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เลขาธิการ และรองเลขาธิการ ได้ร่วมกิจกรรมการเสวนาวิชาการ “เข้าสู ่ ๒ ทศวรรษ ระบบ
หลักประกันสุขภาพไทย ไปไกลแค่ไหน”  โดยกิจกรรมน้ีส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และธรรมาภิบาล ให้
บุคลากรได้ตระหนักในค่านิยมการปฏิบัติงานที่ยึดประโยน์ของ สังคม ประเทศชาติ และประชาชนเป็นหลัก มุ่งรับรู้
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา สิ่งที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ   โดย สปสช. จัดงานเสวนาวิชาการ  ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565  เนื่องในวันคล้ายวันเสียชีวิตของ 
นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์  เลขาธิการ สปสช. คนแรก และเป็นผู้ก่อตั้ง สปสช.  โดยมีบุคลากรเข้าร่วมผ่าน
ระบบ zoom จำนวน 562 คน  และมีเข้าร่วมในบริเวณโถงจัดเสวนาอีกจำนวนหน่ึง  

ผู้ร่วมเสนามีดังน้ี     

๑. ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์  เลขาธิการมูลนิธิเพ่ือการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ  

๒. รศ.ดร.วรวรรณ  ชาญด้วยวิทย์   อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่ปรกึษาด้าน
หลักประกันทางสังคม ทีดีอาร์ไอ 

๓. ดร.นพ.จเด็จ  ธรรมธชัอารี  เลขาธิการ สปสช. 

๔. คุณศริินทิพย์ ขัติยะกาญจน ์ประธานมูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง (Thai Cancer Society) 

ดำเนินรายการโดย ทพ.อรรถพร  ลิ้มปัญญาเลิศ  รองเลขาธิการ สปสช. 
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ดร. นพ. จเด็จ  ธรรมธัชอาร ี

เป้าหมายของระบบหลักประกันสุขภาพยังคงเหมือนเดิม คือ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่จำเป็น 
และไม่ล้มละลายจากการป่วยไข้  ตลอดระยะเวลา 19 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงในหลายส่วนนอกเหนือจาก
การทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการเพิ่มขึ ้น และไม่ล้มละลายแล้ว ยังสามารถเป็นแบบอย่างการบริหารระบบ
หลักประกันฯ ให้กับนานาชาติอีกด้วย    โดยเฉพาะในสถานการวิกฤตโควิด  ระบบหลักประกันฯ มีความโดดเด่น
อย่างมากที่สามาถเป็นกลไกของรัฐ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่จำเป็นได้อย่างชัดเจน    

เรื่องที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในรอบ 19 ปีคือ “การมีส่วนรวม” ถือว่าเป็นกลไกที่โดดเด่นของ สปสช.  ซึ่ง
เราจะต้องพัฒนาต่อในเรื่องน้ีเพ่ือองค์กรจะยังคงอยู่ได้ต่อไป   

การยกระดับการทำงานในอนาคต มองว่าเป้าหมายก็ยังคงเดิม แต่วิธีการจัดการจะปรับเปลี่ยน โดยใช้แนวคิด/
ทฤษฎี ที่เหมาะสมเข้ามาจัดการคือ  1) ทฤษฎีพฤติกรรม  มีทางโน้มให้ความสำคัญในทางศึกษาทางพฤติกรรม 
ของทั้งผู้มีสิทธิ์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบหลักประกัน  ที่เน้นการรับรู้ จัดการตอบสนอง จัดการความย้อน
แย้งหรือความขัดกันของความคาดหวังที่แสดงออกเชิงพฤติกรรมของแต่ละฝ่ายหรือแต่ละด้านอย่างสมดุล  2) 
ทฤษฎี disruption  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่ทำให้ต้องทบทวน กระบวนการ วิธีการ  ซึ่งแต่เดิม
เคยคิดว่าดีที่สุด  แต่ปัจจุบัน อาจไม่เป็นเช่นนั้น  สิ่งนี้จะถูกนำมาสู่วิธีการของการจัดการที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารระบบคือ การนำแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ด้วย
ความรวดเร็ว 

ต่อประเด็นการทำให้เกิดความมั่นใจ และทิศทางการพัฒนาระบบในอนาคต  มองว่ามี 2 ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
ต่อ คือ  

1. การเน้นการป้องกัน จะเป็นประโยชน์มากกว่า    ที่ผ่านมาเรามีของดี/เราซื้อแต่ของดีมาให้กับประชาชน  
(best buy) เช่น สิทธิประโยชน์ด้านการป้องกันให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ   ประเด็นที่ต้องคิดต่อคือการหา
ของที่ดีหรือมีของดีให้เราสามารถซื้อได้และได้นำมาใช้กับประชาชนให้มากขึ้น  คำถามที่เกิดขึ้นคือ สิทธิ
ประโยชน์ด้าน PP ที่เราทำขึ้นมามีคนต้องการเพียงใด ?  การคัดกรองมะเร็งลำไสต้องทำในรูปแบบเชิงรุก
ได้อย่างไร ?  เรื่องเหล่านี้เราอาจยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งยังคงต้องดำเนินการสื่อสารกันอีก
มาก 

2. เน้นการมีส่วนร่วม   จะทำอย่างไรให้ผู้ป่วยได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (share) ประสบการณ์ของตนเอง 
อาจเข้ามาในหลายลักษณะ เช่น มูลนิธ ิ อย่าง “มูลนิธิมิตรภาพบำบัด”  อาจเป็นรูป “Cancer 
Academy”  หรืออาจเป็นกลุ่มอื่น ๆ สิ่งนี้จะเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการปฏิสัมพันธ์ของการรักษาในอนาคต
ซึ่งผู้ป่วยจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น โดยศึกษาถึงแนวทาง วิธีการรักษาโรค  ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ด้วยตัวเอง  ในโลกปัจจุบัน เช่น เข้าไปสืบค้นผ่าน Google ซึ่งจะมีผลต่อการทำให้ระบบหลักประกันฯ อยู่
ได้ จากการมีส่วนร่วมของทั้งผู้ป่วย และผู้ที่ยังไม่ป่วย  
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ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ 

ความสำเร็จของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ถูกช้ีวัดจากผลการวิจัยที่พบว่า ครัวเรือนที่อยู่ในระบบมีรายรับ
มากขึ้น  และมีความสามารถในการจ่ายมากขึ้นนรอบ 25 ปี  (เปรียบเทียบจากที่มีระบบน้ี 7 ปีเป็นต้นมา)  มองว่า
ระบบน้ีเป็น “สมบัติของชาติ”  ที่ยังต้องพัฒนาต่อไปอย่างมีส่วนรวมของคนไทยทุกคน 

จะเห็นว่าการพัฒนาสิทธิประโยชน์ สปสช. มีกลไกที่ดีในส่วนนี้ และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับต่างชาติได้  การ
พัฒนาเริ ่มจากการรับฟังผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้ามาเสนอประเด็น มาจัดลำดับความสำคัญ และมา
ขับเคลื่อน   ท้ายที่สุดจะมีการประเมินผลในมิติ 1) ความคุ้มค่า 2) ความเป็นไปได้ 3) ความเสมอภาค ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ สปสช. ให้ความสำคัญที่ประสานความร่วมมือกับ 18 หน่วยงานที่มาร่วมกันประเมินผล  

พบว่า การจัดการด้านสิทธิประโยชน์ของ สปสช. น่าสนใจในประเด็น สามารถทำได้ “ก่อนกาล” เช่นใน
สถานการณ์โควิด  สามารถจัดการรับมือกับการให้บริการผู้ป่วยโรคไตวาย ให้ได้รับบริการเหมือนเดิม  จนทำให้
จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตเพื่อการจัดการเข้าถึงบริการไม่ดี น้อยมาก  เมื่อเทียบกับหลาย ๆ ประเทศที่คิดรับมือเรื่องน้ี
ได้ช้าไม่ทันกาล     นโยบายการรับยาที่ร้านยาก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการจัดการระบบที่คิดได้ก่อนกาล อำนวย
ความสะดวกให้กับประชาชนอย่างมาก 

ประเด็นความท้าทายในอนาคต  ยกตัวอย่างเร่ืองที่เกิดขึ้นใน USA, UK ประเด็นการใช้ยาราคาแพง  และการทำ
การตกลงระหว่างรัฐกับบริษัทยา   1) ในสหรัฐอเมริกา มีเหตุการณ์การขึ้นทะเบียนยาที่แพงที่สุดในโลก  
ประมาณค่ารักษาที่ 1 เข็ม (ครั้งการรักษาด้วยการฉีดยา 1 เข็ม)  มูลค่า 100 ล้านบาท   ซึ่งมีการขยายการขึ้น
ทะเบียนมายังประเทศญี่ปุ่น  และสิงค์โปร์ ด้วยแล้ว     2) ในสหราชอาณาจักร  บริษัทยาตกลงกับภาครัฐในการ
ซื้อขายยาปฏิชีวนะในราคาเหมาคงที่ (fix cost) กรณีน้ีรัฐจ่ายในอัตราเหมาคงที่ปีละ 100 ล้านปอนด์  โดยจะได้รับ
ยาเท่าที่แพทย์ต้องการเพื่อการรักษาผู้ป่วย (เท่าที่จำเป็น)   สิ่งนี้ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์รูปแบบใหม่ ที่บริษัทเจรจา
กับแพทย์ เพ่ือให้ใช้ยาเท่าที่จำเป็นมากที่สุด  ซึ่งอาจจะเกิดผลดีต่อผู้ป่วยที่ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็น   (ทั้ง
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สองกรณีอาจเกิดขึ้นกับระบบ ของประเทศใดก็ได้ ซึ่งมีผลต่อนโยบาย การบริหารจัดการด้านสิทธิประโยชน์ และ
ส่งต่องบประมาณ ของเราในอนาคต)   

สำหรับการเตรียมการหลังโควิด   มีประเด็นที่ต้องคำนึง ตาม โมเดล HEALTH 

H = Human Resource for Health  :  เรามีการรับบุคลากรในช่วงน้ีมากถึง 30,000 คนภายใน 1 ปี  ในระยะ
ยาวเป็นต้นทุน  และยังมีเรื่องที่จะต้องจัดการให้มีความพรอ้มในการให้บริการ โดยการ upskill, reskill  

E = Environment Health  เช่นภาวะโลกร้อน ที่จะทำให้เกิดวิกฤตธรรมชาติ  ร่วมถึงโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ  
จะต้องเตรียมการจัดการรับมือ หรือปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์อะไร อย่างไร ? 

A = Ageing Society 

L = Local Authority  สปสช. ได้เริ่มต้นไว้แล้ว   (กองทนุหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่) 

T = Technology  ส่งผลต่อการรักษาที่มรีาคาสูง  ยาราคาสูง   ขณะเดียวกันอาจมีการพัฒนาให้เกิด digital 
health ที่ อาจมีหลายหน่วยงานมาให้บริการส่วนน้ีได้มากขึ้น 

H = Humanized Health Care : (การแพทย์มนุษยธรรม)  เป็นความเช่ือมโยงของการมุ่งพัฒนาบุคลากร ทั้ง 
upskill, reskill  และชุดสิทธิประโยชน์ที่คำนึงบนหลักการน้ี 

 

รศ. ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ 

การใช้เงินของรัฐในเรื่องสุขภาพ  มี 3 มมุมองคือ  1) การตอบสนองความต้องการของประชาชน  2) งบประมาณ  
3) ความเหลื่อมล้ำ  

1) การตอบสนองความต้องการของประชาชน   พบว่าจากผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ในปี 
2555 (n 50,000 คน)  คนไทยให้ความสำคัญด้านสุขภาพมากกว่าเรื่องอื่น  ในปี 2561 สิ่งที่รัฐทำให้คน
พึ่งพอใจอันดับหนึ่งคือความเชื่อมั่นต่อระบบสาธารณสุข    ปี 2563 การอยู่ดีมีสุข คนไทยเห็นว่ากิจกรรม
ที่ส่งผลต่อความสุขคือการบริการสุขภาพ   ทั้งหมดบอกนัยยะ ว่าเรื ่องสุขภาพมีผลต่อความสุขของ
ประชาชน มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน 

2) ด้านงบประมาณ  ผลการศึกษา ก่อนปี 2545 (ก่อนมีระบบหลักประกัน)  100 บาทในค่าใช้จ่ายสุขภาพ 
ประชาชนออกเงินเอง ร้อยละ 35   และรัฐมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพประมาณร้อยละ 11 ของค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด  ในปี 2562  พบว่าใน 100 บาทของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพประชาชนออกเงินเอง ร้อยละ 10  
ขณะที่รัฐมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ ร้อยละ 16 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด     ข้อมูลนี้บอก
ว่า  การมีระบบหลักประกันทำให้ประชาชนมีเงินเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่ลดลงถึง ประมาณ
ร้อยละ 25  ขณะที่รัฐมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพียงประมาณร้อยละ 5  สรุปว่า รัฐจ่ายแทนในสัดส่วนที่น้อย  
แต่ทำให้ประชาชนมีเงินเหลือมากขึ้น (เป็นผลดีที่ให้เขามีชีวิตที่ดี สามารถนำเงินเหลือส่วนนี้ไปใช้ใน
กิจกรรมส่วนอ่ืนของชีวิตได้)    
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3) ความเหลื่อมล้ำ    จากการมีระบบหลักประกัน มา 19 ปี พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ยังมีความ
เหลื่อมกันบ้าง แต่ละสิทธิ ์มีการเก็บเงินเบิกจ่ายไม่เท่ากัน  อย่างไรก็ตามมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  
โดยเฉพาะในด้าน ส่งเสริมป้องกันโรค  การดูแลผู้ป่วยระยะพ่ึงพา  ผู้ป่วยโควิด  

ความท้าทายด้านงบประมาณในอนาคต   พบว่าทุกประเทศประสบปัญหาเร่ืองงบประมาณที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
เช่นเดียวกัน   สำหรับประเทศไทย ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพยังคงอยู่ประมาณร้อยละ 4 ของ GDP (น้อยกว่าอีก
หลายประเทศที่มีระบบที่ดี)    

งบประมาณด้านสุขภาพที่สูงมาจากค่าใช้จ่ายสองประเภทหลักคือ 

1) ค่าใช้จ่ายจากโรคเร้ือรัง 
ในยุคปัจจุบันพบว่ามีอุบัติการณ์เด็กที่มีน้ำหนักเกินมากกว่าเด็กที่ขาดแคลนอาหาร  น่ันจึงเป็นแนวโน้ม
ของการป่วยด้วยโรค กลุ่ม NCD  และพบว่าเด็กกลุ่มน้ีมีถงึประมาณร้อยละ 48 อยู่ในทวีปเอเชีย  และ
แน่นอน อยู่ในประเทศเราจำนวนหน่ึง 

2) ค่าใช้จ่ายจากอุบัติเหตุ 

พบว่าค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกชายด้วยอุบัติเหตุคิดเป็นร้อยละ 15 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของ
ผู้ป่วยนอกทั้งหมด ขณะที่ผู ้ป่วยนอกหญิงมีค่าใช้จ่ายแบบเดียวกันคิดเป็นร้อยละ 6 ตามลำดับ   เมื่อ
พิจารณาถึงความเพียงพอของงบประมาณในอนาคต  ถ้าเราสามารถลดในส่วนนี้ได้ โดยการทำงานเชิงรุก
เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ป้องกันให้เกิดน้อยลงได้ ก็จะมีเงินเหลือไปใช้ในส่วนอื่นที่อาจคุมได้ยากกว่าเรื่อง
อุบัติเหตุ 

คาดการณ์ว่าในปี 2566 GDP ของไทยจะกลับมาเท่ากับปี 2562 ในภาพรวมหาก GDP มีการเติบโตขึ้นจะส่งผลให้
มีเม็ดเงินมากในการที่จะมาจัดการกับระบบสุขภาพของประเทศ  ประเด็นที่ต้องช่วยกันคิดหาทางช่วยคือการเพ่ิม 
GDP  

มองว่า สปสช. มีจุดแข็งในด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการมีส่วนร่วม (Participation) ตัวอย่างที่เห็นเป็น
ประจักษ์คือ 

1. ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ ทุกครั้งจะมีการเปิดเผยวาระ และผลการประชุมให้
สาธารณชนได้รับทราบ  ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นคุณกับระบบ สามารถสร้างให้เกิดการไว้ใจต่อระบบของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  เห็นควรที่กองทุนอ่ืน ๆ ควรเอาแบบอย่างในเรื่องน้ี 

2. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน อย่างไรก็ตามหากพัฒนาให้เพิ่มการเข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มผู้ที่ยังไม่
ป่วย  โดยการหาช่องทางที่ทำให้กลุ่มเหล่านี้เข้ามาได้มากขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์ต่อระบบอย่างมาก  การ
สื่อสารที่ดีจะเป็นการเสริมการแข็งแกร่งของการทำงาน 
 

คุณศริินทิพย์ ขัติยะกาญจน ์ (น้องเบล)   

เป้าหมายของผู้ป่วยมะเร็งคือต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สามารถอยู่กับโรคได้ สามารถไปทำงาน  สำหรับตนเอง
ที่เคยป่วยเป็นมะเร็ง ถือเป็นอุบัติเหตุชีวิตที่ครอบครัวต้องเข้ามาช่วยรับผิดชอบอย่างมาก  การได้ใช้สิทธิบัตรทอง 
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ผู้ป่วยได้รับยาการรักษาที่มีมาตรฐาน  เปลี่ยนภาพลักษณ์จากที่ผ่านมา ทำให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจต่อระบบมากขึ้น   
โดยเฉพาะการรักษาได้เน้นการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิตด้วย  ปัจจุบันมีการพัฒนาสิทธิการคัดกรอง เช่น มะเร็ง
ลำไส้  ความท้าทายในอนาคตของระบบ คือการเปิดสิทธิประโยชน์การคัดกรองในส่วนอ่ืนให้ครอบคลุมมากขึ้น  ซึ่ง
จะเป็นการช่วยกลุ่มเสี่ยง และรับรู้การเป็นโรคที่เร็วขึ้น จะเป็นประโยชน์อย่างมาก 

ต่อความเห็นของจุดอ่อน จุดแข็งของระบบ และการต่อยอด ตนเองมีความเห็นว่า 

1. การเขา้สูส่ังคมผู้สูงอายุ  การเกิดมะเร็งในช่วงวัยน้ีย่อมมีสูง   แต่ถ้ารู้ก่อนก็จะสามารถจัดการได้ดีขึ้น  
คิดว่าระบบควรให้ความสำคญักับการคัดกรอง (screening)  การรณรงค์ ให้ความรู้  เป็นการป้องกันที่ดี
ในลำดับแรก 

2. ผู้ป่วยต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี  ไม่ต้องการสร้างภาระให้กับทั้งภาครัฐ สังคม  เห็นว่าผู้ป่วยควรมีส่วน
ร่วมในการเลือกแนวทางการรักษาเพ่ือให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นตามต้องการ เช่นการรักษาที่บ้าน สามารถอยู่
พร้อมหน้ากับคนในครอบครวั  ไม่เพียงมารักษาที่ปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในโรงพยาบาล 

3. การมีส่วนร่วมที่มากขึ้นของผู้ป่วย (patient engagement) มองว่าอนาคตผู้ป่วยควรมามีส่วนร่วม
ต้ังแต่กระบวนการวางแผน กำหนดนโยบาย  การทำเครือข่ายผู้ป่วยให้เขม้แข็ง  สร้างผูน้ำที่เข้มแข็ง 

4. การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ (digital technology) เพ่ือทำให้ระบบต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ เช่น 
ระบบการเช่ือมโยงข้อมูล  การมีข้อมูลเพียงพอและการตัดสินใจบนข้อมลู/ข้อเท็จจริง ซึ่งจะส่งผลต่อ
คุณภาพการรักษา  สามารถรับทราบและอาจควบคุมงบประมาณได้มีขึ้น   และควรพัฒนาเป็นข้อมูลเพ่ือ
การจัดการอย่างมีคุณภาพ ในรูปของ cancer academy  

              

สรุปความ โดย พรรคพงศ์  วุฒิวงศ์ 

19 พ.ย. 64 


