
ยุทธศาสตร์การประกนัสุขภาพ และ
ระบบสาธารณสุขของไทย
- การเขาถึงบริการสุขภาพ
- สังคมสูงอายุ 
- โรคอุบัติใหม / New Normal
(Policy view)

หลักสูตรสุดยอดผูนาํวิทยาการประกนัภัยระดับสูง (Super วปส.) 
ณ โรงแรมสวิสโฮเตล็
2 ตุลาคม 2563

ศาสตราจารย วุฒิคุณ นายแพทยถาวร สกุลพาณิชย

พบ. ศบ. MSc. (Social Protection Financing) วว.(อายุรศาสตร) อว. (เวชศาสตรปองกัน)

ท่ีปรึกษาระดับกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ประเด็น

• การเขาถึงบริการสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Coverage) ดวยบริการปฐมภูมิรูปแบบใหม

• ปฏิรูปหลักประกันสุขภาพคนไทยใหมีความเปนธรรม ประสิทธิภาพ และ ย่ังยืน 

• ขยายความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพสําหรับผูท่ีไมใชคนไทย

• สังคมสูงอายุกับความตองการการประกันการดูแลระยะยาว 

• การรับมือโรคอุบัติใหม / New Normal



ปจเจกบุคคล สภาพแวดลอม

ระบบบริการ

สุขภาพ

สุขภาพ

ระบบหลักประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

พรบ ปฐมภูมิ ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล

ครอบคลุม

คนตางดาว

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ในราคาที่เหมาะสมกับ

เศรษฐกิจประเทศ



การเขาถึงบริการสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ 
(Effective Coverage) 

ดวยบริการปฐมภูมิรูปแบบใหม



ความทาทายในบริการสุขภาพ
• คนไทยเขาถึงบริการสขุภาพมากขึน้ ผลลัพธสขุภาพหลายดานดีขึน้ 

แต บางเร่ืองที่ยังไมมีแนวโนมที่ดี 

“การมีอายุยืนแบบอมโรค” (Morbidity Expansion)

• ระบบบริการสุขภาพดูแลเปนโรค เปนอวัยวะ แยกสวน

• สังคมสูงอายุ ทําใหมีแนวโนมเพิ่มโรคเร้ือรังและภาวะพึง่พงิ

ตอง

• การปรับระบบบริการสุขภาพโดยใชรูปแบบการบูรณาการการดแูล
โรคเร้ือรัง (Integrated Chronic Care Model) ชวยเพิ่ม
ประสิทธิผลและประสทิธภิาพ

• ควบคุมอาการโรคเบาหวานเพ่ิมเปน 60% `จาก 24% ไตวายชาลง 74%

• ลดเบาหวานรายใหมลง 1 ใน 3 คาใชจายไดระดับรอยลานบาทตอป
• การจัดการโรคเร้ือรัง ตลอดหวงโซ (Integrated Chronic disease 

management) ไดแก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจวาย โรคหลอด
เลือดสมอง เปนตน จะชวยลดคาใชจายไดในระดับพันลานบาทตอป

ท่ีมา การสํารวจสุขภาพคนไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งท่ี 3, 4 และ 5

ท่ีมา ฐานขอมูลบริการขาราชการ ประกันสังคม และ หลักประกันสุขภาพแหงชาติ



บูรณาการสารสนเทศ

เพิม่การตระหนักรู้ มีพฤตกิรรมสุขภาพ

ประชาชน กาํหนดระดับ

ความเส่ียง

ค้นหา

ปัจจัยเส่ียง

แผนการดูแล ประสานบริการ

ตดิตามการรักษา

สถานพยาบาลอืน่ ประสานการส่งต่อ

ท่ีมา สาํนกัสนบัสนนุระบบสขุภาพปฐมภมิู กระทรวงสาธารณสขุ



บูรณาการหลกัประกนัสุขภาพ
คนไทยใหมี้ความเป็นธรรม 

ประสิทธิภาพ และ ย ัง่ยนื



การเขาถึงบริการสขุภาพเปนนโยบายระดับโลก:
สหประชาชาติกําหนดเปนเปาประสงคการพัฒนาอยางย่ังยืน

Sustainable Development Goals (SDGs)

หลักประกันสุขภาพถวนหนาเปนเปาหมายหนึ่งใน Goal 3 ของ SDG



หลักประกันสุขภาพถวนหนา: ความเปนธรรม

Vertical Equity:

จายตามกําลังจาย

(Ability to pay)

Horizontal Equity:

บริการเหมือนกัน

เปนธรรมเทากัน



คาบริการแบบผูปวยในตอคนตอป

(บาท)

ประชากรกลุมเสี่ยง

(%)

มากกวา 1,000,000 0.0028%

500,000 - 999,999 0.01%

100.000 - 499.999 0.24%

10,000 - 99,999 2.46%

1-9,999 4.96%

0 (ไมไดใชบริการผูปวยใน) 92.32%

รวม 100.00%

ถวนหนา (Universal)

เจาะจง (Targeting)

(1)รวมความเสี่ยง

Risk Pooling

(2)ตามความสามารถ

ในการจาย

Redistribution

อุดหนุนเงิน

ใหคนจน

ถวนหนา (Universal) หรือ เจาะจงเปาหมายคนจน(Targeting)

ท่ีมา ฐานขอมูลบริการขาราชการ ประกันสังคม และ หลักประกันสุขภาพแหงชาติ



ความยั่งยืน:
ความยั่งยืนทางการคลงั  ความยั่งยืนการเมือง  ความยั่งยืนเชิงสงัคม

(รายจายสุขภาพของรฐั + เอกชน) ตอ GDP รายจายสุขภาพของรัฐ ตอ รายไดรัฐ (ภาษี...)

ประเทศไทย

ท่ีมา รายงานแนวทางการขบัเคล่ือนและปฏิรูประบบสาธารณสขุ ดา้นการคลงัสขุภาพและระบบหลกัประกนัสขุภาพ ระยะท่ี 1



แนวทางการบูรณาการสิทธิประโยชนของ 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานสุขภาพ

บัญชีกลาง

สปสช

ประกัน

สังคม

ท่ีมา รายงานแนวทางการขับเคล่ือนและปฏิรูประบบสาธารณสุข ดานการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ ระยะท่ี 2



ประกันสุขภาพเอกชนในประเทศไทย:
กรมธรรมประกันสุขภาพ ทับซอนกับ สิทธิประโยชนหลกัประกันสขุภาพ/ประกันสังคม

ท่ีมา วิเคราะหจาก การสํารวจ HWS และ SESสํานักงานสถิติแหงชาตื ท่ีมา ถาวร สกุลพาณิชย (2558) คาดการณคาใชจายดานสุขภาพ พ.ศ. 2559 - 2565 



รูปแบบของประกันสุขภาพเอกชน
ภายใตระบบหลักประกันสุขภาพในตางประเทศ

• ประกอบเพิ่ม (Complement)

• ทับซอน (Duplicate): ออสเตรเลีย

• ทดแทน (Substitute) เยอรมันนี

• หลัก (Principal): เนเธอรแลนด สิงคโปร

• รับบริหาร (Manage): สหรัฐอเมริกา

ท่ีมา ดัดแปลงจาก (OECD, 2004)



ประกันสุขภาพแบบหลัก (Principal): เนเธอรแลนด:
Managed Competition Model

Before 2005

Inspiration from 
Germany

Many Sickness Funds
(Private Not For Profit 
Organization)

2006

Source: Adapt from Ginneken el al (2011) Managed competition in the Netherlands: an example for others?



• ตัวอยาง: ขอเสนอสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการใชประกันสุขภาพเอกชน

• ตองคํานึงถึงกฏหมายและระเบียบของสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ

• ถาจะทําผลิตภัณฑนี้ แบบมีการแขงขัน (Managed Competition)
• กําหนดชวงราคาเบี้ยประกันภัยโดยหามต้ังราคาสูงหรือตํ่ากวาที่กําหนด 

• หามปฏิเสธผูมาสมัครสมาชิก 

• เปนประกันสุขภาพแบบตลอดชีวิต เปล่ียนบริษัทได 

• มีกลไกเฉล่ียความเส่ียงระหวางบริษัท

16

กรณีตัวอยาง: ขอเสนอประกันสุขภาพแบบหลักในประเทศไทย



• เปนการประกันสุขภาพเพ่ิมเติม เพ่ือครอบคลุมสวนท่ีผูปวยตองจายเองสําหรับสิทธิประโยชนท่ีมีอยูในระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐอยูแลว เบี้ยประกันราคาท่ีไมแพง และคาบริหารจัดการต่ํา

• เปนวิธีท่ีประเทศพัฒนาแลวและมีระบบประกันสุขภาพเอกชนเขมแข็ง เชน เยอรมันนี ออสเตรเลีย ญี่ปุน 
เกาหลี และ สิงคโปร เปนตน ใชในการขยายตลาด

• จายสวนเกินผูมีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ หรือ ผูมีสิทธิประกันสังคม

17

ประกันสุขภาพเอกชนแบบประกอบเพิ่ม (Complement)



ขยายความครอบคลุม
หลกัประกนัสุขภาพสาํหรับ

ผูท่ี้ไม่ใช่คนไทย



กฎหมาย
ระหวางประเทศ

ประกาศ สร. การออกหนังสือคน
ประจําเรือตามกฎหมายวาดวยการ
ประมง พ.ศ. 2563

พรบ.คุมครองแรงงาน

ในงานประมง

พ.ศ. 2562 ประกาศ สธ 

การตรวจสุขภาพและประกัน

สุขภาพแรงงานตางดาว

Work in Fishing 
Convention, 2007

(C188)
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กฎหมายไทย ประกาศ สธ

พรก. การประมง 

พ.ศ. 2558



กฎหมาย
ระหวางประเทศ

ประกาศ สธ 

การตรวจสุขภาพและประกัน

สุขภาพแรงงานตางดาว

(1) ไมครอบคลุมภายใต 

พรบ ประกันสังคม

(2) ครอบคลุมภายใต พรบ 

ประกันสังคม แตยัง

จายเงินสมทบไมครบ

MOU on Labour Cooperation 
Agreement on The Employment of Worker

ตองจัดใหมี Health Insurance

กฎหมายไทย ประกาศ สธ

พรก. การบริหารจัดการการทํางาน

ของคนตางดาว

(ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2560

(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561

พรก. ประกันสังคม

มอบ สธ จัดประกัน

สุขภาพ รวมถึง

กรณีโควิท





แผนขยายความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพสําหรับผูที่ไมใชคนไทย

• เสนอราง พรบ “ประกันสุขภาพผูท่ีไมใชคนไทย”ภายใน พ.ศ. 2565
• บังคับใหมีประกันสุขภาพ

• ขอตกลงทวิภาคี หรือ พหุพาคี สําหรับการใชประกันสุขภาพแบบ ตางตอบแทน (Reciprocal exchange)
• คนตางชาติ ใชสิทธิหลักประกันสุขภาพของประเทศตนทาง ที่ประเทศไทย

• คนไทย ใชสิทธิหลักประกันสุขภาพของไทยที่ประเทศที่เดินทางไป



สังคมสูงอายุ 



Source: Beard (2016) Healthcare in middle income ageing societies: Cost or investment? 

čŤΘŘ₧ć↕·₧Ś·ĽŢŹĺ Ą↨Ť·ĄδŤαĽ (Life course):
ĆΘŚů⌐ΘŚŤĂ↑ŃŹŹů ĽnŚnŢδř

ความสามารถในการทํากิจกรรม

สะดวก 
ไมลําบาก

ลําบากบางครั้ง
ลําบากทุกครั้ง

ไมสามารถทําได

ขอบบน ขอบลาง

สังคมสูงอายุ 

-



กลุมที่ตองการ 
การดูแลระยะยาว

25
Source: Mañas (2013) European and IAGG Programs 
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ไทย เยอรมัน ออสเตรเลีย ญ่ีปุน เกาหลีใต สิงคโปร

หลัก
(บังคับ)

กําลังทดลอง

สปสช. + อปท.

ไมมี

ขาราชการ

Long Term
Care 

Insurance Act

เอกชนไมหวังผล

กําไร (Sickness 

fund) และ 

บริษัทเอกชน

Aged Care Act 
1997

รัฐบาลกลาง/

รัฐบาลทองถ่ิน

Long Term 
Care 

Insurance Act

เทศบาล

National Long
Term Care 
Insurance 

(NLTCI)

National Health 
Insurance 

Cooperation 

Eldershield
บริษัทประกันเอกชน

CareShield
Life

(2020)
Non-profit org

เสริม
(สมัครใจ)

-

ไมมี
บริษัทประกัน

เอกชน

บริษัทประกัน

เอกชน

บริษัทประกัน

เอกชน

บริษัทประกัน

เอกชน
บริษัทประกัน

เอกชน 

ระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว
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สิงคโปร: 
Managed Competition UHC Model

National 
Health 
Service
Concept 
of British

MediSave

MediShield
(Voluntary by
Private Insurance)

MediFund

ElderShield

2015 2020

(Voluntary by
Private Insurance)

MedShield Life
- Compulsory Private Health Insurance
- Premium subsidies

CareShield Life
- Compulsory LTC Insurance
- Government managed
- Government Funds
- Premium subsidies

Philosophy of 
individual 
responsibility

1984 1965
Independent



ปญหาการจัดระบบประกันการดูแลระยะยาวแบบสมัครใจ

ดานบริษัทประกัน

• ตลาดไมสมบูรณ (market failures due to asymmetric information)

• Adverse selection and Moral hazard

• ความไมแนนอนของตนทุนในระยะยาว (future costs) เชน เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ

• ความสามารถในการบริหารระดับความเสี่ยงการเกิดการดูแลระยะยาว เชน กลุมเสี่ยงเพ่ิม

ประชาชน

• ประชาชนประเมินความเสี่ยงที่จะอาจตองการการดูแลระยะยาวตํ่าเกินไป

• ประชาชน ใหลําดับความสําคัญตํ่ากวาความเสี่ยงอ่ืน

• มีทางเลือกอ่ืน เชน ญาติดูแล

Source: OECD (2011) Help want? Providing and paying for LTC



มาตรการ หรือ นโยบาย สนับสนุนประกันการดูแลระยะยาวภาคเอกชน: รัฐ

• ขอมูลสารสนเทศเพือ่ใหการคาํนวณเบี้ยประกันภัยมีความถูกตองแมนยํา

 Disability table

 มาตรฐานขอมูลอ่ืนๆ

• รูปแบบผลติภัณฑ

 การออกแบบผลติภัณฑที่เนนบริการเสรมิจากระบบการดูแลระยะยาวพืน้ฐานของภาครัฐ 

และเปนผลติภัณฑที่เขาใจงาย

 ออกนโยบายใหการประกันภัยการดูแลระยะยาวผานการประกันภัยภาคเอกชนเปนการ

ประกันภัยภาคบังคับ โดยเนนกลุมขาราชการกอน

• ออกแบบผลิตภัณฑประกันภัยตนแบบเพื่อเปนแนวทางพืน้ฐานหรือจุดเริม่ตนใหบริษทั

ประกันภัยเอกชนนําไปใชหรอืนําไปตอยอดผลิตภัณฑ
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มาตรการ หรือ นโยบาย สนับสนุนประกันการดูแลระยะยาวภาคเอกชน: รัฐ

• มาตรการสงเสริม

 กระทรวงการคลังสนับสนุนการลงทุนระยะยาวท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ี

เหมาะสม

 ระเบียบและปรับนโยบายในการกํากับดูแลใหมีความยืดหยุน เชน คปภ. 

รวมกับกรมสรรพากรปรับปรุงแนวทางการคิดภาษีเงินสําหรับการประกันภัย

ระยะยาวท่ีมีความยืดหยุนมากขึ้น 

• มีการปรับแกกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเปนผูจําหนายผลิตภัณฑประกันภัยให

ครอบคลุมมูลนิธิหรือองคกรอิสระท่ีไมหวังกําไร
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โรคอุบติัใหม่



โรคอุบัติใหม
• หมายถึง โรคติดตอชนิดใหม (ในระยะ 20 ปที่ผานมา) หรือโรคติดตอที่

มีแนวโนมวาจะพบผูติดเช้ือเพิ่มมากข้ึนในอนาคตอันใกล ซ่ึงมีการแพร
ระบาดจนเกิดปญหาทางสาธารณสุข

ปจจัยแหงความสําเร็จ ในการควบคุมโรคอุบัติใหม

• ระบาดวิทยาเขมแข็ง

• คนหาเชิงรุกและวินิจฉัยไดเร็ว มาตรการกักกันโรค
เขมแข็ง 

• ประชาชนรวมมือ

• ระบบบริการสุขภาพครอบคลุม เขาถึง

• ประเทศไทยเผชิญปญหาโรคอบัุติใหมเปนระยะอยูแลว มีการวางแผน
รับมือ ซอมแผนรับมือ และวางเครือขายเฝาระวังโดยเฉพาะ อาสาสมคัร
สาธารณสุข ทีมเฝาระวังสอบสวนโรคเคลือ่นที่เร็ว (SRRT) 
สถานพยาบาลเตรยีมหองแยกโรค

• Covid 19 ทําใหเห็นประเด็นทีต่องปรบัปรุง ทั้ง ระบบสารสนเทศ การ
จัดหาและกระจายเวชภัณฑ/วัสดุการแพทย  ระบบสอบสวนโรคและ
การกักตัว การรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการใหบริการ ระบบ
การสั่งการ รวมทั้ง ระบบประกันสุขภาพท่ีมา https://theactive.net/dataviz/covid19/
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