา หรือโครงการ 30 บาทรักษา
ทุกโรค ตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 2544  ผลการวิจัยพบวา ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพมากขึ้น ไดรับเงิน
สนับสนุน     งบประมาณและวัสดุอุปกรณตางๆ เพ่ิมขึ้น รายไดเงินบํารุงสูงขึ้น การใหบริการของสถานี
อนามัยที่เปนศูนยสุขภาพชุมชนมีคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้น ยังมีการใหบริการหลายๆอยางเพิ่มขึ้นที่
สถานีอนามัย เชน บริการดานทันตกรรม บริการคลินิกพิเศษ เชนความดัน เบาหวาน การใหบริการใน
หลายๆดานของสถานีอนามัยเปนระบบและไดมาตรฐานสูงขึ้น ยามีมากขึ้น คุณภาพยาสูงขึ้นมาตรฐาน
เทียบเทาโรงพยาบาลชุมชน ในสวนของการใหบริการเชิงรุกเพื่อสรางสุขภาพ มีการเยี่ยมบาน และดูแล
ผูปวยโรคเรื้อรังที่บาน ทั้งยังมีการออกรณรงคในชุมชนเพื่อการปองกันและควบคุมโรครวมกับชุมชน 
เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน ในดานความพึงพอใจของประชาชน พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการ      
ใหบริการของสถานีอนามัยเพิ่มมากขึ้นกวาในอดีต รวมถึงมีความพึงพอใจมากตอการใหบริการเยี่ยม
บานและการดูแลที่บานของเจาหนาที่สถานีอนามัย ในสวนของขอเสนอแนะคือ ใหมีการปรับปรุง    
ข้ันตอนการรักษาพยาบาลและการใหบริการของสถานีอนามัยใหรวดเร็วขึ้น ตองการใหมีการ      
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการปองกันและการควบคุมโรคระบาดใหมากขึ้น ไมตองการใหมีการบังคับ 
อยากมีอิสระในการเลือกสถานพยาบาลประจําครอบครัว และมีอิสระในการเลือกใชบริการจาก     
สถานบริการแหงอื่นๆ และเมื่อสอบถามเกี่ยวกับการเลือกใชสถานบริการในอนาคต พบวา สวนใหญ 
หรือ รอยละ 65 ศูนยสุขภาพชุมชนที่ระบุในบัตรทองเปนสถานบริการประจําครอบครัว  และการศึกษา
เร่ือง การยอมรับของ   ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา ตอโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคสู
หลักประกันสุขภาพถวนหนา (นภดล  สฤษดิศุข และคนอื่นๆ. 2544 : 61)  ผลการศึกษาพบวา     
ประชาชนยอมรับโครงการคอนขางสูง มีความเขาใจวัตถุประสงคของความรูเกี่ยวกับโรค และบริการ
ของโครงการ ในระดับปานกลางขึ้นไป ดานความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับการยอมรับโครงการฯ 
พบวา ปจจัยดานคุณสมบัติพื้นฐานของบุคคล ไดแก  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได จํานวนครั้ง
ของการเจ็บปวยที่ตองพบแพทย และสิทธิ์บัตรเดิมที่ไดรับอยู มีความสัมพันธกับการยอมรับโครงการ 
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ตัวแปรและปจจัยที่ไมมีผลตอการยอมรับโครงการฯไดแก เพศ สถานภาพสมรส การดูแลสุขภาพ และ
ความรูเกี่ยวกับโครงการ ปญหาอุปสรรคของโครงการไดแก การขาดความเขาใจในการปฏิบัติในระดับ
ปฏิบัติการ ตอประชาชนผูมารับบริการที่ไมสามารถชี้แจงขอสงสัยบางประการใหประชาชนเขาใจได 
และความแออัดของการมารับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐทําใหบริการลาชาตองรอนาน 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย  คือ รัฐควรจัดอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับประชาชนโดยตรง ใหมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการเพื่อตอบขอสงสัยของประชาชนได  และควรมีการติดตาม
ประเมินผลความสําเร็จของโครงการเปนระยะอยางตอเนื่อง รวมถึงควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพทั้ง
ในดานประชาชน หนวยงานของรัฐที่ใหบริการและงบประมาณ เพื่อใหประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและ
ยอมรับโครงการฯ มากยิ่งขึ้น 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคในงานสรางหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาตามนโยบายของรัฐบาล สวนใหญจะศึกษาในเรื่องของการเตรียมความพรอมทั้ง      
ในสวนของเจาหนาที่ผูใหบริการ และประชาชนผูรับบริการ รวมไปถึงการศึกษาในเรื่องความพึงพอใจ
ของประชาชนตอโครงการดังกลาว ประกอบกับยังเปนเรื่องใหมจึงมีผูศึกษาคนควาคอนขางนอย ผูวิจัย
จึงสนใจศึกษาในเรื่องความสัมพันธของคุณลักษณะทางประชากรกับการใชบริการในสถานพยาบาล
ประจําครอบครัว ตามโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนําไปใชประโยชนในการ
ทํางานการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาตอไป 
 
 


