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บทคัดยอ (Abstract)

การประกันสุขภาพภาคเอกชนมีความสําคัญในการคลังสาธารณสุข
การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค
เพือ่ ศึกษาบทบาทของการประกันสุขภาพภาคเอกชนของประเทศตางๆ วิเคราะหปรัชญาหรือระบบบริการทางสุข
ภาพของประเทศนัน้ ๆทีม่ ตี อ บทบาทของการประกันสุขภาพภาคเอกชน ศึกษาผลดีและผลเสีย ปญหาทีม่ ตี อ ระบบ
บริการในภาพรวม รวมทั้งแนวคิดและวิธีการรูปแบบใหมๆที่ไดรับการสรางขึ้นมาเพื่อแกปญหาดังกลาว โดยทําการ
ศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ รายงานการวิจัยและรายงานการประชุมตางๆ
ผลการศึกษา พบวาบทบาทของการประกันสุขภาพภาคเอกชนในตางประเทศนัน้ ขึน้ กับปรัชญาและบท
บาทของภาครัฐเปนสําคัญ ในประเทศสหรัฐอเมริกา การประกันสุขภาพภาคเอกชนมีบทบาทอยางมาก โดยเฉพาะ
การประกันสุขภาพที่อิงกับการจางงาน ทัง้ นีเ้ พราะรัฐไมมรี ะบบประกันสุขภาพถวนหนาในระดับประเทศ อันเปน
ผลมาจากพัฒนาการของระบบบริการทางสุขภาพ และปจจัยทางการเมืองตามประวัติศาสตรที่ผานมา ในขณะที่
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว เชน ประเทศแคนาดา และสหราชอาณาจักร ซึ่งมีระบบประกันสุขภาพแหงชาติที่เขมแข็ง จะมี
การประกันสุขภาพภาคเอกชนอยูในวงจํากัด
ในบางประเทศ เชน ประเทศสหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย
การประกันสุขภาพภาคเอกชน มีบทบาทเปนระบบเสริมจากระบบของภาครัฐ เพื่อความคุมครองในสวนที่ระบบของ
รัฐยังไมใหความคุมครอง หรือใหไมเพียงพอทําใหประชาชนตองออกคาใชจายเองสําหรับบริการบางอยาง หรือ
เพื่อไปใชบริการในภาคเอกชน ในขณะทีใ่ นประเทศเยอรมันนีนน้ั การประกันสุขภาพภาคเอกชนเปนทางเลือกหนึง่
ของประชาชน เทียบเทากับการประกันภาคบังคับตามกฎหมายของรัฐ
สวนการประกันสุขภาพภาคเอกชนใน
ประเทศสิงคโปรนน้ั อยูในวงจํากัดเนื่องจากการประกันของภาครัฐที่มีระบบที่ดี (Medisave) สําหรับประเทศอิยปิ ต
ยังมีระบบประกันสุขภาพทีแ่ ยกเปนสวนๆ (Fragmented) ทําใหบทบาทของการประกันสุขภาพภาคเอกชนพอสม
ควรในการใหความคุมครองแกประชาชนกลุมหนึ่งของประเทศ
แมวาการประกันสุขภาพภาคเอกชนจะมีสวนสําคัญไมนอยในการแบงเบาภาระดานการคลังสาธารณสุข
ของรัฐ
แตปญ
 หาสําคัญของระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนทีพ่ บจากประสบการณของตางประเทศมีอยูห ลาย
ประการเชนกัน ไดแก ปญหาในดานการควบคุมคาใชจาย การเขาถึงการประกันสุขภาพของผูบ ริโภค และ
ปญหาดานขอมูล และการแขงขันในระบบตลาด
ทั้งนี้พบวา ระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนจะมีคา บริหารจัด
การ หรือคาโสหุย สูง มีการใหความครอบคลุมและสิทธิประโยชนเกินความจําเปน และขาดแรงจูงใจในการลดตน
ทุนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงาน แตมักจะอาศัยวิธีเลือกรับความเสี่ยง อันเปนผลใหผบู ริโภคสวน
หนึ่งโดยเฉพาะผูที่ปวย ไมสามารถซื้อหาประกันได นอกจากนี้ยังพบวาผูที่ซื้อหาประกันสุขภาพภาคเอกชนไดนั้น
มักเปนกลุมผูมีฐานะ มีรายไดดี และกลุม ผูม งี านทําทีม่ บี ริษัทนายจางเปนหลักแหลงเปนสวนใหญ ซึ่งมีผูใหขอ
สังเกตวา ทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม (Equity) ในมุมมองของระบบสวัสดิการและหลักประกันดานสุขภาพ
ของประชาชนในประเทศ
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มีแนวคิดในการแกปญหาดังกลาวอยูหลายประการ
ขึ้นกับสถานะการณเฉพาะในแตละประเทศซึ่งไม
เหมือนกัน เทคนิคและวิธีการที่นาสนใจที่ไดรับการกลาวถึงมาก ไดแก (1) เมนเนจรแคร (Managed care) ซึ่งเปน
ระบบที่มีการผสมผสานการคลังเขากับการใหบริการทางสุขภาพ (2) การใชเบี้ยประกันอัตราชุมชน (Community
rating) ซึ่งชวยใหเบี้ยประกันอยูในอัตราที่ซื้อหาไดสําหรับผูที่มีความเสี่ยงสูง (3) การใชวิธีการชําระคาใชจายแกผู
ใหบริการโดยการเหมาจายเปนรายหัว (Capitation) ทีท่ าให
ํ ผูใหบริการตองแบกรับความเสี่ยงของการใชบริการของผู
ปวย มีผลใหเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง (4) การใชบัญชีออมทรัพย Medical Saving Accounts (MSAs) ที่เปน
การกระจายความเสี่ยงไปตามระยะเวลาของบุคคล และ (5) ระบบ HEDIS ทีเ่ ปนฐานขอมูลผลการดําเนินงานของ
แผนการประกันสุขภาพ เพื่อชวยในการตัดสินใจของผูซื้อประกันและผูบริโภค
นอกจากนี้ ประสบการณในตางประเทศแสดงใหเห็นวา กฎหมายเปนเครื่องมือที่สาคั
ํ ญในการจัดการและ
กํากับระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนทีส่ ําคัญ และมีบทบาทอยูม ากในการปฏิรปู ระบบบริการทางสุขภาพในประเทศ
ตางๆ กฎหมายทีส่ ําคัญและเกี่ยวของกับการประกันสุขภาพภาคเอกชนไดแก กฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ขององคกรทีร่ บั ประกันสุขภาพ กฎหมายที่กาหนดความคุ
ํ
มครองและสิทธิประโยชน กฎหมายที่เกี่ยวของกับการรับ
ประกัน กฎหมายที่เกี่ยวกับเบี้ยประกันและการกระจายความเสี่ยง กฎหมายดานสิทธิผูปวย และกฎหมายที่เกี่ยว
ของกับการประกอบธุรกิจและวิชาชีพเวชกรรม
การวางนโยบายหรือออกกฎหมายเพียงดานใดดานหนึง่ จะทํา
ใหระบบประกันสุขภาพมีชองโหวเปนจุดออนใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบจากฝายใดฝายหนึ่ง ซึง่ จะสงผลตอสวัสดิ
การดานสุขภาพของประชาชนในประเทศ และประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรในภาพรวมได
ดังนัน้ บทบาทของการประกันสุขภาพภาคเอกชนควรจะเปนเชนใดสําหรับประเทศไทย นาจะตองคํานึงถึง
ปรัชญาของระบบบริการทางสุขภาพของประเทศ และองคประกอบตางๆของระบบในประเทศเองเปนสําคัญ
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บทที่ 1
หลักการ ความสําคัญ และแนวทางการศึกษา

หลักการและความสําคัญของการศึกษา
ปจจุบันระบบการประกันสุขภาพในประเทศไทยกําลังอยูในระยะของการเปลี่ยนแปลง แตมีแนวโนมที่จะขยาย
ตัวมากขึ้น มีความพยายามในการสรางระบบประกันสุขภาพทีค่ รอบคลุมใหแกประชาชนทุกคนในประเทศ (Universal
coverage) ในระยะยาว แตยังไมอาจหาขอสรุปที่เปนที่ยอมรับกันได โดยเฉพาะในเรื่องจํานวนระบบการประกันสุขภาพ
รวมทัง้ บทบาททีค่ วรจะเปนของภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีขอโตเถียงกันในดานประสิทธิภาพ ความเสมอภาคและความ
ครอบคลุม
การประกันสุขภาพภาคเอกชนแมจะยังมีสัดสวนที่จํากัดในดานการคลังสาธารณสุข ประมาณรอยละ 1–1.6
ของประชากร (Supachutikul, 1996)
แตกําลังบทบาททีส่ ําคัญและมีการขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในระดับมหภาค
และในระดับจุลภาค นอกจากนี้การประกันสุขภาพภาคเอกชนยังมีการนํารูปแบบการบริหารจัดการใหมเขามาใช แต
ในดานของนโยบายและกฎหมายของภาครัฐที่จะนําไปใชในการกํากับดูแล รวมทั้งการวางกรอบในการพัฒนาของการ
ประกันสุขภาพยังลาสมัยและขาดความชัดเจน (ภิรมย กมลรัตนกุล และ พ.ศ.2541)
เนื่องจากการพัฒนาดานสาธารณสุข โดยเฉพาะดานการคลังสาธารณสุข เปนประสบการณทส่ี ามารถเรียนรูไ ด
จากประสบการณของประเทศอื่นๆ เพือ่ นํามาประยุกตใชสําหรับประเทศไทย ดังนัน้ การศึกษาทบทวนระบบการประกัน
สุขภาพภาคเอกชนในตางประเทศ จึงนาจะใหขอมูลพื้นฐานดานตางๆที่สําคัญ และจําเปนแกผูวางนโยบายดานสาธารณ
สุขและระบบประกันสุขภาพ ไดประเด็นที่เปนขอควรคํานึงถึงในการกําหนดนโยบายระบบและการบริหารจัดการทีเ่ กีย่ ว
ของกับการประกันสุขภาพภาคเอกชน เพือ่ นํามาประกอบการวางทิศทางและกลยุทธในการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สงเสริมใหเกิดความเสมอภาคในดานการบริการทางสุขภาพของประเทศ และไดประเด็นทีเ่ ปนจุดนาสน
ใจในการศึกษาวิจัย และทดลองนํามาใชในลําดับตอไป

วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพือ่ ศึกษาทบทวนความเปนมาและบทบาทของการประกันสุขภาพภาคเอกชนในประเทศตางๆอยางยอ
2. เพื่อวิเคราะหปรัชญาหรือระบบบริการสุขภาพของประเทศตางๆเหลานั้น ที่มีตอบทบาทของการประกันสุขภาพภาค
เอกชนในภาพรวม และศึกษาผลดีหรือผลเสียทีม่ ตี อ ระบบบริการในภาพรวมในกรณีทก่ี ารประกันสุขภาพภาคเอกชน
มีบทบาททีจ่ ํากัด

3. เพื่อศึกษาปญหาของระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน แนวคิดและความพยายามในการสรางรูปแบบใหมๆขึ้นมา
เพื่อแกปญหาดังกลาวในตางประเทศ

2

รูปแบบการศึกษา
การศึกษาโดยอาศัยขอมูลทุติยภูมิที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการในตางประเทศ รายงานการประชุม
และรายงานการศึกษาวิจัยขององคกรระหวางประเทศ

วิธีการดําเนินการรวบรวมขอมูล
1. คนหาเอกสารอางอิงจากฐานขอมูล Medline ยอนหลังตั้งแตป 1985 ถึงปจจุบัน ตามหัวขอ Health insurance
และเลือกบทความหรือรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของตามวัตถุประสงคที่ วางไว แลวติดตามรวบรวมเอกสารดัง
กลาวจากแหลงตางๆดังนี้
1.1 ขอมูลในประเทศ เชน หองสมุดมหาวิทยาลัยตาง ๆ
1.2 แหลงขอมูลตางประเทศโดยผานระบบ Interlibrary loan
1.3 แหลงขอมูลตางประเทศผานทางนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยูในตางประเทศใหเปนผูค น หา
ขอ และจัดสงเอกสารดังกลาวมาใหตามความจําเปนกรณีทไ่ี มสามารถหาผานระบบ
Interlibrary loan ได
2. คนควาขอมูลเอกสารรายงานวิจัยที่เกี่ยวของที่จัดทําไวโดยองคกรระหวางประเทศ เชน
2.1 จาก World Bank ไดแก รายงาน Innovation in Health Care Financing. World Bank
discussion paper No. 365. Proceeding of WB Conference, March 10-11, 1997.
2.2 รายงานการศึ ก ษาระบบประกั น สุ ข ภาพของประเทศอื่นๆที่อาจติดตามรวบรวมไดภาย
หลัง เชน รายงานของ1.8 Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD) เปนตน
3. วิเคราะหขอมูลตามลําดับขัน้ ตอนโดยสังเขปตอไปนี้
3.1 สรุปความเปนมาและบทบาทของการประกันสุขภาพภาคเอกชนในประเทศที่ศึก ษาอยาง
ยอๆ
3.2 หาจุดเดน ปจจัยตาง ๆ ทีม่ ผี ลกระทบตอบทบาทของการประกันสุขภาพภาคเอกชนของแต
ละประเทศ
3.3 ศึกษาในรายละเอียดของรูปแบบเฉพาะของระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนทีม่ ี การนํามาใช
3.4 วิเคราะหและใหขอเสนอแนะในเรื่องความเปนไปไดและการนํามาประยุกตใชสําหรับ
ประเทศไทย

ขอบเขตการศึกษา
1. ประเทศทีจ่ ะนํามาศึกษาระบบประกันสุขภาพในภาพรวม ระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน ไดแกสหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร เยอรมันนี แคนาดา ออสเตรเลีย สิงคโปร อียิปต ทั้งนี้เนื่องจากเปนประเทศที่มีการ
พัฒนาของระบบประกันสุขภาพไปมาก ไดรับการศึกษา รวบรวมและวิพากษวิจารณไวอยางเปนระบบทั้งเรื่องที่เปน
ขอดี และในดานทีเ่ ปนปญหาและขอบกพรอง
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2. ความเปนมาและบทบาทอยางยอๆของประกันภาคเอกชนในแตละประเทศ
3. ปรัชญาหรือระบบบริการสุขภาพของประเทศตางๆทีม่ อี ทิ ธิพลตอบทบาทของการประกันสุขภาพภาคเอกชน
ในภาพรวม นโยบายและการกํากับระบบประกัน รวมถึงผลดีหรือผลเสียทีม่ ตี อ ระบบบริการในภาพรวมในกรณีท่ี
การประกันสุขภาพภาคเอกชนมีบทบาททีจ่ ํากัด
4. ประเด็นและรูปแบบของการประกันสุขภาพภาคเอกชนทีน่ า สนใจของตางประเทศ ไดแก
• Managed care (HMO, PPO, etc.) ครอบคลุมรูปแบบ สิทธิประโยชน การควบคุมคาใชจาย และอิทธิ
พลที่มีตอคุณภาพบริการและคาใชจายทางการแพทยในภาพรวม
• ระบบการจายคาตอบแทนโดยวิธี Capitation
• Medical saving account
• การใช Community rating เพือ่ แกปญ
 หา Selection bias

ขอจํากัดของการศึกษา
1. การรวบรวมขอมูลอยูภายใตความจํากัดดานเวลาและทรัพยากรที่มีใหกับคณะผูวิจัย โดยเฉพาะการรวบรวมราย
งาน วิจัยและบทความจากวารสารตางๆในตางประเทศ
2. ขอมูลจากแตละประเทศอาจไดรับการรายงานออกมาในรูปแบบที่แตกตาง และไมสอดคลองกันทัง้ หมด ขอมูลบาง
ประการอาจปรากฎในรายงานของประเทศหนึง่
แตอาจไมสามารถหาขอสรุปเพื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆได
รูปแบบการประกันสุขภาพภาคเอกชนบางประเด็นเปนเรื่องที่นาสนใจที่ไดยินไดฟงมา อาจไมสามารถหาเอกสาร
และขอมูลอางอิงไดภายใตกรอบวิธีการศึกษาและขอบเขตการศึกษาที่วางไวได
3. ขอมูลทีน่ ําเสนออยูบนพื้นฐานของความนาเชื่อถือและความถูกตองของรายงานที่ผ ูวิจัยไดรวบรวมมา ผูวิจัยอาศัย
ความรูและประสบการณในการวิเคราะหกลั่นกรองเนื้อความและขอสรุปเหลานั้นไดเทาที่ขอมูลจะมีใหในเอกสาร
เหลานั้น ไมอาจทําการศึกษาหาขอมูลในระดับปฐมภูมิได
4. การศึกษานี้ใหความสําคัญกับรูปแบบและประสบการณของระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนในระดับนโยบายของ
ประเทศ จะไมรวมถึงแนวความคิดริเริ่มดานการประกันสุขภาพภาคเอกชนในระดับชุมชนที่อาจเปนโครงการที่มีการ
นํามาทดลองใชในวงจํากัดในบางประเทศ

ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้สามารถรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ ทีเ่ กีย่ วกับระบบประกันสุขภาพ บทบาทของการประกันสุขภาพ
เอกชน และเทคนิควิธีการที่เกี่ยวของกับการประกันสุขภาพที่นาสนใจของประเทศตางๆ ไดในระดับหนึง่ ทั้งนี้เนื่องจาก
ขอจํากัดดานเวลาและทรัพยากร
ผลการศึกษาในรายละเอียดของระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนในแตละประเทศ
รวมทั้งเนื้อหาตามหัวขอที่ระบุไวในขอบเขตการศึกษา จึงมีอยูในระดับที่ไมเทากัน ทั้งนี้จากการประเมินของผูวิจัย ตั้ง
ขอสันนิษฐานเบื้องตนไดวา นาจะขึ้นกับปจจัยดังตอไปนี้
1. ความสําคัญ บทบาท และความเปลีย่ นแปลงของระบบประกันสุขภาพ และการประกันสุขภาพภาคเอกชน
ที่เกิดขึ้นในประเทศตางๆในชวง 10 ปทผ่ี า นมา
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2. ปริมาณของวรรณกรรม บทความ งานวิจัย รายงานขอมูล ที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการเกี่ยวกับระบบ
ของประเทศนัน้ ๆ อันเนื่องมาจากแหลงตีพิมพ และภาษา
3. ปริมาณของรายงานขอมูล การศึกษา บทความวิชาการตางๆ ที่ไดรับการบรรจุไวในฐานขอมูล Medline
4. ความสามารถ และขอจํากัดของผูวิจัยในการสืบคนตอเนื่อง
อยางไรก็ตาม ภายใตขอจํากัดดังกลาว ผูวิจัยเชื่อวา ขอมูลที่ไดรวบรวมมามีคุณภาพ และปริมาณที่เพียงพอ ที่
สามารถบรรลุวตั ถุประสงคของโครงการ สามารถหาขอสรุปและใหขอ เสนอแนะเชิงนโยบาย อันเปนประโยชนสําหรับ
ประเทศไดในระดับหนึง่ ทีจ่ ะสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบทีม่ ผี นู ํามาใช บทเรียนของความลมเหลวและความสําเร็จที่มีตอส
วัสดิการดานการรักษาพยาบาลสําหรับประชาชนในระดับประเทศ มากกวาการมองภาพในเชิงธุรกิจ

บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6

ผลการศึกษาไดจัดแบงออกไดเปน 5 บท ทีจ่ ะไดนําเสนอตอไป ดังนี้
ระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา
ระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว ทีม่ รี ะบบประกันสุขภาพหรือบริการทางสุข
ภาพแหงชาติ
ตัวอยางระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนในประเทศอุตสาหกรรมใหมและประเทศกําลังพัฒนา
การใหการดูแลรักษาภายใตการจัดการ (Managed care)
เทคนิคและวิธีการที่เกี่ยวของกับการประกันสุขภาพที่นาสนใจ

การนําเสนอประสบการณของแตละประเทศ จะนําดวยประเด็นดานปรัชญาและระบบบริการทางสุขภาพของ
ประเทศนัน้
เพื่อเปนขอมูลในการทําความเขาใจกับระบบในภาพรวม ตามดวยความเปนมาและบทบาทของระบบ
ประกันสุขภาพภาคเอกชนโดยสังเขป ซึ่งอาจมีปริมาณรายละเอียดแตกตางกันไปในแตละประเทศตามที่ไดกลา วไวแลว
หลังจากนั้นจะเปนการนําเสนอนโยบายและการกํากับภาคเอกชน และขอวิพากษ ผลดีและผลเสียของระบบ

คําศัพทพน้ื ฐานทีส่ ําคัญ (Glossary)
สําหรับผูอานที่อาจยังไมมีพื้นฐานความรูดานการประกันสุขภาพมากนัก อาจทําความเขาใจคําศัพททส่ี ําคัญ
เปนภาษาอังกฤษและใชบอยครั้งไดกอนจากเนื้อหาในสวนตอไปนี้ กอนอานผลการศึกษาในบทตอๆไป
1. Adverse selection หมายถึง การที่ประชาชนกลุมซึ่งมีสถานะสุขภาพไมสมบูรณตางพากันหาซื้อประกันสุขภาพ ทํา
ใหกลุมผูที่ซื้อประกันนี้มีความเสี่ยงที่จะใชจายดานสุขภาพสูงกวาประชาชนทั่วไป และเพราะรูส ถานะสุขภาพของตัว
เองดีกวาผูรับประกัน ทําใหผูรับประกันตองหามาตรการที่จะปองกันการรับประกันจากประชาชนกลุมที่มีความเสี่ยง
สูงนี้
2. Capitation หมายถึง การจายเงินคารักษาพยาบาลแกผูใหบริการลวงหนาแบบเหมาจายเปน รายหัว เปนวิธีเชน
เดียวกับที่ระบบประกันสังคมในประเทศไทยจายใหแกโรงพยาบาลคูสัญญาหลัก ดูในบทที่ 6 หัวขอที่ 2
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3. Coinsurance หมายถึง การที่ผูที่มีประกันสุขภาพตองรวมจายคาใชจายในการรับบริการรวมกับผูร บั ประกัน เปนสัด
สวนที่แนนอนอันหนึ่งของคาใชจายที่เกิดขึ้น เชน รอยละ 20 ของคาใชจายทั้งหมด
4 Community rating หมายถึง การที่บริษัทประกันเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันในกลุมหนึ่งๆในอัตราที่เทา
กันหมด โดยไมคํานึงถึงสถานะสุขภาพสวนบุคคลของผูเอาประกัน ศึกษาเพิ่มเติมใน บทที่ 6 หัวขอที่ 1
5. Co-payment หมายถึง การที่ผูที่มีประกันสุขภาพตองเสี่ยคาใชจายรวมเปนจํานวนเงินที่แนนอนจํานวนหนึ่งในการไป
รับบริการแตละครัง้
6. Cross subsidization หมายถึง การอุดหนุนทางการเงินขามกลุมผูปวย มักเกิดขึ้นในกรณีที่ผูใหบริการไม
สามารถเก็บคารักษาพยาบาลจากผูปวยกลุมหนึ่งอยูภายใตระบบสวัสดิการทางสุขภาพไดครบถวน จึงตองโยก
ยายตนทุนคาใชจายไปเบิกจายในรายการชําระเงินของผูปวย ในกลุม ทีอ่ ยูใ นระบบสวัสดิการหรือประกันสุขภาพที่
จายมากกวา
7. Deductible หมายถึง การที่ผูที่มีประกันสุขภาพตองเสียคาใชจายเริ่มตนเองจํานวนหนึ่งไปจนถึงอัตราที่กําหนดไว
กอนที่ผูรับประกันจะรวมจายใหตอ วิธีนี้มักรวมใชกับ Coinsurance โดยมีการกําหนดคา Deductible ไวทอ่ี ตั รา
หนึ่งกอน และเมื่อเกินอัตรานี้ไปแลวผูเอาประกันเองก็ยังตองเสียคาใชจา ยเองตามวิธี Coinsurance ดวย เชน
Deductible 2000 บาทตอป คาใชจายที่เกินจากนี้ผูที่มีประกันสุขภาพยังจะตองจาย Coinsurance รวมอีก รอยละ
20 ของคาใชจายที่เกิดขึ้น
8. DRG (Diagnosis-Related Groups) หรือกลุมการวินิจฉัยโรครวม หมายถึงการจัดกลุมผูปวยที่มีการวินิจฉัยโรคและ
ใชทรัพยกรในการรักษาใกลเคียงกันไวในกลุมเดียวกัน โดยทางผูรับประกันจะจายผูใหบริการคืนตามกลุมที่ได
กําหนดไว
9. Experience rating หมายถึง การที่บริษัทประกันเรียกเก็บเบี้ยประกันในอัตราตามประสบการณที่ผูเอาประกันแตละ
คน โดยอาศัยสถิติการใชบริการและคาใชจายของบุคคบมาเปนพื้นฐานในการคิดเบี้ยประกัน
10. GDP (Gross Domestic Product ) ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ หมายถึง ผลผลิตทีเ่ กิดขึน้ ในรอบ 1 ปโดยจะ
นับเฉพาะผลผลิตที่ไดมีการผลิตที่เกิดขึ้นภายในประเทศเทานั้น คาใชจายสุขภาพของประเทศตางๆที่ใหเปรียบ
เทียบกันก็มักใช GDP เปนฐานในการเปรียบเทียบ เชนรายจายสุขภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาเปน 14% ของ
GDP เปนตน
11. HEDIS 3.0 (Health Plan Employer Data and Information Set) ศึกษาในบทที่ 6 หัวขอที่ 4
12. HMO (Health Maintenance Organization) เปนรูปแบบหนึง่ ของ Managed care ดูในบทที่ 5
13.Indemnity การชดใชคาสินไหมทดแทน หมายถึงการชดใชคาเสียหายตามที่เสียหายจริง โดยการชดใชดวยเงินสด
หรือซอมแซมให หรือเปลีย่ นทดแทนให สวน Claim หมายถึงการเรียกคาสินไหมทดแทน คือการที่ผูเอาประกันเรียก
รองใหมีการชดใชคาเสียหายตามสัญญาประกันภัย หรือ หมายถึงคาสินไหมทดแทน
14. Insurance การประกันภัย หมายถึงการกระจายความเสี่ยงภัยโดยมีผูรับประกันภัยเปนผูรับเสี่ยงภัย และกระจาย
ความเสี่ยงภัยไปใหกับผูเอาประกันภัยรายอื่นๆ ที่มีลักษณะความเสี่ยงภัยคลายๆกัน สัญญาประกันภัย หมายถึง
สัญญาที่ฝายหนึ่งเรียกวาผูรับประกันภัย ตกลงจะชดใชคาเสียหายใหหากเกิดเหตุการณตามที่ตกลงไวในสัญญา
โดยอีกฝายหนึ่งเรียกวาผูเอาประกันภัยจะใหเงินตอบแทน เรียกวาเบี้ยประกันภัย
15 Loss ratio หมายถึง อัตราสวนระหวางความเสียหายที่เกิดขึ้นมาแลว( incurred losses ) กับเบี้ยประกันที่ถือเปน
รายได (earned premium)
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16. Managed care การใหการดูแลรักษาภายใตการจัดการ ศึกษารายละเอียดในบทที่ 5
17 Moral hazard หมายถึง การทีผ่ ทู ม่ี ปี ระกันสุขภาพ ไปใชบริการรักษาพยาบาลโดยไมจําเปนมากกวาเมื่อไมมี
ประกันสุขภาพ
18. PPO Preferred Provider Organization เปนรูปแบบหนึง่ ของ Managed care ดูในบทที่ 5 หนา 88
19. Premium เบีย้ ประกันภัย หมายถึงจํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัยจะตองจายใหผูรับประกันภัยตามสัญญา เพื่อที่จะได
รับประโยชนหรือคาสินไหมทดแทนเมื่อตนเสียชีวิต หรือเสียหายตามชนิดของภัยที่ไดเอาประกันภัยไว
20. Premium rate อัตราเบี้ยประกัน หมายถึงเบี้ยประกันภัยที่คิดเปนจํานวนเงินตอหนวยของการประกันภัย
21. Reinsurance หรือการประกันภัยตอ หมายถึงการโอนความเสี่ยงบางสวนหรือทั้งหมดที่ผูรับประกันรับทํ าไวไปใหผู
รับประกันอีกรายหนึง่ หรือหลายราย
เปนระบบที่มีการจัดตั้งกองทุนอิสระไมหวังผลกําไรมาดําเนินการจัด
22. Social insurance หรือการประกันสังคม
การเปนผูร บั ประกันใหแกกลุม ประชาชนทัว่ ไป การจัดเก็บเบี้ยประกันจะเปนไปตามสัดสวนของรายไดโดยไมคํานึง
ถึงความเสี่ยงของแตละบุคคล กองทุนดังกลาวจะเกิดจากการรวมมือกันของสวนตางๆในสังคม เชน ลูกจาง นาย
จาง และรัฐ โดยรัฐจะควมคุมดูแลกํากับอีกทีหนึ่ง
23. Underwriting หมายถึง วิธีการที่บริษัทประกันสุขภาพใชเพื่อที่จะจัดการกับปญหา Adverse selection คือปองกัน
ผูที่มีสุขภาพไมสมบูรณที่มีความเสี่ยงสูงในการที่ไปใชบริการรักษาพยาบาลไมใหมาทําประกันสุขภาพ กับบริษทั ของ
ตน หรือถาจะประกันก็มีเบี้ยประกันราคาสูงมาก โดยการตรวจคัดกรองผูที่มีความเสี่ยงสูงนี้กอนที่จะรับประกันให
24. Utilization review หมายถึง การทบทวนการใชบริการทีผ่ ปู ว ยไดรบั จากผูใ หบริการ เปนกลไกในการตรวจสอบ
การใชบริการทางการแพทยวาเปนไปในลักษณะที่เหมาะสม และจําเปนหรือไม ศึกษารายละเอียดไดในบทที่ 5
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บทที่ 2
ระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา
กรอบเนือ้ หา
• ปรัชญาและระบบบริการทางสุขภาพของประเทศ
– อิทธิพลเชิงสังคม และการเมืองมีบทบาททีส่ ําคัญ
– ระบบประกันสุขภาพมีหลายระบบทัง้ ของภาครัฐและภาคเอกชน
• ความเปนมาและบทบาทของระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนโดยสังเขป
– การขยายตัวและปจจัยที่สงเสริมความเจริญเติบโตของประกันสุขภาพภาคเอกชน
– ประเภทของการประกันสุขภาพภาคเอกชน
– วิธีการชําระคาแพทยและโรงพยาบาลของประกันสุขภาพภาคเอกชน
– สถานการณและปญหาการประกันสุขภาพภาคเอกชนในระยะปจจุบัน
• นโยบายและการกํากับภาคเอกชน
– ตัวอยางบทบาทของกฎหมายในการปฏิรปู ระบบประกันสุขภาพในบางมลรัฐ
– ขอเสนอการปฏิรปู ระบบสาธารณสุขในประเทศสหรัฐอเมริกา
• ขอวิพากษ ผลดีและผลเสียของระบบ

ปรัชญาและระบบบริการทางสุขภาพของประเทศ
การบริการทางสุขภาพเปนอุตสาหกรรมทีใ่ หญทส่ี ดุ เปนอันดับที่ 3 ของประเทศสหรัฐอเมริกา หากจะเปรียบ
เทียบกับประเทศที่พัฒนาแลวอื่นๆ เชน แคนาดา สหราชอาณาจักร เยอรมันนี ญีป่ นุ ซึง่ มักมีระบบประกันสุขภาพแบบ
ถวนหนา (Universal health insurance) ประเทศสหรัฐอเมริกามีรูปแบบของการจัดระบบประกันสุขภาพที่แตกตาง
ออกไปจากประเทศเหลานั้นโดยสิ้นเชิง การไดรับการดูแลสุขภาพไมใชสิทธิ (Right) ตามตัวบทกฎหมายของประเทศนี้
แมวาจากการสํารวจความคิดเห็นประชาชนในหลายๆครัง้ เชนในป ค.ศ.1968 1975 1978 1986 และ 1988 พบวา
กวารอยละ 75-90 ของประชาชนเห็นวา การดูแลสุขภาพควรจะเปนสิทธิ (Bodenheimer 1990) การประกันสุขภาพใน
ประเทศนี้จึงมีทั้งระบบภาครัฐและเอกชน ทีไ่ มไดมกี ารสอดประสานกันทีด่ นี กั อันมีผลมาจากลักษณะลูกผสมของความ
เชื่อทางสังคมที่วา บริการทางการแพทยสําหรับทุกคนเปนสินคาสาธารณะ (Social good) ที่สังคมควรรับผิดชอบในคา
ใชจายที่เกิดขึ้น
หรือบริการดังกลาวเปนสิทธิประโยชนที่นายจางซื้อใหกับลูกจางและครอบครัวผานทางการจางงาน
การประกันสุขภาพที่เปนไปตามกลไกตลาด โดยที่ระบบประกันสุขภาพของรัฐมีไวเพียงสําหรับผูท ไ่ี มไดทํางานเทานั้น
แนวคิดดังกลาวสงผลใหคนอเมริกันมีประกันสุขภาพรอยละ 85 ของทั้งประเทศ ในขณะที่คน 35.7 ลานคนไมมหี ลัก
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ประกันทางสุขภาพ (Iglehart 1992)
คนเหลานี้มักตองมาใชบริการจากหองฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือจากสถาน
พยาบาลที่รักษาแบบการกุศล ซึ่งสวนใหญมักไมไดรับการดูแลดานการปองกันโรค การติดตามโรคเรื้อรังและการดูแล
กอนและหลังคลอดทีด่ ี
การใหบริการทางการแพทยในประเทศสหรัฐอเมริกาถูกหลอหลอมขึ้นมาภายใตอิทธิพลของปจจัยตางๆหลาย
ประการ ไดแก (1) ความเปนมาตามประวัติศาสตร (pragmatism) (2) จุดวิกฤติทางการสาธารณะระยะตางๆ
(periodic health crises) (3) กระบวนการทางการเมือง (political imperatives) (4) การใชอิทธิพลของกลุมผล
ประโยชนภาคเอกชน (5) ความเชื่ออยางรุนแรงในเรื่องบทบาทที่จํากัดของรัฐบาล เสรีภาพสวนบุคคล รวมทั้งวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี (Iglehart 1992)
การใหบริการทางการแพทยสว นใหญเนนความสําคัญของการดูแลรักษาใน
สถาบัน (Institutional care) เชน โรงพยาบาล และบานพักคนชรา มากกวาการดูแลในระดับปฐมภูมิ (Primary care) ซึ่ง
เปนจุดเนนของระบบใหบริการในประเทศพัฒนาแลวอืน่ ๆในทวีปยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกามีสัดสวนของคาใชจายที่
เปนของโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 17 ในป ค.ศ.1929 เปนรอยละ43 ในป ค.ศ.1990 ในขณะที่สัดสวนคาใชจาย
ที่ใหแกบริการของแพทย ทันตแพทยและยา ลดลง คาใชจายบริการของแพทยลดลงจากรอยละ 32 เปนรอยละ 22 ใน
ชวงเวลาเดียวกัน (Anderson and Maxwell 1994)

อิทธิพลเชิงสังคมและการเมืองมีบทบาทสําคัญ
คนอเมริกันสวนมากนิยมประกันสุขภาพเอกชนมากกวาที่จะไดแผนการประกันที่บังคับโดยรัฐหรือดําเนินการ
โดยรัฐ เนื่องจากคนอเมริกันจะมีความไมไวใจในรัฐบาล ความแตกตางของคานิยม และการปราศจากความรูสึกที่
ตองการการผูกมัด ซึ่งสะทอนถึงความเชื่อทางสังคมในปจเจกซึ่งบั่นทอนความพยายามในการสงเสริมชุมชน (Iglehart
1992; Iglehart 1992) นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบสังคมอเมริกันกับประเทศทางยุโรปตะวันตกแลว จะพบวาเก็บภาษีใน
อัตราตํ่ากวามากโดยเฉพาะสําหรับชนชัน้ กลาง ซึง่ สัดสวนภาษีเมือ่ เทียบผลผลิตมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic
Product, GDP) อยูใ นอัตราเฉลีย่ รอยละ 30 ในขณะที่ของประเทศแคนาดาอยูที่รอยละ 34 ฝรัง่ เศสรอยละ 44
เยอรมันนีรอ ยละ 37 ญีป่ นุ รอยละ 31 และสหราชอาณาจักรรอยละ 37 (Schieber, Poullier et al. 1991)
วงการแพทยมีอิทธิพลอยางมากในการตอตานความพยายามที่จะมีการประกันสุขภาพภาคบังคับขึน้ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกามาตลอด ตั้งแตในอดีต จนถึงชวงปจจุบัน ทั้งนี้ดวยเหตุผลดานการเงินเปนหลัก โดยเฉพาะในระยะแรกๆ
ของการเริ่มมีประกันสุขภาพในประเทศ ในระยะตอมาเมื่อมีประกันภาคเอกชนเปนทางเลือก วงการแพทยจึงหันมา
สนับสนุนการประกันสุขภาพภาคเอกชนวา รณรงคชี้ใหสาธารณะเห็นวาเปนทางเลือกที่ดีกวาสําหรับสังคม เพื่อปองกัน
การขยายวงของความพยายามใหเกิดการประกันภาคบังคับซึ่งถือเปน “การแพทยแบบสังคมนิยม (Socialized
medicine)” (Numbers 1985) สิ่งที่แพทยอเมริกันเกรงกันมากและพยายามตอตาน คือบทบาทของรัฐบาททีเ่ ขามายุง
เกี่ยวและคอยจับตาบริการทางการแพทย และถูกบังคับใหตองทําตามแนวปฏิบัติ รวมทั้งกฎเกณฑตางๆ ของแผนการ
ประกันสุขภาพทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนที่มีมากขึ้นตอตัวแพทย และเวชปฏิบัติที่ใหแกผูปวย นอกเหนือจากนี้ การ
ที่ยังไมมีนโยบายที่ไดรับการยอมรับทางสังคมในการจัดสรรทรัพยากรไดดีกวานี้ ทําใหองคกรตางๆและแพทยแตละคน
จํานวนมากพยายามที่จะทํารายไดใหไดมากที่สุด ไมวาจะทําอยูบนพื้นฐานของการแสวงหาผลกําไรหรือไมก็ตาม
(Iglehart 1992)
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นโยบายของประเทศทีเ่ นนตลาดเสรี ทําใหแนวคิดของการใชกลไกการแขงขัน (Competition) เขามาเปนหลัก
ในการวางนโยบายของระบบการคลังสาธารณสุขของประเทศ ความเชื่อพื้นฐานของกลยุทธนี้ คือ การใชแรงผลักดัน
ของตลาด มากกวาที่จะใชคําสั่งหรือการควบคุมของรัฐบาลในการควบคุมภาวะเงินเฟอในตลาดการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้
โดยเหนี่ยวนําใหมีความตระหนักในเรื่องคาใชจา ยในหมูผ บู ริโภค ดวยการมีแผนการประกันใหเลือกมากมายหลายแบบ
และเชื่อวาผูบริโภคจะเปนตัวสงใหเกิดการจัดโครงสรางใหมในการใหบริการสุขภาพของประเทศ ซึ่งทําใหเกิดการพัฒนา
แผนการประกันและวิธีการควบคุมตนทุนตางๆตามมามากมาย ในขณะที่มีเสียงวิจารณวาทําใหเกิดการแบงแยกที่ไม
เสมอภาค ไมเทาเทียมกันระหวางแผนการประกันตางๆ มีบางระบบสําหรับคนหนุม สาวทีแ่ ข็งแรง และอีกระบบสําหรับ
คนสูงอายุและผูเ จ็บปวย (Gabel, Jajich-Toth et al. 1988)

ระบบประกันสุขภาพมีหลายระบบทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
การประกันสุขภาพในประเทศนี้มีความหลากหลายมาก ใหความคุมครองประชากรแตละกลุมที่แตกตางกัน
ใหสิทธิประโยชนแตกตางกัน มีเกณฑการรับเขาไมเหมือนกัน นอกจากนี้ยังมีความแตกตางกันในแง กลไกการทบทวน
การใชบริการ (Utilization review) วิธกี ารใหบริการ แหลงของเงินทุน และวิธีการชําระคาบริการแกแพทย สงผลตอ
ตนทุนคาใชจายในการบริหารจัดการของระบบเปนอยางมาก แตโดยรวมแลวอาจกลาวไดวาตลาดของการประกันสุข
ภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาแบงไดเปน 4 กลุม คือ (1) การประกันสุขภาพภาคเอกชนผานทางการจางงาน
(Employment-based or employment-sponsored) (2) การประกันสุขภาพรายบุคคล (Individuals) (3) ความคุม
ครองโดยการสนับสนุนจากภาครัฐสําหรับผูสูงอายุ (Medicare) และ (4) สําหรับผูม รี ายไดนอ ย (Medicaid) (Luft and
Miller 1988) และอาจสรุปแหลงที่มาของรายจายทางสุขภาพไดดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1
แหลงที่มาของรายจายดานสุขภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา
แหลงที่มาของรายจาย (พันลานเหรียญสหรัฐ)
ป 1970
ป 1980
ป 1990
ภาคเอกชน
50.1
162.1
430.4
- ธุรกิจเอกชน
15.1
64.8
186.2
- ครัวเรือน
33.6
90.3
224.7
- อืน่ ๆ
1.5
7.0
19.6
ภาครัฐ
18.9
76.7
212.9
- รัฐบาลกลาง
10.4
42.5
113.9
- รัฐบาลของมลรัฐและทองถิ่น
8.5
34.2
99.1
- คาใชจายของโครงการสุขภาพ เชน Medicaid
7.6
26.3
69.1
รวม
69.1
238.9
643.4
ที่มา: Iglehart (1992)
ในป ค.ศ.1990 สัดสวนการคลังทางสุขภาพของประเทศสหรัฐอเมริกามาจากภาคเอกชนถึงรอยละ 58 แมวา
เมื่อดูยอนหลังไปจะเปนสัดสวนที่ลดลงจากเมื่อป ค.ศ.1960 คือรอยละ 76 ในขณะที่การคลังภาครัฐเพิ่มขึ้น จากรอย
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ละ 12 ในป ค.ศ.1980 เปนรอยละ 15 ในป ค.ศ.1990 ประชาชนสวนใหญถงึ รอยละ 73 มีประกันสุขภาพผานทางการ
จางงาน (Employment-sponsored) อยูในระบบของเอกชน และเปนในลักษณะของการสมัครใจ โดยที่ไมมีขอผูกมัดทาง
กฎหมายใดๆตอนายจางที่จะตองใหประกันสุขภาพ แตไดรับการสงเสริมจากภาครัฐ และแรงผลักดันจากสหภาพแรงงาน
(Iglehart 1992)
เสรีภาพในการเลือกแพทยและสถานพยาบาลเปนเรือ่ งสําคัญมาก โดยเฉพาะแพทยเฉพาะทาง
(specialist) ซึ่งการศึกษาของ Davis และคณะ (Davis, Rowland et al. 1995) พบวารอยละ 49 ของผูใหสัมภาษณใน
กลุมตัวอยางประมาณ 2000 คน ยอมรับการจํากัดทางเลือกแพทยเฉพาะทางไมได เมือ่ เปรียบเทียบกับรอยละ 40 ใน
กรณีของแพทยทั่วๆไป
สวนระบบสวัสดิการทางสุขภาพภาครัฐของประเทศ ประกอบดวย (1) Medicare และ (2) Medicaid ซึ่งมี
กฎหมายกํากับอยูภายใต Titles 18 และ 19 ของ Social Security Act (1965)
• Medicare เปนระบบประกันสุขภาพของรัฐบาลกลางที่ใหเปนสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลแกประชาชนผูสูง
อายุที่มีอายุมากกวา 65 ป ผูที่มีความพิการอยางถาวร (Permanently disabled) และผูที่ไตวายในระยะสุดทาย
(Terminal-stage renal failure) Medicare แบงไดเปน 2 สวนคือ Part A เปนสวนบังคับ ครอบคลุมบริการผูป ว ย
ในของโรงพยาบาล ซึ่งใชเงินจาก Payroll tax ของนายจางและลูกจาง แตละฝายจายรอยละ 1.45 ของเงินเดือนลูก
จาง และ Part B ซึ่งเปนสวนที่สมัครใจ ใหความคุมครองบริการของแพทย บริการผูปวยนอกของโรงพยาบาล และ
คาใชจายทางหองปฏิบัติการตางๆ ซึ่งผูเอาประกันตองจายเบี้ยประกันภัยภัยเปนรายเดือนดวย คิดเปนรอยละ 25
ของคาใชจายของทั้งหมด คาใชจายสวนที่เหลือนั้นไดมาจากภาษีทั่วไปของรัฐ ผูส งู อายุรอ ยละ 98 จะสมัครเขา
Medicare Part B ดวย (Iglehart 1992)
• Medicaid เปนระบบประกันสุขภาพสําหรับผูม รี ายไดนอ ย โดยผูกโยงคุณสมบัติของผูมีสิทธิไวกับระบบการจายเงิน
ชวยเหลือของสวัสดิการสังคม ซึ่งผูไดรับสิทธิประโยชนจะตองพิสูจนวาตนเองอยูในภาวะยากจน Medicaid เปน
ระบบระดับมลรัฐ ซึ่งมีการจัดสวัสดิการไดแตกตางกันไปบางและไดรับเงินสนับสนุนมาจากทั้งรัฐบาลกลางและรัฐ
บาลทองถิน่ ของแตละมลรัฐ

ความเปนมาและบทบาทของระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนโดยสังเขป
ในระยะแรกกอนยุค ค.ศ.1930s นัน้ การประกันสุขภาพยังไมเปนที่นิยมนักเนื่องจากคาใชจายทางการแพทยที่
ยังไมสูงมาก และความคิดที่วาการกําหนดขอจํากัดของการใหการดูแลรักษารวมทั้งควบคุมภาระของผูรับประกันทําได
ยาก แมวาจะมีความพยายามผลักดันจากกลุมผูใชแรงงานในยุคตนๆของคริสตศตวรรษที่ 20 เพื่อใหมีสวัสดิการดานสุข
ภาพ การประกันสุขภาพภาคเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกากลับเริ่มตนขึ้นอยา งจริงจัง ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1
เพื่อความอยูรอดของผูใหบริการ โดยเฉพาะโรงพยาบาล โดยมีพัฒนาการขึ้นที่เปนผลสวนใหญจากภาวะวิกฤติทางการ
เงินของโรงพยาบาลชุมชนในยุคเศรษฐกิจตกตํ่า เมื่อผูปวยไมมีความสามารถในการชําระคารักษาใหแกโรงพยาบาล
นอกจากนั้นในระยะหลังคาใชจายทางการแพทยสูงขึ้น จึงมีความตองการการประกันสุขภาพสูงขึ้นดวย (American
College of Physicians 1996) โดยเปนการประกันสุขภาพที่อิงกับการจางงาน (Employment-based)
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Blue Cross ไดเริ่มกิจการขึ้นครั้งแรกในป ค.ศ.1934 ในลักษณะเหมือนเปนการทดลองทางสังคม เปนองคกรที่
ไมแสวงหาผลกําไร (not-for-profit) เพื่อรับผิดชอบใหการประกันคาใชจายในโรงพยาบาล อีก 5 ปตอมาจึงมี Blue
Shield เกิดขึ้น เพื่อรับผิดชอบจายคาบริการของแพทย ซึ่งในปจจุบันในเกือบทุกมลรัฐ Blue Cross และ Blue Shield
มักจะรวมเปนองคกรเดียวกัน (Anderson and Maxwell 1994)
แรกเริ่มเดิมที Blue Cross และ Blue Shield มีลักษณะที่แตกตางจากบริษัทประกันสุขภาพ (Commercial
insurers) ใน 3 ประการสําคัญคือ
1. Blue Cross และ Blue Shield เริ่มตนการประกันสุขภาพในลักษณะของการประกันสังคม (Social
insurance) ใชระบบการคิดเบี้ยประกันภัยภัยแบบอัตราชุมชน (Community rating) ในการคํานวณเบีย้ ประกันภัยภัย
บนพื้นฐานของคาใชจายทั้งหมดของผูเอาประกันรวมกัน ทุกคนจายเบี้ยประกันภัยภัยเทากัน ดังนั้นผูที่ใชคาใชจายมาก
จะไดรบั การอุดหนุน ซึ่งตางจากบริษัทประกันสุขภาพทั่วไปที่ใชอัตราตามประสบการณ (Experience rating) ที่อิงการ
คํานวณเบี้ยประกันภัยจากคาใชจายของคนแตละกลุมที่เปนมาในอดีต
2. Blue Cross รับประกันคนทุกคน โดยไมคํานึงถึงภาวะทางสุขภาพ ในขณะที่บริษัทประกันอื่นๆจะใช
วิธีการ Underwriting ตางๆเพื่อคัดเอาผูที่เจ็บปวยหรือมีความเสี่ยงสูงออกไปกอน เหมือนการประกัน
ชีวิต
3. Blue Cross และ Blue Shield นัน้ จะทําสัญญากับโรงพยาบาลและแพทย ทําใหสามารถใหบริการกับ
ผูเอาประกันไดดวยอัตราที่กําหนดไวลว งหนา ในขณะทีบ่ ริษทั ประกันทัว่ ไปชําระคืนคาใชจายแกผู
ปวยตามแผนการประกัน แตผูใหบริการอาจคิดคารักษากับผูปวยที่อัตราสูงกวานั้นก็ได
คณะกรรมการของ Blue Cross จะประกอบดวยผูใ หบริการทางสุขภาพเปนสวนใหญ รอยละ 42 ของกรรมการ
มาจากโรงพยาบาล รอยละ 14 เปนกลุม แพทย อีกรอยละ 44 เปนตัวแทนสาธารณะ ที่ไดรับเลือกเขามา ซึ่งในจํานวนนี้
ประมาณรอยละ 57 จะเปนกลุมผูบริหารธุรกิจและทนายความ โครงสรางดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยในป
ค.ศ.1978 มีเพียงรอยละ 24 ของกรรมการที่มาจากโรงพยาบาล รอยละ 17 เปนแพทย และอีกรอยละ 59 เปนตัวแทน
จากสาธารณะอื่นๆ (Bodenheimer 1990)

การขยายตัวและปจจัยที่สงเสริมความเจริญเติบโตของประกันสุขภาพภาคเอกชน
นโยบายของรัฐบาลกลางของประเทศเปนกลไกสําคัญที่เขามามีสวนชวยใหเกิดการสมัครใจของนายจาง และ
การขยายตัวของการประกันสุขภาพที่อิงกับการจางงาน ไดแก การยกเวนเรื่องสวัสดิการลูกจางจากการควบคุมคาจาง
ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ของรัฐบาล และการยกเวนภาษีรายไดของสวนที่เปนรายจายของเบี้ยประกันภัยภัย ใหกับ
นายจาง (Sapolsky 1991; Anderson and Maxwell 1994; American College of Physicians 1996) ประการสุด
ทายนี้ถือวาเปนการอุดหนุนจากรัฐที่มีความสําคัญอยางมากมาถึงปจจุบัน
นอกจากนี้ยังมีอีก 2 ปจจัยที่อาจถือวามี
สวนสําคัญในการกระตุนการขยายตัวของการประกันสุขภาพ คือ ความกาวหนาของการใหบริการทางสุขภาพ และปฏิ
สัมพันธที่ใกลชิดกันมากขึ้นระหวางบริษัทนายจาง สหภาพแรงงาน และผูร บั ประกัน โดยสหภาพแรงงานมักนําเรื่องส
วัสดิการของลูกจางซึ่งรวมถึงการประกันสุขภาพ มาใชตอรองกับนายจางมากขึ้น (Sapolsky 1991)
บทบาทของ Blue Cross Blue Shield ที่เปดรับบุคคลและกลุมขนาดเล็กตางๆ โดยใชเบี้ยประกันภัยภัยอัตรา
ชุมชน สวนแบงตลาดที่ใหญพอประมาณ รวมกับการขยายตัวของการประกันสุขภาพภาคเอกชนนี้ มีผลใหแรงกดดันทาง
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การเมืองเพื่อผลักดันใหรัฐบาลกลางตองเขามาควบคุม และสรางระบบประกันสุขภาพแหงชาติ (National health
insurance scheme) นัน้ ลดลงมาก แมวาในระยะหลังกระแสในเรื่องนี้จะมีมากขึ้นเนื่องจากวิกฤติดานคาใชจายและ
การเขาถึงบริการ (Sapolsky 1991)
เมื่อการประกันสุขภาพเริ่มเติบโตมากในชวงป ค.ศ.1950-70 บริษทั ประกันทีท่ ําธุรกิจเปนการคาไดขยายตลาด
เขามามากขึ้นและเขามาแขงขันในตลาดประกันสุขภาพ โดยกําหนดเบี้ยประกันภัยภัยแบบอัตราตามประสบการณ
(Experience rating) ดึงดูดกลุมผูประกันตนที่มีอายุนอย มีความเสี่ยงตอการใชบริการตํ่าและเบีย้ ประกันภัยภัยตํ่า ใน
ขณะที่ Blue Cross Blue Shield คํานวณเบี้ยประกันภัยภัยโดยอัตราชุมชน (Community rating) จนทําใหการประกันสุข
ภาพโดยองคกรที่แสวงหาผลกําไรเปนองคประกอบหลักทีผ่ ลักดันการขยายตัวของตลาดประกันสุขภาพ (Ginzberg and
Ostow 1997) และเนื่องจากภาวะการแขงขันในตลาดในระยะหลัง Blue Cross Blue Shield จึงหันมาใชอัตราตาม
ประสบการณกนั มากขึน้ รวมทั้งเริ่มมีการใชกลไก Underwriting เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อควบคุมคาใชจาย และการเพิ่มขึ้นของ
เบีย้ ประกันภัยภัย (Iglehart 1992) อีกทั้งมีแนวโนมที่จะมีแนวทางธุรกิจคลายกับบริษัทประกันโดยทั่วไปมากขึ้น รวม
ถึงการปรับโครงสรางเปนองคกรที่แสวงหาผลกําไร เพื่อเขาถึงตลาดการเงินในการระดมทุนเพื่อความอยูรอดในระยะยาว
(Ginzberg and Ostow 1997) ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดการขยายตัวของประกันสุขภาพภาคเอกชนอีกปจ จัยหนึ่งนอกเหนือ
จากนั้น คือ การที่รัฐประกาศระบบสวัสดิการ Medicare และ Medicaid ทีด่ แู ลกลุม ผูส งู อายุและผูม รี ายไดนอ ย ทําให
ชวยลดภาระของการประกันสุขภาพภาคเอกชนในการคุมครองกลุมเสี่ยงสูง ในสังคม (Iglehart 1992)
บริษทั ประกันสุขภาพรายใหญๆมักไมทําธุรกิจประกันสุขภาพเปนหลัก หากแตทําประกันชีวิตเปนธุรกิจสําคัญ
เบี้ยประกันภัยภัยจากประกันสุขภาพคิดเปนเพียงรอยละ 18 ของรายไดเบี้ยประกันภัยภัยทั้งหมดเทานั้น (Gabel J.R.
and Monheit A.C., 1983 อางใน Bodenheimer, 1990) กําไรในอุตสาหกรรมประกันสุขภาพภาคเอกชนสวนใหญนน้ั
ไดมาจากรายไดจากการลงทุน ซึ่งมีสําหรับการลงทุนโดยอาศัยเบี้ยประกันภัยภัยสุขภาพนี้มีศักยภาพนอยกว าการลงทุน
จากแหลงอื่นๆ เนื่องจากระยะเวลาคุมครองของกรมธรรมสั้น
การดําเนินงานของแผนการประกันสุขภาพโดยปกติ จะประกอบดวย การสงผานความเสี่ยง และบริการดาน
การเบิกจายและขอมูล ในระยะหลังนี้มีแนวโนมที่บริษัทนายจางขนาดกลางและขนาดใหญจะซื้อ ประกันนอยลง แต
ใชบริการดานขอมูลตางๆมากขึ้น เชน การทบทวนการใชบริการ หรือ Utilization review (Thorpe 1992) ในยุคกอน
ชวงป ค.ศ.1980s บริษทั ประกันมักใหบริการทุกประเภทรวมกันเปนบริการเดียว แตปจจุบันไดมีการแตกบริการตางๆ
ออกจากกันและแยกขาย เชน บริการเบิกจาย (Claim processing) การออกแบบสิทธิประโยชน การวิเคราะหขอมูล
และการทบทวนการใชบริการ เปนตน (Gabel, Jajich-Toth et al. 1987) สําหรับความคุมครองพื้นฐานที่แผนการ
ประกันสวนใหญใหแกผูเอาประกันอาจสรุปไดดังตารางที่ 2.2 (Leyden 1997)
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ตารางที่ 2.2
สิทธิประโยชนและความคุมครองทางการแพทยของประกันสุขภาพภาคเอกชน
ความคุมครอง
นิยาม
ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า ร ะ ดั บ ป ฐ ม ภู มิ การเขาถึงบริการรักษาพยาบาลเบื้องตน การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
(Primary care)
รวมถึงคลินิกเด็กดี (Well- baby clinic)
บริการผูปวยในของโรงพยาบาล
การรักษาโรคที่ตองรับเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
บริการหองฉุกเฉิน
การรักษาโรคที่คุกคามตอชีวิตในกรณีฉุกเฉินจากศูนยทไ่ี ดรบั การรับรองตาม
แผนการประกัน
การผาตัดกรณีผูปวยนอก
การผาตัดที่ไมจําเปนตองอยูโรงพยาบาลเกินกวา 24 ชั่วโมง
ยา (Prescriptions)
ยาที่แพทยเปนผูสั่งเพื่อการรักษาหรือปองกันโรค
บ ริ ก า ร ฟ น ฟู ส ม ร ร ถ ภ า พ การรักษาในกรณีผูปวยนอกหรือผูปวยใน ในศูนยฟนฟูสุขภาพ เพื่อฟนฟู
(Rehabilitation)
สมรรถภาพของรางกาย โดยนักกายภาพบําบัด ฯลฯ
บริการสุขภาพจิต (Mental health) การรักษาในกรณีผูปวยนอกและผูปวยใน ในสถานบําบัดทางจิตโดยจิต
แพทย หรือนักจิตวิทยา
การดูแลที่บาน (Home care)
การพยาบาลและการฟนฟูสมรรถภาพที่ใหโดยบุคลากรทางการแพทย แกผู
เอาประกันที่บาน ภายใตคําสั่งของแพทย
บริ ก ารตรวจวิ นิ จฉัยทางหองปฏิบัติ การตรวจทางรังสีวิทยา และพยาธิวิทยา ทีส่ ง่ั โดยแพทย เพื่อตรวจหาโรค
การ
หรือติดตามการรักษา ซึ่งสวนใหญมักเปนหองปฏิบัติการที่มีสัญญาอยูกับ
บริษทั ประกัน
อุปกรณทางการแพทยชนิดถาวร
อุปกรณที่สั่งโดยแพทยใหกับผูปวย เชน เครื่องดูด (Suctions)
บริการ Hospice
บริการบูรณาการที่รวม การดูแลที่บาน การดูแลสุขภาพจิต การใหคําปรึกษา
แกครอบครัว ยา อุปกรณ ผูชวยพยาบาล และบริการผูป ว ยในสําหรับผูป ว ย
ระยะสุดทาย ทีส่ ง่ั โดยแพทย โดยทั่วไปมักเปนผูที่อยูไดอีกไมเกิน 6 เดือน
ชวงเวลาที่รับสิทธิประโยชนจึงมักจํากัดที่ 6 เดือน

ในป ค.ศ.1990 ประมาณไดวามีชาวอเมริกันกวา 189 ลานคน ใชประกันสุขภาพเอกชน มีบริษทั ประกันสุขภาพ
เปนการคา (Commercial insurers) กวา 1250 บริษัท แผนการประกันของ Blue Cross และ Blue Shield อีก 73 แผน
มีองคกรเมนเนจดแคร รวมทั้งบริษัทตางๆที่มีแผนการประกันตนเอง (self insured) อีกมากมาย ประมาณวารอยละ 44
ของใบเรียกชําระคาใชจายทางการแพทยในป ค.ศ.1990 จายโดยแผนการประกันตนเองเหลานี้ (Iglehart 1992)
อยางไรก็ตามปรากฏการณหนึง่ ในระบบประกันสุขภาพเอกชนของประเทศนีท้ ค่ี น พบโดย A.M. Best อางถึงใน
Iglehart (1992) คือ บริษทั ประกันสุขภาพเพียง 82 บริษัท หรือรอยละ 6.6 ของตลาด มีสวนแบงตลาดทั้งหมดตามเบี้ย
ประกันภัยถึงรอยละ 75 ในทองทีห่ นึง่ ๆ มักพบวามีบริษัทประกันเพียงไมกี่บริษัทที่ครองตลาดกวารอยละ 25 อยู บริษัท
Standard and Poor’s พยากรณไววาการรวมตัวกันของบริษัทตางๆกําลังเปนแนวโนมทีส่ ําคัญ (Iglehart 1992) และ
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เนื่องจากกําลังเงินที่มีอยูมาก ทําใหบริษัทประกันมีการรวมตัวแนวตั้งกับผูใหบริการในรูปเมนเนจดแ ครมากขึ้นเรื่อยๆ
(Bodenheimer 1990) [สําหรับผูสนใจศึกษาเรื่องเมนเนจดแครเพิ่มเติม สามารถศึกษารายละเอียดไดจากบทที่ 5]
แผนการประกันสุขภาพในประเทศสหรัฐอเมริกาสวนใหญจะขาดทุน จากสถิติของ Health Insurance
Association of America พบวาในชวงระหวางป ค.ศ.1976-1990 นัน้
บริษัทประกันยักษใหญ 20 อันดับแรกของ
ประเทศมีการขาดทุนเฉลี่ยรายปจากการทํา Underwriting (ความแตกตางระหวางเบี้ยประกันภัย และการเบิกจายรวม
กับคาใชจายในการบริหารจัดการ) อยูราวรอยละ 1.42 ในป ค.ศ.1991 บริษัทประกันยักษใหญ 10 อันดับแรกประกาศ
การขาดทุนรวมสะสมของการประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพติดตอกันเปนปท่ี 6 รวมกัน 621.7 ลานเหรียญสหรัฐ
หรือรอยละ 3.1 ของรายไดทั้งหมด มีเพียง 2 บริษัทใหญเทานั้นที่เริ่มมีกําไร (Iglehart 1992)

ประเภทของการประกันสุขภาพภาคเอกชน
การประกันสุขภาพภาคเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกาอาจแบงออกตามลักษณะของตลาดไดเปนประเภท
ใหญๆ 3 ประเภท คือ การประกันสุขภาพหมูซื้อโดยบริษัทนายจางขนาดใหญ
การประกันสุขภาพเปนกลุม เล็กหรือ
ประกันสุขภาพสวนบุคคล และการประกันตนเองของบริษัทนายจาง
1. การประกันสุขภาพหมูซื้อโดยบริษัทนายจางขนาดใหญ (Group insurance)
การประกันสุขภาพในประเทศนีไ้ ดรบั การยอมรับโดยทัว่ ไปวาเปนความรั บผิดชอบของนายจาง ซึ่งจะเปนผูจาย
คาเบี้ยประกันภัยภัยใหแกลูกจางในรูปของสวัสดิการ แตไมเสมอไป มีเพียงรอยละ 27 ของบริษัทที่มีลูกจางนอยกวา 10
คนที่ใหการประกันสุขภาพแกลูกจาง ในป ค.ศ.1991 การประกันสุขภาพรูปแบบนีม้ มี ลู คาถึง 39.5 พันลานเหรียญสหรัฐ
ซึ่งเทียบเทาเปนรายจายดานสุขภาพมากเปนอันดับ 3 ของภาครัฐ รองจาก Medicare และ Medicaid (Iglehart 1992)
Gabel และคณะ (1989) รายงานการสํารวจพบวา นายจางมักจายคาเบี้ยประกันภัยภัยใหกับลูกจางราวรอยละ 90
สําหรับการประกันบุคคล และรอยละ 75 ในกรณีการประกันเปนครอบครัว อยางไรก็ตามสัดสวนการสนับสนุนจากนาย
จางในการประกันสุขภาพประเภทนี้มีแนวโนมลดลงตอเนื่องกันมาตั้งแตหลังป ค.ศ.1980 โดยเปลี่ยนไปใหลูกจางมีสวน
รวมจายมากขึ้นในรูปของเบี้ยประกันภัยภัย Coinsurance และ Deductible (Bodenheimer 1990) ผลที่ตามมาคือ
ทําใหลูกจางตองรับภาระคาใชจายดานสุขภาพสูงขึ้น โดยทั่วไปลูกจางตองจายสวนที่เปน deductible ประมาณ 200
เหรียญสหรัฐ สําหรับการประกันเปนบุคคล และ 400 เหรียญสหรัฐ สําหรับการประกันเปนครอบครัว รวมทั้งตองจาย
coinsurance ในอัตราประมาณรอยละ 20 ของคาใชจายที่ไดรับความคุมครอง และอาจมีการกําหนดเพดานสูงสุดของ
คาใชจายที่ผูปวยตองรับผิดชอบ (Maximum patient liabilities) ดวย ซึ่งแตกตางกันไปในแตละบริษัท ในชวงตั้งแตระดับ
500 ถึง 2,000 เหรียญสหรัฐตอป ซึ่งบริษัทมักมีการทําประกันไวในรูป Stop-loss protection อยางไรก็ตามมีเพียง
รอยละ 2.7 ของลูกจางเต็มเวลาเทานั้น ที่มีสวนรวมจายเปน deductible ในอัตราที่สัมพันธกับรายไดของตน โดยรอยละ
93.5 จะมี deductible ในอัตราคงที่ (Rice and Thorpe 1993) และคาใชจายของการประกันสุขภาพโดยรวมจะนอย
กวาในพื้นที่ที่นายจางออกคาใชจายใหในสัดสวนที่นอยลง (Gabel, DiCarlo et al. 1989) นอกจากนี้แลวยังมีบริษัท
นายจางสวนหนึง่ หันไปประกันตนเอง (self insured) แทนการซือ้ ประกันสุขภาพ ซึ่งจะขอกลาวถึงไวในตอนถัดไป
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แมวาการประกันสุขภาพเปนกลุม ที่อิงกับการจางงานจะมีขอไดเปรียบในหลายๆดาน เชน การกระจายความ
เสี่ยง ลดปญหาการเกิด Adverse selection ของกองทุน ตนทุนการบริหารจัดการที่ตํ่ากวา และอํานาจการตอรองที่
มากกวา (Luft and Miller 1988) แตแนวทางดังกลาวทําใหเกิดปญหาและขอจํากัดหลายประการตามมา เชน ความ
สามารถในการแขงขันของบริษัทลดลงเนื่องจากตนทุนดานแรงงานสูงขึ้น การทําใหตลาดประกันสุขภาพแบงเปนสวนๆ
ตามระดับความเสี่ยง ชองวางของการไมมีประกันสุขภาพระหวางเปลี่ยนงาน เชนเดียวกับที่เปนอุปสรรคในการเปลี่ยน
งานทําใหลูกจางเสียโอกาสเนื่องจากลูกจางกลัวความไมตอเนื่องของการประกันและใชบริการทางสุขภาพ
ความซํ้า
ซอนในกรณีของครอบครัวที่มีคนทํางานมากกวา 1 คน ในการคุมครองครอบครัว ความไมครอบคลุมลูกจางประเภทชั่ว
คราว และความยุงยากรวมทั้งตนทุนที่สูงมากในการบริหารจัดการ (Bodenheimer 1992)
2. การประกันสุขภาพสวนบุคคล (Individual insurance)
อีกรูปแบบหนึง่ ของการประกันสุขภาพภาคเอกชน คือการประกันสุขภาพสวนบุคคลโดยไมผานการจางงาน ซึ่ง
คิดเปนประมาณรอยละ 10 ของเบี้ยประกันภัยของการประกันสุขภาพภาคเอกชนทั้งหมด (Broyles, R.W. and Rosko,
M.D., 1988 อางใน Bodenheimer, 1990)
ปญหา Adverse selection เปนเรื่องสําคัญในตลาดประเภทนี้เพราะผู
ขอรับการประกันแตละคน มักจะทราบสภาวะสุขภาพของตนเองมากกวาบริษัทผูรับประกัน (Luft and Miller 1988)
บุคคลทีใ่ ชประกันสุขภาพสวนตัวจะตองผานกระบวนการ Underwriting ที่มีการวิเคราะหประวัติทางการแพทยและการ
ตรวจกรองหาโรคเรื้อรังตางๆ ตลาดนี้มีขนาดเล็กเนื่องจากมีความเสี่ยงสูง คาใชจายทางดานการตลาดและการบริหาร
สูง และบริษัทประกันมักขาดทุน เนื่องจากไมสามารถคัดคนที่มีความเสี่ยงมากออกไปได นอกจากนีก้ ารประกันประเภท
นี้จะปฏิเสธคนที่ตองการใชบริการ หรือไมเชนนั้นจะคิดเบี้ยประกันภัยในอัตราที่สูงมากจนไมเกิดความเสมอภาคในมุม
มองของการจัดสวัสดิการทางสังคม (Bodenheimer 1990)
นอกจากนี้ยังมีแผนการประกันสุขภาพภาคเอกชนที่เปนประกันสุขภาพที่เ สริมจากการสวัสดิการดานสุขภาพ
ของภาครัฐ ไดแก Medicare การประกันสุขภาพที่เสริมขึ้นมานี้อาจแบงไดเปน 5 ประเภทคือ
1) ประกันที่ใหความคุมครองในสวนที่ผุปวยตองจายเปน deductible ใหแกโรงพยาบาล และสวนจายรวม (Copayment) แกแพทย ประกันประเภทนี้เรียกกันทั่วไปวา Medigap
2) แผนการประกันประเภทเรียกคืนคาสินไหมสําหรับโรงพยาบาล (Hospital indemnity policies) ซึ่งจะจายคา
สินไหมในอัตราคงที่ตอวันที่ตองอยูโรงพยาบาล ในป ค.ศ.1982 โดยทั่วไปประมาณ 50 เหรียญสหรัฐ
3) แผนการประกันเฉพาะโรคทีร่ า ยแรง เชน มะเร็ง
4) ความคุมครองจากนายจางที่ผูประกันตนภายใต Medicare ยังไดรับอยูภายหลังเกษียณอายุ
5) แผนการประกันเฉพาะบริการ เชน คายา หรือการดูแลระยะยาว (Long-term care) (McCall, Rice et al.
1991)
ประกันสุขภาพเหลานี้ชวยลดภาระการชําระคารักษาพยาบาลสวนที่ผูสูงอายุตองออกเองตามขอกํ าหนดของ
Medicare ผูท อ่ี ยูใ นโปรแกรม Medicare ประมาณรอยละ 75 จะมีประกันสุขภาพของเอกชนดวยรูปแบบใดรูปแบบ
หนึง่ (Iglehart 1992) ทั้งนี้สภาวะสุขภาพ อายุ เพศ เชื้อชาติ การศึกษา รายไดของครัวเรือน การเปนสมาชิกของ
Medicaid และการมีอาชีพของสมาชิกในครอบครัว เปนปจจัยที่สัมพันธกับการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพภาคเอกชน
(Wilcox-Gok and Rubin 1994)
นอกจากนี้พบวาผูสูงอายุกวา 4 ลานคน มีประกันสุขภาพ Medigap ซําซ
้ อนมาก
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กวา 1 แผนการประกัน เนื่องจากการหลอกลวงของตัวแทนประกันใหซื้อประกันอีกโดยไมจําเปน (Bodenheimer 1990)
การมีประกันสุขภาพเอกชนเสริมจากสวัสดิการภายใตระบบ Medicare ทีม่ สี ง ผลทําใหมีการใชบริการและมีคาใชจาย
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสําหรับกรณีของผูที่มีสุขภาพระดับพอใชถึงไมดี และกรณีของแผนประกันที่ใหความคุมครองที่ไมตอง
มีสวนรวมจายเลย (McCall, Rice et al. 1991)
3. การประกันตนเองของบริษัทนายจาง
บริษัทนายจางหลายรายในประเทศสหรัฐอเมริกาเลือกที่จะใหจายคาสวั สดิการรักษาพยาบาลเองแทนการซื้อ
ประกันสุขภาพและจายคาเบีย้ ประกันภัยแกบริษทั ประกันสุขภาพ
เหตุผลที่การประกันตนเองไดรับความนิยมมากขึ้น
เกิดจาก (1) การประกันตนเองทําใหไมตองจายเบี้ยประกันภัยลวงหนา การจายจะเกิดขึ้นเมื่อลูกจางไปใชบริการ ควบ
คุมการจายเงินไดดีกวา ทําใหบริษัทนายจางมีเงินมาใชจายหมุนเวียนมากขึ้น (2) บริษัทนายจางไมตองจายภาษีเบี้ย
ประกันภัยที่เรียกเก็บโดยรัฐบาลของแตละมลรัฐ ซึ่งอยูระหวางรอยละ 1-2 รวมทั้งไมตองเสียคาใชจายที่เปนสวนของการ
ตลาด การบริหารและกําไรของบริษัทประกัน (3) การประกันตนเองชวยใหบริษัทไดรับการยกเวนจากกฎหมาย
Employee Retirement Income Security Act (ERISA) ซึ่งใหอิสระแกบริษัทในการใหสวัสดิการความคุมครองตางๆ
โดยไมมีการแทรกแซงจากรัฐ แทนการกําหนดใหแผนประกันสุขภาพเอกชนทั่วไปที่ตองใหความคุมครองในบริการทาง
การแพทยหลายๆประการเปนภาคบังคับ (Bodenheimer 1990; Iglehart 1992)
โดยทั่วไปนายจางที่ใชการประกันตนเองนี้มักทําสัญญาจางบริษัทประกัน หรือบริษัทบริหารบุคคลที่สาม
(Third-party administrator) เปนผูบริหารจัดการการเรียกรองคาสินไหมตางๆโดยไมแบกรับความเสี่ยงใดๆ เรียกวาเปน
“Admisnistrative services only (ASO) contract “
นอกจากนีบ้ ริษัทประกันอาจใหเปนบริการประกันภัยตอ
(Reinsurance) ที่เรียกวา “Minimum premium plan (MPP)” เพื่อรับประกันคาใชจายราคาแพงที่ไมไดคาดไว (Higgins
and Meyers 1986) ประมาณวาภายในอุตสาหกรรมการประกันสุขภาพเปนการคานั้น รอยละ 53 ของการประกันสุข
ภาพแบบเปนกลุม จะมีการประกันตนเองในบางสวนนี้แฝงอยูดวย (Gabel, Jajich-Toth et al. 1987)
สัดสวนของบริษทั นายจางทีป่ ระกันตนเองในป ค.ศ.1983 มีรอยละ 17.5 (Higgins and Meyers 1986) และ
เพิ่มขึ้นเปนเกือบรอยละ 37 ของตลาดกลุมนี้ทั้งหมดในชวงป ค.ศ.1987 ซึ่งจะเปนการประกันตนเองที่บริษัทนายจาง
บริหารจัดการเอง หรือใชบริษัทบริหารบุคคลทีส่ ามมาชวยบริหารระบบประกัน
เกือบครึ่งหนึ่งของแผนการประกันที่
บริษทั ประกันบริหาร และประมาณ 1 ใน 4 ของแผนการประกันที่ Blue Cross Blue Shield บริหารอยู เปนแผนแบบ
ประกันตนเองของนายจาง (Gabel, Jajich-Toth et al. 1988)
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วิธีการชําระคาแพทยและโรงพยาบาลของประกันสุขภาพภาคเอกชน
การประกันสุขภาพแตเดิมมักใชวิธีชําระคาบริการของผูใหบริการโดยอางอิงจากอัตราปกติ ทีผ่ ใู หบริการปฏิบตั ิ
กันอยูและมีเหตุผล (usual, Customary and Reasonable, UCR)
และใชกลไกทบทวนการเบิกคืนยอนหลัง
(Retrospective claims review) เพื่อควบคุมตนทุน ผูปวยมีอิสระเต็มที่ในการเลือกผูใหบริการ จากการรายงานของ
Gabel และคณะ (1987) พบวา วิธีการแบบ UCR นี้ยังมีใชกันอยูมากในการชําระคาใชจายแกโรงพยาบาลและแพทย
แตจะมีการใชการทบทวนการใชบริการลวงหนา (Prospective utilization review) มากขึ้น บริษัทประกันยังใชวิธีดัง
กลาวในการจายโรงพยาบาลประมาณ 2 ใน 3 ของการเบิกจายทั้งหมด และประมาณ 3 ใน 4 ของการจายคาแพทย
การจายตามที่เบิกจริงมายังคงมีการใชกันมาก ในขณะที่วิธีการจายโรงพยาบาลตามกลุมวินิจฉัยโรครวม (DiagnosisRelated Groups, DRGs) หรือการใชเปนรายวัน (per diem) ไดรับความนิยมและมีผูนํามาใชมากขึ้น รวมทั้งการหันมา
เจรจาจายคาแพทยแบบมีสวนลด หรือกําหนดเปนอัตราลวงหนา (Fee schedule) โดยเฉพาะในแผนการประกันแบบเมน
เนจดแคร [ผูท ส่ี นใจศึกษาเรือ่ งการทบทวนการใชบริการ การจายเงินแพทยและโรงพยาบาล และเมนเนจแคร สามารถ
ศึกษารายละเอียดไดในบทที่ 5]
การพิจารณาวาบริการทางการแพทยใดเปนบริการที่จําเปนในการวินจิ ฉัยหรือรักษาโรค การบาดเจ็บ หรือการ
ตัง้ ครรภนน้ั พิจารณาจาก
1. ความเหมาะสมกับอาการและการวินิจฉัยโรคจากภาวะความเจ็บปวย การบาดเจ็บ หรือการตัง้ ครรภนน้ั
2. การใหบริการในสถานการณที่เหมาะสมที่สุด และทีร่ ะดับของบริการทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
3. ความสอดคลองกับมาตรฐานของการทําเวชปฏิบัติที่ดีที่ไดรับการยอมรับกันในวงการแพทยทองถิ่นนั้น
4. การที่บริการนั้นไมใชการใหบริการเพียงเพื่อความสะดวกของบุคคลตอไปนี้
4.1 บุคคลผูที่ไดรับความคุมครอง
4.2 แพทย
4.3 ครอบครัวของบุคคลผูไดรับความคุมครอง
4.4 บุคคลหรือบุคลากรทางการแพทยคนอื่นๆ
5. การใหบริการนั้นไมใชการใหบริการซํ้าชากโดยไมจําเปน เมื่อมีการใชรวมกับวิธีการวินิจฉัยหรือรักษาโรค
อืน่ (Annas 1994)

สถานการณและปญหาการประกันสุขภาพภาคเอกชนในระยะปจจุบัน
ในชวงทศวรรษที่ผานมา ระบบบริการทางสุขภาพในประเทศสหรัฐอเมริกากําลังเผชิญกับปญหาสําคัญ 2
ประการ คือ ปญหาดานตนทุนคาใชจาย และปญหาดานการเขาถึงบริการ (Bodenheimer 1992) การที่คาใชจายทาง
การแพทยสูงขึ้นมาก ในขณะที่มีการตัดทอนงบประมาณในของ Medicare และ Medicaid ทําใหสดั สวนของประชาชน
ที่มีประกันสุขภาพเอกชนลดลงแมวาเศรษฐกิจโดยรวมจะเขมแข็ง จํานวนผูไมมีประกันสุขภาพมีมากขึ้น รวมทั้งผูให
บริการมีความสามารถนอยลงที่จะใหบริการโดยไมคิดคาใชจาย (Smith 1997)
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คาใชจายทางสุขภาพเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ระบบประกันสุขภาพที่เปนอยูของประเทศสหรัฐอเมริกาทําใหคาใชจายทางสุขภาพมีอัตราที่สูงขึ้นอยางรวดเร็ว
สูงถึงเกือบรอยละ 14 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product, GDP) ในป ค.ศ.1994 และคาด
วาอาจจะสูงถึงรอยละ 18 ในป ค.ศ. 2000 (Davis 1995) ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนผลมาจาก ระบบการประกันทีใ่ หความ
สําคัญกับผูป ว ยในของโรงพยาบาลเปนหลัก (Higgins and Meyers 1986) รวมทั้งการที่มีบุคคลที่สามเปนผูจายคา
รักษาพยาบาล ทําใหเกิดความตองการในการใชบริการทางการแพทยสูงขึ้น เนื่องจากผูปวยไมตองจายเอง
อีกทั้งวิธี
การชําระคารักษาพยาบาลแบบจายตามตนทุนหรือคาใชจายจริง (Cost-based or charge-based) ของโรงพยาบาล
ตามสมควร (Reasonable cost) และจายแพทยแบบอัตราปกติที่ปฏิบัติกันทั่วไป (Usual and customary) ทําใหทั้งโรง
พยาบาล แพทยและผูปวยไมใหความสนใจในเรื่องตนทุนและคาใชจายเทาที่ ควรจะเปนเมื่อเปรียบกับเมื่อผูปวยตองจาย
เงินออกจากกระเปาของตนเอง จึงไมกระตุนใหเกิดแรงจูงใจใหผูใหบริการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริการ นอก
จากนี้ในระยะนั้น องคกรที่ทําประกันสุขภาพยังมักไมพยายามควบคุมคาใชจายดวยเนื่องจากอยูใตอิทธิพลของผูให
บริการมาก และบริษทั ประกันไดรบั ผลประโยชนจากเบีย้ ประกันภัยทีเ่ พิม่ ขึน้ เพราะทําใหมีวงเงินไปลงทุนเพิ่มขึ้น
ในระหวางป ค.ศ.1980–1986 คาใชจายของประกันสุขภาพเอกชนเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 185 เมื่อเทียบกับการเพิ่ม
ขึ้นของคาใชจายทางสุขภาพของประเทศที่เพิ่มขึ้นรอยละ 85 (Bodenheimer 1990) ในขณะที่คาใชจายดานแพทย
(Physician care) เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ รอยละ 12 คาใชจายดานโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นรอยละ 12 บานพักคนชราเพิ่มขึ้นรอยละ
13 ระหวางป ค.ศ.1970 ถึง 1990 นอกจากนี้คาใชจายในการบริหารจัดการทั่วไปของกระบวนการการประกัน สุขภาพ
และบริการที่เกี่ยวเนื่อง เชน บริการของแพทยและโรงพยาบาล มีอัตราเพิ่มขึ้นมากเชนกันในชวง ค.ศ.1980s แตไมมีตัว
เลขที่เปนที่ยอมรับอยางแนชัด (Iglehart 1992) การใชจายของประกันสุขภาพเอกชนอาจสรุปไดดังตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3

สถิตทิ ส่ี ําคัญบางประการเกีย่ วกับประกันสุขภาพภาคเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา
1988

Persons with health care coverage (million)
- Public and private coverage
211.6
- Private coverage
188.9
- Employer-related
153.3
Total population
243.1
Private health insurance claims payments (billion US$)
- Insurance companies
83.0
- Blue Cross-Blue Shield
48.2
- Other plans
62.8
Total payment
171.1
Some private health insurance payment by category of service (billion)
Total payment
174.4
- Hospital care
75.4
- Physicians’ services
49.1
- Dentists’ services
12.4
- Drugs and medical nondurables
6.5
- Nursing home care
0.5

ที่มา:

Rakich, Longest และ Darr (1994) p. 74

1989

1990

% change 1988-89

% change 1990-1991

216.6
189.0
153.8
247.9

NA
NA
NA
NA

0.9
0.3
0.3
0.7

NA
NA
NA
NA

89.4
50.7
99.8
185.3

NA
NA
NA
NA

7.7
5.2
27.1
8.3

NA
NA
NA
NA

196.4
83.2
52.8
13.5
7.3
0.5

216.8
89.4
58.2
15.1
8.3
0.6

12.6
10.3
7.5
8.9
12.3
0.0

10.4
7.5
10.2
11.9
13.7
20.0
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นอกจากปญหาเรื่องคาใชจายที่สูงขึ้นอยางรวดเร็วแลว การกระจายของคาใชจายทางสุขภาพในประเทศยังไม
สมํ่าเสมอเปนอยางมาก (Highly skewed) ประชากรที่ใชทรัพยากรมากที่สุด รอยละ 1 นัน้ ใชคาใชจายรวมกันถึงรอย
ละ 30 ของคาใชจายทั้งหมด ในขณะที่กลุมที่ใชทรัพยากรนอยที่สุด รอยละ 50 ของประชากรทั้งหมด ใชคาใชจายรวม
กันเพียงรอยละ 3 เทานั้น ความแตกตางดังกลาวทําใหบริษทั ประกันตางๆ พยายามคนหาและใหการประกันเฉพาะกับ
กลุมประชากรที่มีความเสี่ยงนอยกวาคาเฉลี่ย และหลีกเลี่ยงการใหประกันแกกลุมที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้เพราะการเลือก
ความเสี่ยงที่ดีนั้นมีกําไรมากกวาการบริหารจัดการกลุมที่มีความเสี่ยงสูง สงผลใหเกิดปญหาการเลือกความเสี่ยง (Risk
selection) อันเปนอุปสรรคสําคัญในการขยายความคุมครองดานสุขภาพไปสูตลาดกลุมขนาดเล็กและตลาดของปจเจก
(Blumberg and Nichols 1996)
นายจางตัดความคุมครองใหแกลูกจาง
เนื่องจากคาใชจายของการประกันสุขภาพที่สูงขึ้น นายจางหลายรายมีแนวโนมจะตัดความคุมครองดานสุข
ภาพของลูกจางลง ในขณะเดียวกันที่ลูกจางมีการเปลี่ยนนายจางไปสูธุรกิจที่ไมมีการใหสวัสดิการดานประกันสุขภาพมา
กอน การประกันสุขภาพที่นายจางเปนผูจาย มีคาใชจายเพิ่มขึ้นปละประมาณรอยละ 16.4 ระหวางป ค.ศ.1973 และ
1983 และเพิม่ ขึน้ รอยละ 18.6 20.4 และ 17.1 ในป ค.ศ.1988-90 ตามลําดับ
ในการสํารวจครั้งหนึ่งของแผน
การประกัน 178 แผน พบวาลูกจางตองจายคาเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 70 ในระหวางป ค.ศ.1987 และ 1989
(Bodenheimer 1992) คาเบี้ยประกันภัยโดยเฉลี่ยตอเดือนในป 1987 ของแผนการประกันที่นายจางเปนผูจัดหาใหลูก
จาง สําหรับครอบครัว เทากับ 210 เหรียญสหรัฐ ในขณะทีแ่ ผนสําหรับลูกจางเปนรายบุคคล เทากับ 95 เหรียญสหรัฐ
สัดสวนของประชากรที่ไมใชผูสูงอายุที่มีประกันสุขภาพที่อิงกับการจางงานลดลงจากรอยละ 67 ในป ค.ศ.1988
เปนรอยละ 61 ในป ค.ศ.1993 และมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้อาจเนื่องจากความพยายามในการลดตนทุน
ดานแรงงาน การใหลูกจางมีสวนรวมจายเบี้ยประกันภัยมากขึ้น และการหันไปจางลูกจางชั่วคราวหรือลูกจางประเภทรับ
ชวงสัญญา (Contract worker) แทนการใชลกู จางประจําเต็มเวลาและครึ่งเวลา (Swartz 1997) รวมทั้งการขยายตัวของ
ธุรกิจบริการ ขายปลีกและธุรกิจขนาดเล็กที่มีลูกจางนอยกวา 20 คน ที่มักไมมีการใหประกันสุขภาพแกลูกจาง (Wilensky
1988)
นอกจากนี้ยังพบวาการประกันภาคเอกชนที่ลดลงมีสวนสัมพันธกับการขยายขอบเขตของสวัสดิการผูมีรายได
นอย Medicaid ดวย โดยประมาณวาอยูระหวางรอยละ 22 (พิสัยตั้งแตรอยละ 15-50) ในชวงป ค.ศ.1987–92 ทั้งนี้ขึ้น
กับขอตกลงเบื้องตนของการประมาณคาดวย (Cutler and Gruber 1997)
นอกจากนี้ การว างงานในชวงเศรษฐกิจตกตํ่า มีผลใหผูที่เคยเปนลูกจางตองเสียการประกันสุขภาพไป
(Bodenheimer 1990) ปญหานีโ้ ดยเฉพาะในผูห ญิง ยังจะพบเปนสัดสวนที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับผูชายในกรณีที่มีการ
หยาราง ยายตามครอบครัว การเกษียณอายุหรือเสียชีวิตของคูสมรส(Miles and Parker 1997) Wilensky รายงานไว
ในป ค.ศ.1988 วา ประมาณครึ่งหนึ่งของผูไมมีประกันมีงานทํา หากรวมผูที่ตองพึ่งพิง เชน สามีหรือภรรยาและบุตร
เขาไปดวย กลุม นีจ้ ะคิดเปนประมาณรอยละ 70-80 ของคนที่ไมมีประกันทั้งหมด ผูมีงานทําที่ไมมีประกันสุขภาพสวน
ใหญจะมีรายไดนอย รอยละ 69 นอยกวา 10,000 เหรียญสหรัฐ ตอป แตมีเพียงรอยละ 35 ของกลุมที่ไมมีประกันเทา
นัน้ ที่มีรายไดตํ่ากวาเสนแบงแยกความจน ประมาณ 1 ใน 3 ของครอบครัวทั้งหมดจะมีรายไดมากกวา 2 เทาจากเสน
แบงแยกความจน (Wilensky 1988)
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การสํารวจในระดับประเทศของ The Commonwealth Fund และ Henry J. Kaiser Family Foundation ในป
ค.ศ.1993 พบวาประมาณ 1 ใน 3 ของผูใหญอายุ 18 ถึง 64 ป หรือราว 53 ลานคน ไมมีประกันสุขภาพอยางนอยชวง
หนึ่งในระยะ 2 ปกอ นหนานัน้ 2 ใน 3 ของกลุมที่ไมมีประกันในชวงเวลาที่มีการสํารวจ ไมมีประกันสุขภาพมาเปนเวลา
กวา 1 ป เกือบครึ่งหนึ่งไมมีประกันมากวา 2 ป เหตุผลทางการเงินมีบทบาทสําคัญในเรื่องการไมมีประกันสุขภาพ
กลาวคือไมสามารถจายคาเบี้ยประกันภัยได
ในขณะที่มีเพียงรอยละ 7 เทานั้นที่ยอมรับวาเลือกที่จะไมซื้อประกันสุข
ภาพ นอกจากนี้การสํารวจดังกลาวพบวา ผูที่ไมมีประกันสุขภาพนั้นไมสามารถเขาถึงบริการทางการแพทยอยางเพียง
พอ (Davis, Rowland et al. 1995) ทัง้ นีป้ ระมาณรอยละ 84 ของผูท ไ่ี มมปี ระกันสุขภาพเปนผูท ม่ี งี านทําเต็มเวลาหรือ
ครึ่งเวลา (Davis 1995)
จากการสํารวจของ Harvard School of Public Health, Henry J. Kaiser Family Foundation และ National
Opinion Research Center ที่ University of Chicago ในป ค.ศ.1995 โดยการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 3,933 คน ทาง
โทรศัพทพบวารอยละ 19 ไมมีประกันสุขภาพในชวงที่มีการสํารวจ (รอยละ 12) หรือในชวง 1 ปกอ นหนานัน้ (รอยละ 7)
โดยทีม่ สี าเหตุทส่ี ําคัญ คือ เบีย้ ประกันภัยแพงเกินไป (รอยละ 61 ในกลุมแรก และรอยละ 41 ในกลุม หลัง) นอกจาก
นี้ยังพบอีกวา ในกลุม ทีม่ ปี ระกันสุขภาพแลว รอยละ 11 ยังคงรายงานวามีปญหาไมไดรับการดูแลที่ผูเอาประกันเห็นวา
จําเปน และรอยละ 12 ยังคงมีปญหาในการจายคารักษาพยาบาล (Donelan, Blendon et al. 1996) สิ่งที่นาสนใจ
อีกประการหนึ่งก็คือคนอเมริกันจํานวนมากกวารอยละ 60 จากการสํารวจของ Isaacs (Isaacs 1996) ที่สัมภาษณตัว
อยางกวา 1,081 คนทางโทรศัพทนน้ั บอกวาไมมีความเขาใจในประกันสุขภาพที่ตนมีอยู โดยเฉพาะในกรณีของแผนการ
ประกันแบบ PPO (รอยละ 67) ในขณะที่กลาววาคุณภาพแพทยเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ประกันสุขภาพ ในขณะที่คาใชจายมีความสําคัญนอยกวา
การเลือกความเสี่ยงทําใหคนบางกลุมไมสามารถซื้อหาประกันสุขภาพได
การแขงขันภายในตลาดการประกันสุขภาพเอกชนสวนใหญอยูบนพื้นฐานของการเลือกความเสี่ยง มากกวา
ราคาและคุณภาพ (American College of Physicians 1996) บริษัทประกันที่ไมมีความสามารถในการดึงผูที่มีความ
เสี่ยงสูงและตํ่ามาเฉลี่ยรวมกันในกองทุนประกันไดดีพอ อาจสูญเสียลูกคาที่มีความเสี่ยงตํ่าใหคูแขง
ดังนั้นบริษัท
ประกันตางๆจึงจําเปนใชกลไก Underwriting มีการกําหนดกรณียกเวน (Waiver condition) คัดกรณีการเจ็บปวยที่
มีมากอน ออกไป (Preexisting condition exclusions) และหันไปสูก ารคิดเบีย้ ประกันภัยแบบอัตราตามประสบการณ
เพือ่ ปองกันปญหา Adverse selection ในตลาดของการประกันสวนบุคคล (Individual) และตลาดของกลุมขนาดเล็ก
(Small market) และเพื่อเขาหากลุมที่มีความเสี่ยงตํ่าโดยคิดเบี้ยประกันภัยในราคาถูก เปนผลใหเบีย้ ประกันภัยในกลุม
ที่มีความเสี่ยงสูงที่มีความจําเปนตองใชบริการทางการแพทยมากนั้น มีราคาแพง วิธีการดังกลาวไดใชอยางแพรหลาย
ในบริษัทประกันขนาดเล็กใหมๆที่ตองการเขาสูตลาดของกลุมขนาดเล็ ก สงผลใหบริษทั ประกันขนาดใหญรวมทัง้ Blue
Cross และ Blue Shield ตองเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเบี้ยประกันภัยเชนกันเพื่อดํารงความสามารถในการแขงขันไว
การใชวิธีการ Medical underwriting ในการประเมินวาจะใหการประกันตอบุคคลใด และใชในการกําหนด
อัตราเบีย้ ประกันภัย มีผลใหเกิดความยุงยากและปญหากับการประกันสุขภาพในกลุมขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดเล็กตอง
เสียคาใชจายดานการประกันสุขภาพมากกวาธุรกิจขนาดใหญที่ไดรับ ความคุมครองเหมือนๆกัน ประมาณรอยละ 20
และนายจางขนาดเล็กมักไมสามารถซื้อหาประกันที่ไมมีกรณีคัดออกได หากลูกจางมีความเจ็บปวยตองเสียคาใชจาย
มาก อาจทําใหทั้งกลุมตองจายคาเบี้ยประกันภัยเพิ่มถึงรอยละ 200-300 ใน 1 ป หรืออาจถูกยกเลิกความคุมครองทั้ง
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กลุม เหตุที่ปญหาดังกลาวพบมากในกลุมขนาดเล็ก มากกวากลุมขนาดใหญ เนื่องจากในกลุมขนาดเล็กนั้นจะมีโอกาส
นอยที่จะมีผูเขามาใหมที่จะมาชวยเฉลี่ยความเสี่ยงของกลุมโดยรวม (Dowd and Feldman 1992) นอกจากนี้ผูรับ
ประกันหลายแหงยังมีการไมรับประกันบุคคลในอาชีพและกลุมธุรกิจตา งๆอีกประมาณ 40 ประเภท (ตั้งแตไมตัดสิทธิ์เลย
จนถึง 60 ประเภท)ที่มีความเสี่ยงสูงตออุบัติเหตุ การติดแอลกอฮอล และ AIDS (Blacklisting) อันอาจถือไดวาเปน
ลักษณะของความลมเหลวของระบบตลาดในการประกันได (Bodenheimer 1992; Dowd and Feldman 1992)
คาใชจายในการบริหารจัดการสูง
ปญหาอีกประการของระบบประกันสุขภาพที่เกิดขึ้นคือ คาใชจา ยในการบริหารประกันสุขภาพของภาคเอกชน
อยูในอัตราที่สูง ทั้งนี้เนื่องจากมีแผนการประกันมากมายจากหลากหลายบริษัทกวา 400 แบบ มีเอกสารจํานวนมาก
เปนภาระใหกับแพทย ผูป ว ยและบริษทั เอง คาใชจายดานการตลาดและการทําระเบียบขอบังคับตางๆมีมาก ตอมาจึงได
มีการนําระบบการเบิกจายทางอิเลคโทรนิกมาใชกันมาขึ้นจนเปนที่แพรหลาย ชวยลดคาใชจายที่เกี่ยวของกับการบริหาร
เอกสารลงได อยางไรก็ตามการหารูปแบบที่เปนมาตรฐานเดียวกันในการเบิกจายยังทํ าไมไดทั้งหมด (Iglehart 1992)
ที่มาของคาใชจายในการบริหารของประกันสุขภาพอาจแบงตามหนาที่และองคกรตางๆไดดังตารางที่ 2.4 (Thorpe
1992)

ตารางที่ 2.4
Function/input
Transaction-related

ทีม่ าของคาใชจา ยในการบริหารของระบบประกันสุขภาพ

Benefits management

Output
Transfer of various levels of risk
from individual/employer to
insurer
Support services

Selling and marketing

Support services

Regulatory
compliance

ที่มา:

/ Support services

Examples of costs
Applications processed
Claims processing
Billing
Plan design activities
Data reporting, analysis
Management information system
(MIS)
Commissions
Medical underwritng/ screening

Interest credit (reserves)
State premium taxes

Influence on administrative costs
Scope of services covered
Extent of cost sharing and managed care
Percent of claims filed electronically or by paper
Extent of local market competition
Sophistication of MIS
Reliance on conventional vs. prepaid plan
Conventional or self-insured plan
Firm size, extent of pooling
Plan ownership
Health status of group
Plan Ownership
State premium laws
Self-insured vs. conventional plan

Thorpe (1992)

ในระหวางป ค.ศ.1975-1985 คาใชจายในการบริหารประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 665 (Waldo, D.R.,
Levit, K.R. and Lazenby, H., 1986 อางใน Bodenheimer 1990) ในขณะที่ Health Care Financing and
Administration (HCFA) ประมาณวาคาใชจายในการบริหารของประกันเอกชนในป ค.ศ. 1990 อยูท ร่ี อ ยละ 14.2 โดยมี
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พิสัยระหวางรอยละ 5.5 ในกลุมขนาดใหญที่มีลูกจางมากกวา 10,000 คน ถึงรอยละ 40 ในกลุมขนาดเล็กที่มีลูกจาง 1
ถึง 4 คน โดยแผนการประกันสวนบุคคลจะมีคาบริหารจัดการสูงที่สุด (Dowd and Feldman 1992; Thorpe 1997)
จากการศึกษาของ Brandon และคณะ (1991) พบวา ทุกๆ 1 เหรียญสหรัฐทีบ่ ริษทั ประกันสุขภาพเอกชนจายออกไปเปน
คาสินไหมตามการเบิกจายในป ค.ศ.1988 บริษัทจะตองใชจายเงินอีกเปนจํานวนเฉลี่ย 33.5 เซ็นต สําหรับเปนคา
บริหารจัดการ การตลาดและคาบริหารจัดการ ดังแสดงในตารางที่ 2.5 คาใชจายจํานวนดังกลาวคิดเปน 14 เทาของ
ระบบ Medicare (2.3 เซ็นต) และ 11 เทาของระบบประกันสุขภาพแหงชาติของประเทศแคนาดา (3 เซ็นต)
ยิ่งกวา
นั้นในกลุมผูที่ไมสามารถใชประกันเปนหมูได คาใชจายในดานการบริหารจัดการและคาบริหารจัดการนี้จะสูงถึง 73
เซ็นต ตอ 1 เหรียญสหรัฐ ที่ตองจายเปนคาสินไหมชดเชย คาใชจายเหลานี้เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 93 ในระหวางป ค.ศ.1981
และ 1988 ซึ่งเปนอัตราที่สูงกวาการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้นรอยละ 73 และการจายสินไหมทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ
77

ตารางที่ 2.5

คาใชจายของอุตสาหกรรมการประกันสุขภาพในป ค.ศ.1988
คาใชจาย
ร อ ยละของการ
(ลานเหรียญสหรัฐ)
จายคาสินไหม
คานายหนา
6,957.3
15.7
คาโฆษณา
292.1
0.7
เงินเดือนและคาจาง
4,014.6
9.1
สวัสดิการของลูกจางและตัวแทน
488.4
1.1
คาตีพิมพ ไปรษณียแ ละโทรศัพท
923.7
2.1
คาเชาและคาใชจายอื่นๆ
2,238.3
5.0
รวมคาใชจา ย
14,914.4
33.5
ที่มา: ดัดแปลงจาก Brandon และคณะ (1991)

ร อ ยละของเบี้ ย
ประกันภัย
12.5
0.5
7.2
0.9
1.7
4.0
26.9

กําเนิดเมนเนจดแคร
เหตุการณดังกลาวทําใหภาครัฐพยายามเขามามีบทบาทมากขึน้ ในการปฏิรปู ระบบบริการทางสุข ภาพตลอด 20
ปทผ่ี า นมา (แมวา จะไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร) และสงผลตอแนวโนมสําคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในการประกันภาคเอกชน
ในระยะเวลาดังกลาวจนถึงปจจุบันนี้ คือการรวมการใหบริการเขากับการคลังดานสุขภาพใหอยูในองคกรเดียวกันในรูป
แบบของเมนเนจดแคร (Managed care) และระบบที่มีการรวมตัวในแนวดิ่ง (Vertically integrated systems) ทีใ่ หทง้ั
บริการทางการแพทยและประกันสุขภาพ (Higgins and Meyers 1986; McGarvey 1997) พัฒนาการเหลานี้ซึ่งอาจถือ
ไดวาเปนการปรับโครงสรางการประกันสุขภาพภาคเอกชนที่สําคัญในยุคปจจุบัน โดยเปนระบบทีอ่ ยูบ นพืน้ ฐานของการ
ทําขอตกลง 2 ฝาย ระหวางบริษัทเมนเนจดแครและผูใหบริการในดานหนึ่ง ใหผูใหบริการมารวมรับความเสี่ยงทางการ
เงินดวย และระหวางบริษัทกับผูซื้อบริการอีกดานหนึ่ง บริษัทเมนเนจดแครจะใชอํานาจทางการตลาดในการตอรอง
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สรางเครือขายของผูใหบริการ
และตอรองสวนลดดานคาใชจาย ใหผูใหบริการมารวมรับความเสี่ยงทางการเงินดวย
(Smith 1997) เหตุที่เมนเนจดแครขยายตออยางตอเนื่องในชวง 20 ปที่ผานมานาจะอยูบนพื้นฐานของเหตุ 2 ประการ
คือ นายจางเสนอแผนการประกันแบบ Health Maintenance Organization (HMO) และ Preferred Provider
Organization (PPO) เปนทางเลือกมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากกฎหมาย Health Maintenance Organization Act of
1973 ที่บังคับใหนายจางจะตองใหแผนการประกันแบบ HMO ที่ไดรับการรับรองจากรัฐเปนทางเลือกแกลูกจางหากจะให
มีการประกันสุขภาพแลวยังไมมีแผนการประกันในลักษณะเดียวกันอยูก อน (Luft and Miller 1988) และเมื่อมีแผน
การประกัน 2 แบบดังกลาวเปนทางเลือกแลว ลูกจางมักนิยมเลือกแผนการประกันดังกลาวมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสิทธิ
ประโยชนความครอบคลุมที่มีมากกวา จากการศึกษาของ Gabel และคณะ (1988) พบวาเมื่อมีแผน PPO เปนทาง
เลือกแลว ลูกจางที่เขาขายจะเลือกสมัคร PPO นี้กวารอยละ 70 ทั้งนี้เพราะนายจางจะให PPO เปนทางเลือกแทนการ
ประกันแบบเดิม ในขณะทีส่ ดั สวนทีเ่ หลือจะเลือกการประกันแบบ HMO
(รายละเอียดในทางเทคนิคเกี่ยวกับเมน
เนจดแครกลาวไวในบทที่ 5)
ในระยะกอนทศวรรษที่ 1990s มีรายงานวา การที่นายจางมีทางเลือกของแผนการประกันใหลูกจางมากขึ้นนั้น
ไมไดชวยควบคุมคาใชจายดานการดูแลสุขภาพหรือเบี้ยประกันภัยไดมากนัก และแมวาแผนการประกันแบบ HMO จะ
ควบคุมตนทุนได ก็มักจะไมไดทําใหนายจางเสียคาใชจายนอยลงเนื่องจากการใหความครอบคลุมของสิทธิประโยชนท่ี
กวางขวางกวาการประกันทั่วไปแกลูกจางผูเอาประกัน นอกจากนีแ้ ผนการประกันอืน่ ๆทีเ่ ปนทางเลือก ไมสามารถที่จะ
ลดตนทุนลงใหเทากับ HMO ไดอยูดี ดวยขอจํากัดในการควบคุมผูใหบริการ (Jones 1990) อัตราการเพิ่มของเบี้ยประ
กันภัยระหวางป ค.ศ.1987-88 สูงถึงประมาณรอยละ 12 ซึ่งสูงสุดในกลุมที่เปน PPO คือรอยละ 17
ในขณะที่
HMO อยูท ร่ี อ ยละ 8 และแผนการประกันแบบทัว่ ไปอยูท ร่ี อ ยละ 11.2 (Gabel, DiCarlo et al. 1989) อยางไรก็ดี ใน
ชวงป ค.ศ.1990-95 นัน้ อัตราการเพิ่มของเบี้ยประกันภัยของประกันสุขภาพที่ผานทางการจางงานนั้น อยูตํ่ากวารอยละ
5 ตอปโดยเฉลี่ย ซึ่งมีผูใหขอคิดเห็นไววาอาจมีเหตุมาจาก การขยายตัวของเมนเนจดแคร การใหลูกจางรับภาระคาใช
จายมากขึ้นจากการออกแบบสิทธิคุมครองใหม และอิทธิพลจากความพยายามในการปฏิรปู ระบบการดูแลสุขภาพแหง
ชาติที่เกิดขึ้นในชวงเวลาดังกลาว (McGarvey 1997)
ผลกระทบอื่นๆจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดการประกันสุขภาพภาคเอกชน
การเปลีย่ นแปลงในตลาดการประกันสุขภาพ การขยายตัวของเมนเนจดแคร และการควบคุมคาใชจายในสวน
ของการประกันภาคเอกชน มีผลบั้นทอนความสามารถของผูใหบริการในการบริการผูปวยแบบการกุศลโดยไมคิดคาใช
จาย ความสามารถในการอุดหนุนขามระบบลดลง (Ginzberg and Ostow 1997) ในบางการศึกษาวิจัยพบวา ใน
ตลาดที่มีการเจริญเติบโตของเมนเนจดแครอยางมากจะมีการรักษาแบบไมคิดคาใชจายลดลงไดถึงรอยละ 36 แมวา
ความตองการการรักษาที่อาจไมไดรับคาตอบแทนเชนนี้จะมีแนวโนมที่สูงขึ้น ดังจะเห็นไดจากจํานวนผูที่อายุนอยกวา 65
ปทม่ี ปี ระกันสุขภาพเอกชนลดลงจากรอยละ 75 ในป ค.ศ.1989 เปนรอยละ 71 ในป 1995 โดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็ก
ที่ความครอบคลุมลดลงจากรอยละ 73 เปนรอยละ 66 ในชวงเวลาเดียวกัน (Smith 1997) รายงานของ Donelan และ
คณะ (1996) ที่ศึกษาการประกันสุขภาพโดยการสัมภาษณกลุมตัวอยางทางโทรศัพท พบวามีเพียงรอยละ 37 ของผูไมมี
ประกันสุขภาพที่มีปญหาในการชําระคารักษาพยาบาลเทานั้น ที่ไดรับการรักษาโดยไมเสียคาใชจายหรือไดรับสวนลดใน
ชวงป ค.ศ.1994-95 Donelan และคณะใหขอคิดเห็นไววา ประมาณ 1 ใน 6 ในกลุม ทีม่ ปี ระกันสุขภาพ (หรือประมาณ
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28 ลานคน) ยังคงไมไดรับความคุมครองที่เพียงพอ จากการศึกษาของ Hahn และ Flood (Hahn and Flood 1995)
พบวาผูท ไ่ี มมปี ระกันสุขภาพจะมีสขุ ภาพโดยทัว่ ไป ดอยกวากลุมที่มีประกันสุขภาพเอกชน และกลุม ทีใ่ ชประกันสุขภาพ
ของภาครัฐนั้นจะมีสภาวะสุขภาพโดยทั่วไปตํ่าทีส่ ดุ
และจากการรายงานของ Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) พบวาผูชายที่ไมมีประกันสุขภาพนั้นมีโอกาสมากกวากลุมที่มีประกัน 2 เทาที่จะไมมีสถานที่ประจําใน
การไปรับการรักษาพยาบาล และมีโอกาสนอยกวาอีกกลุม ครึง่ หนึง่ ทีจ่ ะไดรบั บริการการปองกันโรค เชน การตรวจระดับ
คลอเรสเตอรอล การตรวจทางทวารหนัก (Digital rectal exam and proctoscopy) (Anonymous 1995a;
Anonymous 1995b)
นอกเหนือจากผลกระทบของความเปลีย่ นแปลงทีม่ ตี อ ตนทุนคาใชจา ย และการเขาถึงบริการของประชาชนแลว
ความเปลีย่ นแปลงในระบบประกันสุขภาพสงผลใหอปุ สงคตอ โรงพยาบาลลดลง โรงพยาบาลตองรับผูปวยในสัดสวนที่มี
การเจ็บปวยมากขึ้น มีแรงกดดันใหโรงพยาบาลตองรวมตัวในแนวราบ (Horizontal integration) กับโรงพยาบาลอื่นๆ มี
การเติบโตของระบบโรงพยาบาลอยางมากในชวงทศวรรษ 1980 อุปสงคที่ลดลงและการรวมตัวกันของโรงพยาบาลทํา
ใหมีปญหาเตียงสวนเกินวาง (Excess capacity) ตามมาดวยการหดตัวของอุตสาหกรรมนี้ หลายโรงพยาบาลปดตัวลง
นอกจากนี้ความเปลี่ยนแปลงของระบบประกันยังทําใหดุลอํานาจภายในโรงพยาบาลเปลี่ยนไป ทําใหฝายบริหารมี
อํานาจมากขึ้นเมื่อเทียบกับแพทย มีการควบคุมเวชปฏิบัติของแพทยมากขึ้นเรื่อยๆ (Dranove, Satterhwaite et al.
1986; Higgins and Meyers 1986)
จากการสํารวจความคิดเห็นของแพทยรายงานในป ค.ศ.1997 โดย Borowsky และคณะ (Borowsky, Davis et
al. 1997) พบวานอยกวารอยละ 20 ที่เห็นวาแผนการประกันตางๆมีการปฏิบัติที่จะสงเสริมการใหบริการดูแลรักษาที่มี
คุณภาพสูง เชน การศึกษาตอเนื่องของแพทย การคนหาผูปวยที่จําเปนตองไดรบั การปองกันโรค รวมทั้งการใหขอมูล
ปอนกลับเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ และปจจัยทีเ่ ปนอุปสรรคตอการใหบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพนัน้ สัมพันธกับเวลาที่แพทย
จะมีใหกับผูปวย สิทธิประโยชนทผ่ี ปู ว ยไดรบั ความคุม ครอง โครงสรางการมีสวนรวมจาย และการจัดการการใชบริการที่
แผนการประกันนัน้ ๆนํามาใช และจากการสํารวจที่อางถึงใน Blendon และคณะ (Blendon, Edwards et al. 1991)
พบวาในการเปรียบเทียบระหวางระบบประกันสุขภาพของสหรัฐอเมริกาและแคนาดานั้น รอยละ 91 ของคนแคนาดา
และรอยละ 41 ของคนอเมริกัน เห็นวาระบบของประเทศแคนาดาดีกวา ในขณะที่มีเพียงรอยละ 26 ของคนอเมริกันเทา
นัน้ ทีเ่ ห็นวาระบบของตนดีกวา

นโยบายและการกํากับภาคเอกชน
กลไกควบคุมหรือกฎหมายที่กํากับการประกันสุขภาพภาคเอกชน และรูปแบบของแผนการประกันสวนใหญเปน
หนาทีข่ องแตละมลรัฐในประเทศ ไมใชความรับผิดชอบโดยตรงของรัฐบาลกลาง ทําใหไมมีหนวยงานใดของรัฐบาล
กลางที่เขาไปมีอํานาจ หรือมีขอมูลที่จําเปน ในการกํากับหรือควบคุมการประกันตางๆโดยตรง (Anderson and
Maxwell 1994) นอกจากนั้นกลไกทางการเมืองมักไมมีประสิทธิภาพในการกําหนดแนวทางควบคุมประกันสุขภาพเอก
ชนในประเทศสหรัฐอเมริกา
เนื่องจากอุตสาหกรรมการประกันเปนกลุมใหญ ที่มีอิทธิพลทางการเมืองมาก มีสิน
ทรัพยเปนมูลคาทางธุรกิจสูงมาก ในป ค.ศ.1981 มีกวา 7 แสนลานเหรียญสหรัฐ มากกวาสินทรัพยทั่วโลกของบริษัท
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ใหญทส่ี ดุ ของประเทศ 50 แหงรวมกัน มีกลุม Lobbyist ในเมืองหลวงของทุกมลรัฐในประเทศ และมีสมาชิกของกลุม
Lobbyist เปนจํานวนที่มากกวาของกลุมอุตสาหกรรมอื่นใด (Bodenheimer 1990)
กฎหมายมีบทบาทในเรือ่ งสิทธิประโยชนและความคุม ครองภายใตการประกั นสุขภาพในการจางงาน ซึ่งอยูภาย
ใตกํากับของ Employee Retirement and Income Security Act (ERISA) ที่กําหนดใหแผนประกันสุขภาพเอกชนทีน่ าย
จางซื้อใหแกลูกจางตองใหความคุมครองในบริการทางการแพทยหลายๆประการเปนภาคบังคับ แตอาจแตกตางกันไปใน
แตละมลรัฐ เชน การบําบัดโรคพิษสุราเรือ้ รัง (บังคับใน 42 มลรัฐ) การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมโดย Mammography
(41 มลรัฐ) การดูแลรักษาทางสุขภาพจิต (32 มลรัฐ) และการบําบัดการติดยาเสพติด (31 มลรัฐ) ซึ่งในกลุมของบริษัท
นายจางขนาดใหญที่มีการประกันตนเองจะไดรับการยกเวนจากกฎเกณฑหลายประการเหลานี้ (Anderson and
Maxwell 1994) รวมทั้งกฎหมายอื่นๆบาง เชน Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act of 1985
(COBRA) ที่บังคับเรื่องการใหความคุมครองตอเนื่องเมื่อลูกจางออกจากบริษัท
ในสมัยของประธานาธิบดี George Bush Health Insurance Associate of America (HIAA), Blue Cross
and Blue Shield Association (BCBSA) และ National Association of Insurance Commissioners ไดรวมกันรวม
กฎหมายเพื่อจํากัดการตั้งราคา การตลาด การทํา Underwriting และการสรางแผนการประกันสําหรับกลุมขนาดเล็ก
เพื่อชวยควบคุมคาใชจายของการประกันสุขภาพ ใหประชาชนสามารถซื้อหาได (Hall 1992) การแกไขกฎหมาย เชน
Medicare Catastrophic Coverage Act (1988) เปนความพยายามของภาครัฐที่จะจํากัดการใชจายในระบบ
Medicare โดยใหผูสูงอายุมีสวนรวมจายเพิ่มขึ้น ทําใหผูสูงอายุคนหาทางเลือกที่จะชวยจายคาใชจายเหลานี้ สงผล
ใหเกิดการขยายตัวของประกันสุขภาพเอกชนเพื่อมาคุมครองการเกิดคาใชจายสวนนี้ตามมา
เพื่อชวยขยายความครอบคลุมของการมีประกันสุขภาพ ไดมีการแกกฎหมายใหคาใชจายในการซื้อประกันสุข
ภาพสวนบุคคล สามารถนํามาใชเปนสวนหักลดภาษี (Tax credit) ได บางมลรัฐใหสิทธิยกเวนจากขอบังคับตาม
กฎหมายบางประการแกนายจางที่ใหสวัสดิการสุขภาพแกลูกจาง นอกจากนี้กฎหมาย Health Insurance Portability
and Accountability Act of 1996 เปนอีกความพยายามหนึ่งที่จะชวยคุมครองประชาชนจากการถูกตัดความคุมครองใน
การประกันสุขภาพจากความเจ็บปวยที่เปนอยูกอน (Preexisting conditions) โดยเฉพาะในกรณีของการตองเปลี่ยน
แผนการประกันเนื่องจากการยายงาน อยางไรก็ตามผลที่ไดจนถึงปจจุบันยังคอนขางจํากัด เนื่องจากเบี้ยประกันภัยที่
มีอัตราสูงกวาที่ประชากรสวนหนึ่งจะรับภาระได (Smith 1997)

ตัวอยางบทบาทของกฎหมายในการปฏิรูประบบประกันสุขภาพในบางมลรัฐ
ตัวอยางที่นาสนใจของการใชกฎหมายควบคุมระบบการประกันภาคเอกชนอาจศึกษาไดจากกระบวนการปฏิรูป
ระบบสาธารณสุขในระบบมลรัฐ ซึ่งจะขอกลาวถึงตัวอยางในมลรัฐ Maryland, Hawaii และ Minnesota ตอไปนี้
1) ระบบ All-payer rate setting ในมลรัฐ Maryland
การปฏิรปู ระบบสาธารณสุขในมลรัฐ Maryland โดยการผานเปนกฎหมายควบคุมตลาดประกันสุขภาพภาคเอก
ชนในชวง ค.ศ.1993 มีวัตถุประสงคหลักเพื่อควบคุมคาใชจาย และปฏิรปู การประกันสุขภาพเพือ่ ใหครอบคลุมหมูค นได
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มากขึน้ เปนสําคัญ
Maryland ไดเริ่มใชกฎหมายควบคุมหามไมใหโรงพยาบาลเสนอการลดราคาแกบริษัทประกันสุข
ภาพรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ยกเวนการลดราคาเพียงเล็กนอยในกรณีการจายเปนเงินสด มาตั้งแตป ค.ศ.1976 และ
มีฐานขอมูลบริการและตนทุนของโรงพยาบาลที่มีบูรณาการ ทําให Maryland ประสบความสําเร็จพอสมควรในการควบ
คุมตนทุนคาใชจายในโรงพยาบาล ระบบการประกันสุขภาพภาคเอกชนภายหลังการปฏิรปู ของมลรัฐจะประกอบดวย
ปจจัยตอไปนี้เพื่อเติม
1.1 ใหมี Maryland Health Care Access and Cost Commission เปนผูร บั ผิดชอบและดําเนินการปฏิรปู
1.2 สรางฐานขอมูลของบริการของแพทย และผูป ระกอบโรคศิลปะในระดับมลรัฐ
1.3 สรางระบบเปรียบเทียบคาแพทย เพือ่ นํามากําหนดอัตราการจายเงิน โดยคํานวณจากองคประกอบดาน
ทรัพยากรที่ใชในการทําเวชปฏิบัติ องคประกอบของการรักษาแตละชนิดตามระหัส Current Procedural
Terminology (CPT) และ Conversion modifier
1.4 สราง Practice parameters เพื่อเปนแนวทางในการทําเวชปฏิบัติ
1.5 ปฏิรปู การประกันสุขภาพ โดยเฉพาะสําหรับลูกจางในธุรกิจขนาดเล็ก (มีลูกจาง 2-50 คน) เพื่อใหแบกรับ
ภาระได โดยกําหนดใหมีชุดสิทธิประโยชนมาตรฐาน หามการไมรับประกันโดยใชกรณีเจ็บปวยที่เปนอยู
กอน (Preexisting condition) บังคับการคิดเบี้ยประกันภัยโดยใชวิธีคํานวณอัตราแบบชุมชนปรับคาตาม
อายุและพืน้ ที่ (community rating adjusted by age and geographic area) โดยที่ใหมีคาแปรผันไมเกิน
รอยละ 16 ของคาเฉลี่ยของอัตราแบบชุมชน และจํากัดไมใหเบี้ยประกันภัยอัตราชุมชนนี้เกินกวารอยละ
12 ของคาจางเฉลี่ยรายปของมลรัฐ
หากมากกวาจะมีการพิจารณาปรับชุดสิทธิประโยชนมาตรฐาน
อยางไรก็ตามกฎหมายไมไดบังคับใหบริษัทนายจางขนาดเล็กตองซื้อประกันใหลูกจาง (Anderson,
Chaulk et al. 1993)
2) ระบบการประกันแบบจายลวงหนา (Prepaid health insurance) ของมลรัฐ Hawaii
มลรัฐ Hawaii ผานกฎหมาย Prepaid Health Care Act ในป ค.ศ.1974 โดยมีวัตถุประสงคมุงเปาใหเกิดการ
ประกันสุขภาพแบบถวนหนาสําหรับประชากรทุกคน โดยกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของกับการประกันสุขภาพภาคเอกชน
คือมีการบังคับใหนายจางตองทําประกันสุขภาพใหกบั ลูกจางทุกคน และทีเ่ ปนหัวใจสําคัญอีกประการคือ กําหนดใหแผน
การประกันสุขภาพตองคํานวณเบี้ยประกันภัยโดยใชอัตราชุมชน เพื่อใหเบี้ยประกันภัยอยูในอัตราที่ทุกคนสามารถจาย
ได (Neubauer 1993) รวมทั้งมีขอกําหนดใหแผนการประกันสุขภาพแบบจายลวงหนา ภายในรัฐนี้ จะตองเสนอสิทธิ
คุมครองเหมือนหรือเทียบเทาในทางการแพทยกับสิทธิคุมครองของแผนการประกันที่มีผูเอาประกันมากที่สุดในรัฐ เพื่อ
เปนการคุมครองความสัมพันธระหวางแพทยและผูปวย รวมทั้งใหมีสิทธิประโยชนดอยไปกวาแผนการประกันแบบอืน่ ๆ
นอกจากนี้ยังกําหนดใหลูกจางและนายจางออกคาเบี้ยประกันภัยเทาๆกัน แตทั้งนี้ลูกจางตองจายไมเกินรอยละ 1.5 ของ
เงินเดือนทั้งหมด และนายจางตองจายอยางนอยครึ่งหนึ่ง ลูกจางไมสามารถปฏิเสธการประกันได นอกจากนี้ยังใหมี
Governor’s Blue Ribbon Panel on Health Care เปนองคกรทีพ่ ฒ
ั นาและสงเสริมความเขาใจในระบบบริการสุขภาพให
กับชุมชนเพื่อควบคุมตนทุนคาใชจาย
3) การปฏิรปู ตลาดกลุม ขนาดเล็กในมลรัฐ Minnesota
มลรัฐ Minnesota ไดออกกฎหมายปฏิรูปตลาดกลุมขนาดเล็กมีผลใชบังคับในป ค.ศ.1993 โดยมีขอบังคับที่
สําคัญ ไดแก การรับรองการออกประกันสุขภาพ และการซื้อประกันใหม (Guaranteed issue and renewal) การจัด
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ตั้งกองทุนรับประกันตอของรัฐ (State reinsurance pool) แผนการประกันมาตรฐาน (Standardized plan) การ
กําหนดระยะเวลาจํากัด 12 เดือนสําหรับการไมครอบคลุมความเจ็บปวยที่เปนมากอน (Preexisting condition
exclusion) การบังคับเปลีย่ นแผนการประกันในอัตราทีจ่ ํากัด การหามปจเจกซื้อประกันเองถาสามารถซื้อจากไดกลุม
จัดตั้งกลุมจัดซื้อของรัฐ กําหนด Loss ratio ขั้นตํ่า การรับรองอัตราเบี้ยประกันภัยโดยกรรมาธิการดานประกันของรัฐ
และการจํากัดความแตกตางของเบี้ยประกันภัยภายในมลรัฐ
นโยบายของรัฐและกฎหมายอื่นๆนอกเหนือสวนที่เกี่ยวของโดยตรงกับการคลังสาธารณสุข มีผลตอพัฒนาการ
และความเปลีย่ นแปลงในระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนเชนเดียวกัน เชน Taft-Hartley Act of 1947 ทีใ่ หสทิ ธิกบั ผู
ใชแรงงานและลูกจางในเรื่องสหภาพแรงงาน เปนการเพิ่มความสามารถในการตอรองกับนายจาง (Sapolsky 1991)
อยางไรก็ตาม ในมีหลายกรณีท่ีกฎหมายเปนอุปสรรคตอการประกันสุขภาพที่จะควบคุมต นทุนเชนกัน โดย
เฉพาะเมื่อผานการตัดสินของศาลที่อาจยึดถือความสัมพันธของแพทยกั บผูป ว ยเปนสําคัญ เชน กรณีที่เกิดขึ้นในมลรัฐ
Oregon ในป ค.ศ.1948 ทีแ่ พทยหนั ไปรวมตัวกัน ตั้งองคกรประกันสุขภาพของตนเอง และไมรบั การประกันสุขภาพของ
สมาคมโรงพยาบาลที่มีอยูเดิม ซึ่งใชวิธีการทบทวนการใชบริการควบคุมคาใชจายอยางเขมงวด จึงมีการฟองรองวามี
การกระทําที่ผิดกฎหมาย แตศาลตัดสินใหกลุมแพทยชนะคดี (Goldberg and Greenberg 1988)

ขอเสนอการปฏิรูประบบสาธารณสุขในประเทศสหรัฐอเมริกา
ปจจุบันระบบบริการทางสุขภาพของประเทศสหรัฐอเมริกากําลังประสบปญหาที่สําคัญในเรื่องตนทุนคารักษา
พยาบาล และการเขาถึงบริการ วิกฤติทางดานสาธารณสุขสงผลใหมีความตื่นตัวอยางมากในการปฏิรูประบบ แมขอ
เสนอการปฏิรปู ระบบการดูแลสุขภาพทีเ่ สนอโดยประธานาธิบดี Clinton จะไมผานความเห็นชอบของสภา Congress
แตมีผลกระตุนมีขอเสนอจากฝายตางๆมากมาย รวมทั้งมีการปฏิรูประบบสาธารณสุขในระดับมลรัฐเกิดขึ้นในวงกวาง
ขอเสนอในการปฏิรูประบบสาธารณสุขสวนใหญ โดยเฉพาะที่เคยเสนอโดยประธานาธิบดี Clinton นั้นใหความ
สําคัญกับเรื่องการเขาถึงบริการ (Access to care) เปนประเด็นหลัก การปฏิรปู ในระบบประกันสุขภาพนัน้ มีความ
พยายามทีจ่ ะใหประกันสุขภาพรับผูเ อาประกันทุกคน โดยไมมีการแบงแยก หรือคิดเบีย้ ประกันภัยสูงในกรณีของผูท ม่ี ี
สุขภาพไมดีหรือมีความเจ็บปวยอยูกอน แตหันมาใหทุกคนสามารถเขาถึงการประกันที่เหมือนๆกันไดโดยการใช ระบบ
เบี้ยประกันภัยอัตราชุมชน และใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกแผนการประกันบนพื้นฐานของขอมูลดานคุณภาพและราคา
ซึ่งอาจเปนการเชื่อมั่นมากเกินไปในความสามารถของผูปวยในการเลือกแผนการประกันบนพืน้ ฐานของคุณภาพ (Davis
1995)
Council on Medical Service ไดสรุปกลุม สําคัญที่มีปญหาความครอบคลุมของการประกันสุขภาพที่ไมเพียง
พอไว 3 กลุมใหญ ไดแก (1) ผูท ต่ี กงานในระยะสัน้ และครอบครัวทีส่ ญ
ู เสียการประกันสุขภาพทีอ่ งิ กับการจางงานไป
(2) บุคคลที่ไมสามารถมีประกันสุขภาพไดเนื่องจากเหตุผลทางการแพทย
และ (3) กลุมผูที่มีความเสี่ยงปกติแตไม
สามารถเขาถึงการประกันแบบกลุมและรับภาระเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันสุขภาพรายบุคคลได ซึ่งไดมีผลตอขอ
เสนอวิธีแกปญหาที่แตกตางกัน (Council of Medicine 1986)
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ในป ค.ศ.1996 American College of Physicians ไดเสนอแนวทางการปฏิรปู ระบบประกันสุขภาพภาคเอก
ชนเพื่อแกปญหาการเขาถึงประกันสุขภาพ โดยเฉพาะในตลาดสวนบุคคลและตลาดกลุมขนาดเล็กไว 4 สวนดวยกัน ได
แก
1. การกําหนดกฎทางตลาดทั่วไป ไดแก การไมสามารถปฏิเสธการซือ้ ประกันของผูบ ริโภค การรับรองความ
ตอเนื่องของประกันสุขภาพในกรณีเปลีย่ นงาน การกําหนดขอบเขตของการใชกรณียกเวน (Exclusion
waivers) และกรณีที่เจ็บปวยมากอน (Preexisting condition clauses) และการกําหนดสิทธิประโยชน
คุมครองมาตรฐาน (Standardized benefits)
2. การวางกฎการกําหนดเบีย้ ประกันภัย โดยบังคับใหใชเปนอัตราชุมชนแบบปรับคา (Modified community
rating) ที่ไมคํานึงถึงภาวะสุขภาพหรือโรคที่ผูเอาประกัน และ/หรือ กําหนดขอบเขตของความแปรผันของ
ราคาเบี้ยประกันภัย
3. การจัดใหมีการประกันภัยตอ (Reinsurance) และการปรับความเสี่ยง (Risk adjustment) ของกองทุน
ประกัน
4. การวางบทบาทของกลุม จัดซือ้ ประกันสุขภาพ (Group purchasing) (American College of Physicians
1996)
นอกจากนี้ยังมีขอเสนอใหมีการปฏิรูประบบการคลังสาธารณสุขและประกันสุขภาพในรูปแบบตางๆ เพือ่ แกไข
ปญหาอีกมากมาย เชน การขยายความครอบคลุมของ Medicaid การใหการอุดหนุนในการซื้อประกันของคนจนจาก
รัฐบาลทองถิ่น การจัดใหมีกองทุนสําหรับผูมีความเสี่ยงสูง (High-risk pool) การปฏิรปู อุตสาหกรรมการประกันทีเ่ สนอ
โดย Health Insurance Association of America (HIAA) เสนอใหมีการประกันภัยตอ การตัดทอนสิทธิประโยชนของ
ประกัน การบังคับใหนายจางตองทําประกันใหแกลกู จาง (Employer mandate) รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนประกันของรัฐ
สําหรับบุคคลที่ไมสามารถประกันได (Uninsurable individuals) ที่ไมไดอยูในกลุมประกันสุขภาพของนายจาง
(Bodenheimer 1992; Schramm 1992) การใชมาตรการทางภาษีจูงใจใหบุคคลซื้อประกันสุขภาพกอนการเจ็บปว ย
(Gradison 1995)
การนําประกันสุขภาพไปผูกไวกับการประกันชีวิตเพื่อใหเกิดแรงจูงใจสําหรับบริการปองกันโรคใน
ฝายของผูรับประกันในระยะยาว
การกําหนดการเบิกจายตามผลได (Fee-for-benefit reimbursement) (Sumner
1994)
การใหมีสวนรวมจายของผูถือประกันโดยใหเปนภาคบังคับใหสัมพันธกับรายได (Mandated cost-sharing
requirement) โดยเฉพาะในแผนการประกันแบบจายตามบริการ (Fee-for-service) (Rice and Thorpe 1993) การ
กําหนดใหทําสัญญาแบบหลายชวงเวลา (Multiperiod contract) เพือ่ ลดปญหาการปรับเบีย้ ประกันภัยขึน้ และ Adverse
selection ในกลุมขนาดเล็ก (Dowd and Feldman 1992) รวมทั้งการเพิ่มความครอบคลุมของการประกันสุขภาพซึ่งมี
2 วิธีใหญๆ คือ (1) การใหสิ่งจูงใจ เชน กลไกทางภาษี การอุดหนุนทางการเงิน การจัดกลไกในการรวมกองทุนซึ่งชวย
เพิ่มอํานาจตอรองใหแกกลุมขนาดเล็ก เปนตน และ (2) การบังคับ ซึ่งตองอาศัยกฎหมาย แตกอ็ าจมีผลตอตนทุนและ
การจางงานได กลุมเปาหมายอาจแบงไดเปนพวกๆ เนื่องจากมีปญหาไมเหมือนกัน อันไดแก
• กลุม ผูไ มมปี ระกันทีไ่ มทํางาน (nonworking uninsured—คนจนมาก ไมมีงาน ปวยเรื้อรัง) ซึ่งอาจ
อาศัยการขยายสวัสดิการภาครัฐ
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• กลุมที่ไมมีประกันเนื่องจากไมสามารถรับประกันไดจากเหตุผลทางการแพทย (medically uninsurable) ที่
อาจอาศัยการรวมความเสี่ยง (risk pool) ทีไ่ ดรบั การอุดหนุนโดยรัฐ
• กลุมคนทํางานที่ไมมีประกัน (working uninsured) ที่อาจแกปญหาโดยการใหสิ่งจูงใจ เชน กลไกทางภาษี
การรวมกองทุนประกัน เชนในกรณีของ Multiple employer trusts (METs) เพือ่ ลดตนทุนใหกบั ผูป ระกอบ
การขนาดเล็ก (Dowd and Feldman 1992) หรือการบังคับใหนายจางตองจัดใหมีการประกันสุขภาพ
(Employer mandate) (Wilensky 1988)
ตั้งแตป ค.ศ.1990 ถึงป ค.ศ.1996 มีอยางนอย 45 มลรัฐแลวทีผ่ า นกฎหมายทีป่ ฎิรปู ระบบประกันสุขภาพ
สําหรับตลาดของกลุมขนาดเล็ก 15 มลรัฐปฏิรูปการประกันสุขภาพในตลาดของปจเจกดวย กฎหมายดังกลาวอาจจัด
ไดเปน 4 กลุมคือ
• การปฏิ รู ป ตลาดนายจ า งกลุ ม ขนาดเล็ ก แบบเบ็ ด เสร็ จ และการวางโครงสร า งของการประกั น ต อ
(Comprehensive small employer market reforms and reinsurance structures)
• การวางขอกําหนดสําหรับอัตราเบี้ยประกันภัยและการซื้อประกันตอเนื่อง (Rating and renewability
requirements)
• การใหความคุมครองทางสุขภาพโดยรัฐ (State sponsored health coverage)
• การบังคับใหนายจางตองจัดใหมีการประกันสุขภาพ (Employer mandates)
นอกจากนีม้ กี ฎหมายปฏิรปู เขาสูส ภา Congress อีกกวา 39 ฉบับ และผานออกมา 1 ฉบับและลงนามโดย
ประธานาธิบดี คือ Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996
Blumberg และ Nichols
(Blumberg and Nichols 1996) ไดวเิ คราะหขอ เสนอในการปฏิรปู ระบบประกันสุขภาพตางๆ และสรุปเปนขอเสนอทาง
เลือกไวเปน 4 ระดับ ดังในตารางที่ 2.6
ระบบขอมูลที่มีความจําเปนสําหรับการปฏิรปู ระบบประกันสุขภาพทีม่ ภี าคเอกชนเปนหลักจําเปนตองอาศัยฐาน
ขอมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ Gold และคณะ (Gold, Burnbauer et al. 1995) ไดทําการศึกษาฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
ประกันสุขภาพ และเสนอวาฐานขอมูลที่จําเปนไดแกฐานขอมูลเกี่ยวกับความครอบคลุมของการประกัน (Health
insurance coverage) ฐานขอมูลคาใชจายทางสุขภาพ (Health expenditure) และฐานขอมูลของผลการดําเนินงาน
ของระบบสุขภาพและแผนการประกัน (Health system/health plan performance) รวมทั้งไดวิเคราะหหาอุปสรรค
สําคัญของการพัฒนาคุณภาพของฐานขอมูลเพื่อการปฏิรูปไวไดแก การเปรียบเทียบกันไดระหวางฐานขอมูลตางๆกัน
ปญหาทางการเงิน การรายงานขอมูลของหนวยงานตางๆ นิยามขององคประกอบของขอมูลที่สําคัญ ความลับของผู
ปวย ความสามารถของระบบคอมพิวเตอรและซอฟทแวร และความตองการขอมูลของรัฐบาล
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ตารางที่ 2.6

รูปแบบการปฏิรปู ระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน

Package 1: Minimum Reform
-

Regulation of definition of stop-loss

-

Guaranteed renewal

-

Group-to-group portability

-

Twelve-month limits on preexisting condition exclusions

-

Limits on annual premium increases

Package 2: Moderate reform
-

Regulation of definition of stop-loss

-

Guaranteed renewal

-

Group-to-group and group-to-individual portability

-

Twelve-month limits on preexisting condition exclusions

-

Limits on annual premium increases

-

Fully funded high-risk pool

-

Health insurance purchasing cooperative (HIPC) focused on reducing administrative costs for groups

Package 3: Substantial reform
-

Regulation of definition of stop-loss

-

Full reform of rules of issue (guaranteed issue for groups; guaranteed renewal, portability and limits on preexisting condition exclusions)

-

HIPC for administrative efficiency and risk pooling, for groups and individuals

-

Regulation of marketing practices

-

Modified community rating

-

Required offer of standard benefit packages

-

Fully funded high-risk pool for individuals only

-

Retrospective risk adjustment

Package 4: Comprehensive reform
-

Regulation of definition of stop-loss

-

Full reform of rules of issue for individuals and groups

-

Full-service HIPC including data collection and dissemination

-

Modified community rating phasing down to tighter age bands (2:1)

-

Narrowly defined and fewer standard benefit packages

-

Blended approach to risk adjustment

ที่มา: Blumberg และ Nichols (1996)

โดยสรุปอาจกลาวไดวา แนวโนมการประกันสุขภาพในประเทศสหรัฐอเมริกาจะยังคงเปนประกันสุขภาพภาค
เอกชนที่อิงกับการจางงานตอไป มีการขยายตัวของเมนเนจดแครตอเนื่อง แตอาจในอัตราที่ชาลงและจะเปลี่ยนรูปแบบ
ไป การแขงขันรุนแรงมากขึ้นโดยมีแรงผลักดันมากในดานราคา ผลการดําเนินงาน ความพึงพอใจของลูกคา และคุณ
คาที่ให ศักยภาพในการทํากําไรจะลดลง ยังมีการรวมตัวกันของกิจการตางๆอยูตอไป ในขณะที่จะมีขอบังคับตางๆ
ออกมามากขึ้น อันเปนผลใหตน ทุนในการดําเนินกิจการสูงขึ้น แพทยจะยังคงไดรับการยอมรับวาเปนฝายที่สําคัญในการ
เขามามีสวนรวมในการแกปญหาตางๆตอไป (McGarvey 1997)
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ขอวิพากษ ผลดีและผลเสียของระบบ
• การประกันสุขภาพภาคเอกชนควรจะเปนการประกันหมู เปนกลุมใหญ โดยดูตัวอยางจากการประกันที่อิงกับการ
จางงานนั้น ใหบทเรียนที่นาสนใจคือ (1) มีทางเลือกมากขึ้นในการเลือกแผนการประกัน โดยใหแตละแผนกําหนด
เบี้ยประกันภัยของตนเองได ซึง่ สะทอนถึงประสิทธิภาพในการผลิต และโครงสรางความเสี่ยงของแตละแผนเอง มี
การแข ง ขั น กั น
(2) การประกั น หมู ผ า นทางการจ า งงานช ว ยให ไ ด ผู เ อาประกั น ที่ มี ลั ก ษณะเหมื อ นๆกั น
(Homogeneous) (3) การประกันหมูชวยใหบริหารจัดการไดงาย สิทธิประโยชนในการคุมครองมีมาตรฐาน เฝา
กํากับผลการดําเนินงานได
(4) การพึ่งพากองทุนประกันรวม (Risk pool) ของบริษัทนายจางขนาดเล็ก ไมได
หมายความวาเปนการเกาะยึดกับบริษัทประกันใดบริษัทหนึ่งเทานั้น การใชกองทุนประกันรวมชวยใหผูเอาประกัน
สามารถเปลี่ยนแผนการประกันไดโดยที่ไมตองรับการประเมินความเสี่ยงใหม และ (5) ในตลาดจะมีผูสนใจประมูล
การประกันสุขภาพเสมอ (Dowd and Feldman 1992)
• อยางไรก็ตามการที่การประกันสุขภาพอิงอยูกับระบบตลาด สงผลผลักดันไปสูป ระสิทธิภาพ (Efficiency) ตามกลไก
ทางเศรษฐศาสตร สงผลกระทบในทางลบตอความเสมอภาค (Equity) ในสังคม เกิดระบบการดูแลสังคมเปน 2
ระดับ คือระบบสวัสดิการของรัฐ และระบบประกันเอกชนของผูม อี นั จะกิน (Swartz 1997) นอกจากนีร้ ะบบยัง
ขาดกลไกที่มีประสิทธิผลในการกระจายรายไดและภาระทางการเงิน มีการเลือกรับความเสี่ยง สิทธิและความคุม
ครองแตกตางกันมากระหวางกลุมหนึ่งไปสูอีกกลุมหนึ่ง การบริหารจัดการมีความสลับซับซอนและยุงยากเนื่องจาก
ผูปวยมีประกันสุขภาพที่มีขอกําหนดไมเหมือนกัน
แมภายในบริษัทเดียวกัน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ
ประโยชนไดบอ ยๆทุกป มึการตัดสิทธิและเปลี่ยนแปลงขั้นตอนดานการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากมีการ
เปลีย่ นบริษทั (Glaser 1993)
• การประกันสุขภาพในภาคเอกชนอยางเสรี สงผลใหเกิดปญหาในตลาดของบริษัทหรือกลุมขนาดเล็ก และตลาดของ
ปจเจกหรือประกันของบุคคล ซึ่งพบวามีคาใชจายตอกรมธรรมสูงกวากลุมขนาดใหญ และเกิดการแบงสรรความ
เสี่ยงขึ้น (Risk segmentation) เกิดขึ้นมาก บริษัทประกันจะคัดกลุมที่มีความเสี่ยงสูงออกไป และพยายามดึงดูด
กลุมที่มีความเสี่ยงตํ่ามาประกันโดยใชเบี้ยประกันภัยราคาถูก ในบางครัง้ หลายคนที่ตองการประกันสุขภาพมากที่
สุดไมสามารถซื้อประกันได หรือไมก็มีเบี้ยประกันภัยสูงเกินกวาที่จะรับได นอกจากนี้การเปลี่ยนงานเปนอุปสรรค
สําคัญ ทําใหสูญเสียประกันสุขภาพแมวาสภาวะทางสุขภาพยังไมเปลี่ยน ทําใหมีผูไมมีประกันสุขภาพจํานวนมาก
ซึ่งหลายครั้งเปนไปอยางไมสมัครใจ (Blumberg and Nichols 1996) ดังนั้นการลดการแบงสรรความเสี่ยงใน
ตลาดประกันสุขภาพภาคเอกชนจึงมีความสําคัญในภาพรวม ทั้งนี้ดวยเหตุผล 3 ประการคือ
1. การแขงขันเพื่อหลีกเลี่ยงกลุมที่มีความเสี่ยงสูง ปดทางเลือกที่ผูบริโภคสวนมากจะยินดีจายทางเบี้ยประ
กันภัยนัน้ กําหนดขึ้นอยางยุติธรรม
2. บุคคลที่มีสขุ ภาพดีในปจจุบนั จะตองใชบริการและคาใชจายมากขึ้นในอนาคตเมื่อสูงอายุ เนื่องจากการ
บาดเจ็บหรือความเจ็บปวย การแบงสรรความเสีย่ งของตลาดอาจทําใหคนกลุมนี้สูญเสียความสามารถใน
การมีประกันสุขภาพในทีส่ ดุ
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3. การกระจายของคาใชจายที่ไมสมํ่าเสมอเปนอยางมาก นาจะทําใหคาใชจายในการนําความเสี่ยงของกลุม
คนที่สุขภาพดีมารวมกันกับทั้งตลาด นอยกวาคาใชจายที่เกิดกับกลุมที่สุขภาพไมดีในภาพรวมตราบเทา ที่
กลุมมีขนาดใหญพอ
นัน่ คือการนําเงินสวนของผูมีสุขภาพดีจํานวนมาก มาชวยเหลือผูมีสุขภาพไมดี
จํานวนนอยๆ
• การแกไขปญหาความลําเอียงในการเลือกแผนการประกันในภาคเอกชน อาจทําไดโดย (1) การสรางกลไกการปรับ
ความเสี่ยง (Risk adjustment) คือ ใหมีการปรับเบี้ยประกันภัยอัตราชุมชนไดตาม เพศ อายุ ทีอ่ ยู รวมถึงการใหมี
กองทุนประกันตอ (Reinsurance pool) ที่จายคาชดเชยความเสี่ยงใหกับกองทุนประกันแตละแหงตามความเสี่ ยง
โดยอาศัยกลไกบางอยาง เชน Diagnosis Related Groups (DRGs) หรือ (2) การวางกฎเกณฑในการทําประกัน
และการคํานวณเบี้ยประกันภัยทั้งนี้อาจเพื่อลดโอกาสในการเกิดความลํ าเอียงโดยตรง หรือเพือ่ ลดผลไดของการเกิด
Favorable selection เชน การกําหนดระยะเวลาที่ตองอยูกับแผนการประกันหนึ่งๆกอนยายแผน (lock-in period)
การกําหนดชวงเวลาที่อนุญาตใหยายแผนการประกันไดและใหแผนการประกันนั ้นยังไดรับเบี้ยประกันภัยตอไปแต
ตองรับผิดชอบคาใชจายของผูเอาประกันในขณะที่ยายออกไปแลวในระยะเวลาหนึง่ เพือ่ ปองกันความพยายามขับไล
ผูปวยที่มีคาใชจายสูง เปนตน (Luft and Miller 1988)
• การเปลีย่ นแปลงในระบบประกันสุขภาพ และบทบาทของผูซ อ้ื บริการอันไดแก บริษัทธุรกิจที่เปนนายจาง รวมทัง้ รัฐ
บาล สงผลกระทบถึงดุลอํานาจระหวางผูจายคารักษาพยาบาล และผูใหบริการ เชน แพทย และโรงพยาบาล ที่มีตอ
การดูแลรักษาผูปวย รวมถึงกลยุทธเพื่อการอยูรอดของตนเอง โดยเฉพาะการใหความสําคัญตอตนทุนและคาใช
จาย (Dranove, Satterhwaite et al. 1986)
• ประสบการณจากระบบประกันสุขภาพในประเทศสหรัฐอเมริกาทําใหเห็นวา ระบบการใหแผนการประกันตางๆแขง
ขันกันนั้นอาจไมสามารถควบคุมตนทุนได ระบบที่ไมเปนหนึ่งเดียวทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายเนื่องจากแนวทางการ
ปฏิบตั ทิ ไ่ี มเหมือนกัน และเมื่อไมมีการใหความสําคัญตอการควบคุมตนทุนไปในทํานองเดียวกันทั้งหมด สงผลให
ผูใหบริการมีความสามารถในการบริการกลุมผูไมมีประกันสุขภาพโดยไมคิดคาใชจายลดลง อันอาจเปนการสราง
ปญหาเพิ่มมากขึ้นในระยะตอมา (Goldberg, Marmor et al. 1995)
• ภายใตระบบประกันสุขภาพแบบสมัครใจ การสรางแรงจูงใจโดยรัฐบาลใหประชาชนซือ้ หาประกันสุขภาพกอนทีต่ น
เองจะเจ็บปวยเปนเรื่องที่สําคัญมาก เนื่องจากคาใชจายเปนประเด็นสําคัญ
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บทที่ 3
ระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนในประเทศทีพ
่ ฒ
ั นาแลว
ทีม
่ รี ะบบประกันสุขภาพหรือบริการทางสุขภาพแหงชาติ
กรอบเนือ้ หา
• ประเทศแคนาดา
• ปรัชญาและระบบบริการทางสุขภาพของประเทศ
• ความเปนมา บทบาท นโยบายและการกํากับระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนโดยสังเขป
• ขอวิพากษ ผลดีและผลเสียของระบบ
• ประเทศสหราชอาณาจักร
• ปรัชญาและระบบบริการทางสุขภาพของประเทศ
• ความเปนมาและบทบาทของระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนโดยสังเขป
• นโยบายและการกํากับภาคเอกชน
• ขอวิพากษ ผลดีและผลเสียของระบบ
• ประเทศออสเตรเลีย
• ปรัชญาและระบบบริการทางสุขภาพของประเทศ
• ความเปนมาและบทบาทของระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนโดยสังเขป
• นโยบายและการกํากับภาคเอกชน
• ขอวิพากษ ผลดีและผลเสียของระบบ
• ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนี
• ปรัชญาและระบบบริการทางสุขภาพของประเทศ
• ความเปนมาและบทบาทของระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนโดยสังเขป
• นโยบายและการกํากับภาคเอกชน
• ขอวิพากษ ผลดีและผลเสียของระบบ
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กลุม ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว ซึ่งสวนใหญอยูในทวีปยุโรป มักจะมีระบบประกันสุขภาพหรือระบบบริการทางสุข
ภาพทีด่ ําเนินงานโดยภาครัฐเปนหลัก (ยกเวนประเทศสหรัฐอเมริกาตามทีไ่ ดกลาวไวแลวในบทที่ 2) ในบทที่ 3 นี้จะได
นําเสนอระบบบริการทางสุขภาพ และบทบาทของการประกันสุขภาพภาคเอกชน ในประเทศที่พัฒนาแลวที่เปนตัวอยางที่
นาสนใจ 4 ประเทศ ไดแก ประเทศแคนาดา ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสหพันธรัฐ
เยอรมันนี

1. ประเทศแคนาดา
ปรัชญาและระบบบริการทางสุขภาพของประเทศ
ประเทศแคนาดาถือวาบริการทางสุขภาพเปนบริการทีจ่ ํ าเปน เปนสิทธิพื้นฐานที่ควรเปดกวางสําหรับประชาชน
ทุกคนโดยไมคํานึงถึงความสามารถในการจาย (Badgley 1991) นั่นคือบริการทางสุขภาพเปนสินคาสาธารณะ (Social
goods) ไมใชสินคาเพื่อการคา (Commodities) (Barkin 1992) แมวาหลักการดังกลาวอาจทําใหระบบประกันสุขภาพ
จะมีลักษณะเปนแบบสังคมนิยม (Socialized insurance) ที่อาศัยเงินภาษีรวมกับเบี้ยประกันภัยบางสวนโดยผูปวยไม
ตองมีสวนรวมจาย แตไมใชระบบการแพทยแบบสังคมนิยม (Socialized medicine) ผูปวยยังคงมีอิสระในการเลือกผู
ใหบริการ แพทยประกอบวิชาชีพในภาคเอกชน และโรงพยาบาลเปนองคกรอิสระ (Evans 1992)
ระบบประกันสุขภาพของประเทศนี้เปนภาคบังคับถวนหนาแบบมีผูจายรายเดียว (Universal, single-payer
health insurance system) ที่บริหารจัดการโดยจังหวัด (Provinces) 10 จังหวัด และดินแดน (Territories) อีก 2 แหงของ
ประเทศ
การควบคุมนโยบายทางสุขภาพดานตางๆเปนอํานาจของรัฐบาลระดับจังหวัดซึ่งจะมีกระทรวงสุขภาพ
(Ministry of Health) เปนผูร บั ผิดชอบ เชน การตั้งอัตราการชําระคาใชจายแกโรงพยาบาล การควบคุมการลงทุนในสิน
คาทุนโดยตรง และอัตราการจายคาตอบแทนแกแพทยในสาขาตางๆ ทั้งนี้อยูภายใตมาตรฐานกวางๆที่กําหนดโดยรัฐบาล
กลาง (Federal government) (Deber 1993) โดยอาศัยกลไกทางการเงิน ที่รัฐบาลกลางจะจัดสรรงบประมาณใหแกรัฐ
บาลทองถิน่ สวนหนึง่ สําหรับคาใชจายในดานประกันสุขภาพ (Coyte 1990)
ดังนัน้ แมระบบประกันสุขภาพของ
ประเทศนี้จะถูกเรียกวาเปนรูปแบบของ “การประกันสุขภาพแหงชาติ (National Health Insurance)” แทจริงแลวอาจ
กลาวไดวาเปนระบบทีบ่ ริหารโดยจังหวัด ซึ่งในแตละจังหวัดอาจมีลักษณะบางประการแตกตางกันไดบาง เชน ความคุม
ครองในเรื่องคาใชจายเกี่ยวกับกายอุปกรณ อวัยวะเทียม การเดินทางจากที่หางไกล เปนตน (Barkin 1992)
มาตรฐานที่รัฐบาลกลางกําหนดเปนแนวทางใหแกรัฐบาลทองถิ่นระดับจังหวัด ในการจัดระบบประกันสุขภาพ
ประกอบดวย 5 องคประกอบคือ
1. ความครอบคลุมถวนหนา (Universal coverage) หมายถึง ครอบคลุมประชากรของจังหวัดนั้นๆทุกคน
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2. ความครอบคลุมที่มีบูรณาการ (Comprehensive coverage) หมายถึง ใหสิทธิประโยชนคุมครองดาน
การแพทยที่มีความจําเปน ทั้งในดานบริการของแพทย โรงพยาบาล ยา บริการปองกันโรค บริการดาน
สุขภาพจิต ฯลฯ
3. การเขาถึงบริการ (Accessibility) หมายถึง ไมมีอุปสรรคดานการเงินในการเขาถึงบริการ อันไดแก
ประชาชนไมตองมีสวนรวมจายในบริการทางการแพทยที่ไดรับความคุมครองตามขอ 2 ไมวาจะอยูในรูป
ของ Deductible, Coinsurance หรือ Copayment
4. ความครอบคลุมขามเขต (Portable coverage) หมายถึง ใหความคุมครองเมื่อประชาชนในจังหวัดนั้น
เกิดความเจ็บปวยในจังหวัดอื่นๆของประเทศ และจะใหความคุมครองในอัตราที่เทากัน ไมวาประชาชนจะ
ไปอยู ณ ทีใ่ ดในโลก
5. การบริหารโดยภาครัฐ (Public administration) หมายถึง การบริหารจัดการของระบบประกันสุขภาพของ
จังหวัดตองทําโดยองคกรของรัฐ เพราะฉะนั้นจึงมีลักษณะเปนผูจายรายเดียว (Single payer) มีผลให
บทบาทของภาคเอกชนถูกจํากัดอยูเฉพาะบริการที่ไมถูกคุมครองโดยระบบประกันของรัฐเทานั้น (Mhatre
and Deber 1992; Deber 1993)
แมวา ระบบประกันสุขภาพของประเทศจะเปนของสาธารณะ (Public) ทัง้ ในการบริหารและการคลัง
ผูใ ห
บริการทางการแพทยรวมถึงสถานพยาบาลสวนใหญในประเทศนี้ยังคงเปนเอกชน
โรงพยาบาลสวนใหญเปนสถาน
พยาบาลเอกชนที่ไมแสวงหาผลกําไร (nonprofit) ที่เจาของอาจเปนองคกรอาสาสมัคร เทศบาล หรือองคกรอืน่ ๆ บริหาร
งานโดยมี Board of Trustees ซึ่งจะเจรจากับจังหวัดเปนรายป เพื่อกําหนดงบประมาณดําเนินการ (Operating
budget) กอนลวงหนาเปน Global budget การใชจายดานสินคาทุน (Capital spending) มีกลไกควบคุมแยกไปอีก
ตางหาก ซึ่งจะจัดสรรโดยรัฐบาลของจังหวัดนั้นๆ บนพื้นฐานของความจําเปน ความเชี่ยวชาญในการตรวจรักษาและ
ปจจัยอื่นๆ สวนแพทยซึ่งอยูในภาคเอกชนเชนกัน จะมีทางเลือกทีจ่ ะประกอบวิชาชีพภายใตระบบประกันสุขภาพของ
ประเทศนีห้ รือไมกไ็ ด ทั้งนี้เปนแบบที่ตองเลือกอยางใดอยางหนึ่ง คือรับรักษาแตผูปวยในระบบเทานั้น หรือไมรบั รักษาผู
ปวยในระบบเลย (All-or-nothing) ถาแพทยเลือกทีจ่ ะตรวจรักษาผูป ว ยในระบบประกันนี้ คาแพทยจะอยูในอัตราคงที่ ซึ่ง
กําหนดโดยกลไกการเจรจากันระหวางกระทรวงสาธารณสุขของแตละจังหวัด และสมาคมแพทยของจังหวัดนั้นๆ แพทย
ไมสามารถจะคิดเพิ่มเติมจากผูปวยในสวนที่ขาดไปไดอีก โดยมีเปาหมายของคาใชจายเปนตัวกํากับการขยายตัวของ
การใชบริการ (Coyte 1990; Evans 1992; Anderson and Maxwell 1994)
ประมาณครึ่งหนึ่งของแพทยเปนแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปหรือเวชศาสตรค รอบครัว (Family practitioners)
(Evans 1992) ราวรอยละ 90 ของแพทยไดรับคารักษาแบบตามบริการ (Fee-for-service) (Barkin 1992) รายไดของ
แพทยนน่ั ตํ่ากวาประเทศสหรัฐอเมริการเล็กนอย แมวารายรับจะตํ่ากวามาก ทั้งนี้เนื่องจากคาใชจายในการประกอบวิชา
ชีพในประเทศแคนาดานั้นตํ่ากวามาก
ระบบประกันสุขภาพของประเทศนี้ไดรับการยอมรับทั่วไปวาเปนระบบในระดับประเทศทีด่ ที ส่ี ดุ ในโลกระบบหนึง่
(Mhatre and Deber 1992) การมีองคกรที่รับประกันเพียงองคกรเดียวทําใหคาใชจายในการบริหารจัดการตํ่า ไมมสี ง่ิ
จูงใจในการปดคาใชจายใหแกผูรับประกันรายอื่น และคาใชจายไดถูกกระจายไปสูระบบเศรษฐกิจในวงกวาง
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แทนที่เฉพาะแตภาคการผลิตที่มีการจางงานเทานั้น (Mhatre and Deber 1992) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐ
อเมริกา ระบบของประเทศแคนาดาจะมีคาใชจายในการบริหารจัดการการประกันสุขภาพตํ่ากวามาก
คาบริหารจัด
การในการจายคาสินไหมตามสิทธิคุมครองอยูเพียงประมาณรอยละ 1 คาบริหารจัดการและคาใชจายในการเรียกชําระ
คาใชจายของบริการของแพทยในป ค.ศ.1987 อยูที่ราวรอยละ 18 – 34 ในขณะที่คาใชจายในการบริหารโรงพยาบาลอยู
ทีร่ อ ยละ 9 (ประเทศสหรัฐอเมริกา รอยละ 25 – 48 และรอยละ 20.2 ตามลําดับ) (Danzon 1992) โดยรวมทําใหการ
ประกันสุขภาพของประเทศแคนาดามีคาใชจายตอคนตํ่ากวาประมาณรอยละ 40 แตทุกคนยังสามารถไดรับความคุม
ครองไดในระดับเดียวกัน (Barkin 1992) มีการกระจายคาใชจายที่มีความยุติธรรมมากกวา
อยางไรก็ตาม Danzon (Danzon 1992) ไดศึกษาถึงคาใชจายตางๆที่อาจซอนอยูในการบริหารระบบประกันทั้ง
ของประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา รวมเขากับคาบริหารจัดการแลว รายงานวาการประกันภาครัฐของประเทศแคนา
ดา อาจมีคาใชจายคิดเปนสัดสวนที่สูงกวา ดังแสดงในตารางที่ 3.1
นอกจากนี้ การที่กฎหมาย Canadian Health Act มิไดระบุวาบริการใดเปนบริการที่เปนพื้นฐาน หรือมีความจํา
เปนทางการแพทย ทําใหเกิดความแตกตางของบริการพื้นฐานที่ระบบประกันของรัฐใหความคุ มครองในแตละจังหวัด
และสงผลใหเกิดชองวางขึ้นบาง ทําใหในทางปฏิบตั เิ สมือนมีระบบบริการสุขภาพอยู 4 กลุม คือ ระบบประกันสุขภาพ
ของรัฐดําเนินการโดยจังหวัด ระบบประกันเสริม เชน Blue Cross ที่สมาชิกสหภาพแรงงานมักไดรับ คลินิกเอกชนที่ให
บริการตางๆ เชน ตาหรือศัลยกรรมตกแตง และการขามไปใชบริการในประเทศสหรัฐอเมริกา (Andreopoulos 1992)

ตารางที่ 3.1

คาบริหารจัดการของการประกันสุขภาพภาครัฐในประเทศแคนาดา และการประกันสุขภาพภาคเอก
ชนในประเทศสหรัฐอเมริกา

Function

Public insurance

Private insurance

Premium collection

Deadweight costs of taxing ≥ 17 percent

Commissions 1 percent

Control of moral hazard

Physicians: 10 – 110+ percent of Prices, information systems, provider
physician expenditure (excess patients, incentive 4 percent
waiting time costs)
Hospital: ≥ 7 percent of hospital
expenditures (foregone patient benefits)

General administration

3-4 percent

1 percent

Medical underwriting

0 percent

<1 percent

Total

>45 percent

7.6 percent

Risk bearing

Uncertainty for patients, providers, Return on capital 4.5 percent
taxpayers >4 percent

Investment income

0

-1.5 percent

Premium taxes

0

(2.2 percent)

ที่มา:

Danzon (1992)
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ความเปนมา บทบาท นโยบาย
และการกํากับระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนโดยสังเขป
แมวา จะมีการเสนอการประกันสุขภาพแบบถวนหนา (Universal health insurance) ตั้งแตป ค.ศ.1919 การ
ประกันสุขภาพของประเทศแคนาดาในชวงป ค.ศ.1920s และ 1930s เปนแบบของการประกันที่มีการเรียกชําระสินไหม
(Indemnity) และจายลวงหนา (Prepaid) ในรูปแบบตางๆ
อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมดานนี้ยังไมแข็งแรงมากนัก
(Roemer 1991; Evans 1992) เหตุที่มีสวนใหการประกันภาคเอกชนในประเทศของแคนาดาไมมีการขยายตัวอยาง
กวางขวางเหมือนในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนบานในระยะเวลาเดียวกัน นัน้ ไดแก ความเจริญดานอุตสาหกรรมที่เปน
ไปอยางเชื่องชากวา และบทบาทที่ไมเขมแข็งมากนักของหอการคา (Trade union) ทีจ่ ะผลักดันใหเกิดระบบสวัสดิการ
ดานสุขภาพโดยนายจาง ทําใหรฐั บาลตองเขามามีบทบาทในการสนับสนุนและออกคาใชจา ยตางๆด านผูปวยในแกโรง
พยาบาล โดยเฉพาะจากรัฐทางตะวันตกของประเทศ และหลังจากนั้นไดขยายตัวออกไป (Glaser 1993)
ในชวงป ค.ศ.1955 มี 5 จังหวัดสรางระบบประกันบริการโรงพยาบาลแบบผูจ า ยรายเดียวขึน้ เพือ่ ทําใหฐานะ
ทางการเงินของโรงพยาบาลมั่นคง โดยการนําแผนการประกันสุขภาพภาคเอกชนสําหรับบริการโรงพยาบาลมารวมกัน
และรัฐบาลเปนผูส นับสนุนงบประมาณทัง้ ทางดานการดําเนินงาน (Operation) และดานทุน (Capital) รัฐบาลกลางได
ออกกฎหมายใหทกุ จังหวัดตองมีระบบประกันบริการโรงพยาบาลภายในป ค.ศ.1961 ตอมาในป ค.ศ.1966 มีการนํา
แผนการประกันสุขภาพเอกชนของบริการของแพทยมารวมกัน ใหรัฐเปนผูดําเนินการในลักษณะเดียวกัน (Barkin 1992)
และในที่สุด ในป ค.ศ.1971 การประกันสุขภาพของรัฐจึงขยายไปสูบริการทางการแพทยทั้งหมด เรียกระบบนีว้ า
Medicare (Anderson and Maxwell 1994) จนมีการรวบรวม แกไข และออกเปนกฎหมาย Canadian Health Act of
1984 ซึ่งมีผลมาจนปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงดังกลาว สงผลใหสามารถควบคุมคาใชจายทางสุขภาพไดอยางไดผล มี
การลดจํานวนเตียงโรงพยาบาลลง และตัดบริการที่ไมจําเปนออกไป
ซึ่งอาจสรุปกฎหมายที่สําคัญทีม่ บี ทบาทในการ
เปลี่ยนแปลงระบบการประกันสุขภาพของประเทศแคนาดาไดดังตารางที่ 3.2
ระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนไดรบั คําวิพากษวิจารณในยุคป ค.ศ.1964 ในรายงานของ Federal Royal
Commission on Health Service วาในขณะนั้นมีการจายผลประโยชนในอัตราที่ตํ่ามาก ซึ่งนั่นหมายถึงเงินที่ไมไดจาย
ออกมาสําหรับบริการทางการแพทย แตกลับกลายเปนคาบริหารจัดการของบริษทั ประกัน ทําใหสังคมมีความรูสึกวาถูก
เอาเปรียบ ทําใหคณะกรรมมาธิการสรุปวาบริษทั ประกันเอกชนทีแ่ สวงหาผลกําไรนัน้ ดําเนินกิจการดวยแรงจูงใจที่มีแนว
โนมจะเพิ่มคาบริหารจัดการ เปนการเพิ่มคาใชจายทางสุขภาพโดยไมเพิ่มทรัพยากรที่ใชในการใหบริการ และแนวโนมนีม้ ี
มากขึ้นในตลาดที่มีบริษัทประกันจํานวนมากแขงขันกัน และเนื่องจากคาบริหารจัดการที่ไมทําใหเกิดผลผลิตนีเ้ องทีท่ ําให
คณะกรรมาธิการชุดดังกลาวสนับสนุนใหเกิดระบบบริหารรวมศูนยของการประกันสุขภาพโดยรัฐ
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ตารางที่ 3.2
กฎหมายดานการประกันสุขภาพที่สําคัญของประเทศแคนาดา
กฎหมายทีส่ ําคัญ
ประเด็นที่นาสนใจ
H o s p i t a l I n s u r a n c e a n d - เริ่มตนจากผูปวยในโรงพยาบาล ขยายไปสูผ ปู ว ยนอก
Diagnostic Services Act (HIDSA) - รัฐบาลกลางรับผิดชอบดานงบประมาณ รอยละ 25 ของคาใชจายตอหัว
of 1957
ของประเทศ รวมกับ รอยละ 25 ของคาใชจายตอหัวของจังหวัด คูณดวย
จํานวนผูประกัน
Medical Care Act (MCA) of 1966 - ครอบคลุมบริการของแพทย
- รัฐบาลกลางรับผิดชอบดานงบประมาณ รอยละ 50 ของคาใชจายตอหัว
ของประเทศ คูณดวยจํานวนผูประกัน
F e d e ral-Provincial Fiscal - เปลี่ยนสัดสวนการจาย EPF และ MCA ของรัฐบาลกลางเปนรอยละ 25
Arrangements and Federal Post- และผูกติดกับการขยายตัวของรายไดประชาชาติ การจายเงินเปนแบบ
Secondary Education and Health Block grant และการจัดสรรแตมภาษีรายไดและภาษีบริษัทจากรัฐบาล
Contributions Act (EPF) of 1977
กลางสูรัฐบาลทองถิ่นของจังหวัด
- กําหนดเพดานความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง และผูกไวกับการขยาย
ตัวของรายไดประชาชาติ เปลี่ยนสิ่งจูงใจระดับจังหวัด และยุติความ
แตกตางระหวางจังหวัดที่ใชคาใชจายมากและจังหวัดที่ใชคาใชจ ายนอย
The Canada Health Act (CHA) of - ยกเลิก HIDSA และ MCA รวมคุณลักษณะของ CHA และแกไข EPF
1984
- กําหนดเกณฑ ขั้ น ตํ่าของแผนการประกั น สุ ข ภาพระดั บ จั ง หวั ด
* ก า ร จั ด ก า ร โ ด ย รั ฐ ( P u b l i c a d m i n i s t r a t i o n )
* บูรณาการ (Comprehensive hospital inpatient, outpatient and
p h y s i c i a n
s e r v i c e s )
* ทั่ ว ถึ ง ถ ว น ห น า ( U n i v e r s a l )
* ต อ เนื่ อ งได ข า มจั ง หวั ด (Portable between provinces)
* การเขาถึงบริการไดโดยไมมีการคิดคาใขจายจากผูใชบริการ หรือคิด
เงินสวนเกิน (Extra billing)
ที่มา: Rakich, Longest และ Darr (1994) p. 84

ภายหลังการออกกฎหมายใหเกิดระบบประกันสุขภาพแหงชาติ มีผลใหความแตกตางระหวางชนชั้นในการเขา
รับบริการลดลง แมวายังไมถึงกับมีความเสมอภาคกันอยางเต็มที่ ความแตกตางในการกระจายทรัพยากรบุคคล อันได
แกแพทย การกระจายเตียงของโรงพยาบาล ระหวางพื้นที่ตางๆลดลง และมีการพัฒนาบริการดูแลรักษาระดับปฐมภูมิ
อยางชัดเจนในทั่วประเทศ (Badgley 1991)
โดยกฎหมายประกันสุขภาพเอกชนจะใหบริการในสวนที่ไมไดรับความคุม ครองจากแผนการประกันของจังหวัด
(Provincial plan) เทานั้น การประกันสุขภาพภาคเอกชนจึงมีบทบาทที่จํากัดมากในดานการคลังสาธารณสุขของ
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ประเทศ บริษทั ประกันสุขภาพจําเปนตองทําตลาดประกันในสวนทีเ่ ปนการเสริมจากระบบของรัฐเปนหลัก เชน ทันต
กรรม ยา หองเดี่ยวหรือหองพิเศษในโรงพยาบาล เปนตน (Glaser 1993) ประมาณรอยละ 60 ของผูสูงอายุในประเทศ
จะมีประกันสุขภาพเอกชนเสริมจากการประกันของภาครัฐ (Wilcox-Gok and Rubin 1994) นอกจากนีป้ ระกันสุขภาพ
เอกชนมีบทบาทในการใหความคุมครองในเรื่องความแตกตางของคารักษาพยาบาลระหวางประเทศแคนาดาและสหรัฐ
อเมริกา ซึ่งเปนในกรณีที่ประชาชนของประเทศแคนาดาอาจซื้อประกันสุขภาพเพิ่ม เติมและเดินทางขามชายแดนเขามา
รักษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้เนื่องจากอัตราคาใชจายมีความแตกตางกันมาก ทําใหความคุมครองที่ไดจากระบบ
ของรัฐนั่นไมเพียงพอ (Barkin 1992)
แมวาระบบการประกันสุขภาพของประเทศแคนาดา จะไดรับการยกยองวาเปนระบบที่ดีที่สุดในโลก ปจจุบัน
กําลังประสบปญหาที่ตองการการปฏิรูปเชนเดียวกับประเทศอื่นๆเชนกัน ปญหาทีส่ ําคัญ ไดแก
• การควบคุมตนทุนคาใชจาย ซึง่ ในปจจุบนั คาใชจา ยคิดเปนรอยละของผลผลิตมวลรวมประชาชาติสูงเปน
อันดับที่ 3 ของโลก หรือประมาณรอยละ 9.5 ในป ค.ศ.1992 (Chernomas and Sepehri 1994) ทําให
เกิดปญหาดานงบประมาณที่รัฐบาลกลางตองใหการสนับสนุนแกรัฐบาลท องถิ่น โดยเฉพาะในระยะที่
เศรษฐกิจชะลอตัว (Andreopoulos 1992; Mhatre and Deber 1992)
• ประชากรผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่มีผลตอแนวโนมดานคาใชจายทางสุขภาพ (Evans 1992) รวมถึงการ
ที่ยังขาดการควบคุมจากชุมชน และการใหความสําคัญตอการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคที่มาก
เพียงพอ (Chernomas and Sepehri 1994)
• ความกาวหนาของเทคโนโลยีทางการแพทย (Evans 1992) ทําใหเกิดปญหาในการรับและกระจาย
เทคโนโลยีออกไปสูประชาชน เนื่องจากการควบคุมและความจํากัดดานงบประมาณการลงทุนจัดซื้อ
เทคโนโลยีตางๆ เชน Magnetic Resonance Imaging, Lithotripsy และการเปลี่ยนถายอวัยวะ ทําให
ปจจุบันมีรายชื่อผูปวยจํานวนมากรอการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการและการผาตัดที่มีราคาแพง
(Andreopoulos 1992) นอกจากนีย้ งั ไมมรี ะบบประเมินเทคโนโลยีทด่ี ี (Linton 1990)
• นโยบายกําลังคน เนื่องจากอัตราสวนแพทยตอประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประมาณรอยละ 2 ตอป ทําให
เพิม่ ภาระตองบประมาณดานบริการของแพทย รวมถึงโรงพยาบาลและสถานพยาบาลอื่นๆดวย ขณะที่ใน
ทางตรงขามประเทศกําลังเผชิญปญหาขาดแคลนพยาบาล (Evans 1992)
เนื่องจากปญหาในระบบการดูแลสุขภาพที่ประเทศแคนาดากําลังเผชิญ ทําใหมีความพยายามในบางจังหวัดที่
เสนอใหมีการประกันสุขภาพภาคเอกชน ใหเสริมระบบประกันสุขภาพของรัฐโดยสมัครใจ (Supplemental voluntary
private health insurance) เชนในจังหวัด Alberta (Andreopoulos 1992) ทั้งนี้ผูที่ประสงคจะมีประกันเปนผูออกคาใช
จายเอง อยางไรก็ตามแมวาขอเสนอนี้จะมีสวนชวยแบงเบาภาระงบประมาณของรัฐได แตก็เปนการหักเหนโยบายดาน
ความเสมอภาคและความเทาเทียมกันดานการรักษาพยาบาลของประเทศอยางชัดเจน ขอเสนอดังกลาวรวมทั้งความ
พยายามที่จะผลักดันใหกฎหมายอนุญาตใหมีบริษัทประกันสุขภาพภาคเอกชนเขามาแขงขันกับระบบของรัฐ ไดรับการ
วิพากษวิจารณกันอยางกวางขวางวาจะกอใหเกิดบริการ 2 ระดับชั้นขึ้นในสังคม มีการตอตานจากสาธารณะ จนตองถอน
ความคิดนี้ออกไปในที่สุด
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กลาวโดยสรุป ประเทศแคนาดามีระบบประกันสุขภาพแหงชาติทด่ี ําเนินงานโดยภาครัฐ ในความรับผิดชอบของ
รัฐบาลทองถิ่นในแตละจังหวัด ภายใตแนวทางและการสนับสนุนทางการเงินสวนหนึ่งจากรัฐบาลกลาง ระบบนีใ้ หความ
คุมครองแกประชาชนทุกคนในบริการทางการแพทยที่จําเปน อยางไรก็ตามการใหบริการเกือบทั้งหมดเปนของภาคเอก
ชน การประกันสุขภาพภาคเอกชนมีบทบาททีจ่ ํากัดมาก ซึ่งจะใหความคุมครองเพียงบริการบางอยางที่ไมไดรับความ
คุมครองจากระบบของรัฐเทานั้น การประกันสุขภาพเสริมในบริการที่ภาครัฐใหความคุมครองอยูแลว ไมสามารถกระทํา
ไดเนื่องจากขัดตอกฎหมาย ดวยเหตุผลทีไ่ มตอ งการใหเกิดระบบบริการ 2 ระดับขึ้นตามฐานะและกําลังซื้อของคนใน
ประเทศ

2. ประเทศสหราชอาณาจักร
ปรัชญาและระบบบริการทางสุขภาพของประเทศ
ประเทศสหราชอาณาจักรเปนประเทศทีเ่ ปนเกาะ มีประชากรประมาณ 58 ลานคน ระบบบริการทางสุขภาพของ
ประเทศสวนใหญเปนระบบของรัฐ ซึ่งใหความคุมครองดานบริการทางการแพทยแกทุกคน ครอบคลุมทั้งทางดานอายุร
กรรมและศัลยกรรม โดยไมคํานึงถึงรายไดของผูมารับบริการ และไมตองเสียคาใชจายเมื่อไปรับบริการ เรียกวา ระบบ
บริการสุขภาพแหงชาติ หรือ National Health Service (NHS) (Culyer and Meads 1992)
NHS มีการจัดองคกรเปนหลายระดับตั้งแต กระทรวงสาธารณสุข (Department of Health) ที่มีความรับผิดชอบ
ในเรื่องการจัดหางบประมาณทั้งหมด และกระจายไปสูพื้นที่ตางๆ ซึ่งแบงออกเปน 14 เขต (Region) ในอังกฤษ
(England) ดูแลโดย Regional health authorities (RHA) สวนในกรณีของสกอตแลนด เวลส และไอรแลนดเหนือนัน้
จะบริหารโดยสํานักงานแหงชาติ (National Office) ของพืน้ ทีน่ น้ั
ในยุคกอนการปฏิรปู ระบบสาธารณสุขในป
ค.ศ.1989 ระบบของประเทศสหราชอาณาจักรมีกลไกการคลังและการควบคุมเปนแบบรวมศู นย (Centralized
financing and regulation) RHA และ National Office มีหนาที่วางแผนของพื้นที่ของตนในการจัดบริการและจัดสรร
ทรัพยากร จัดตั้งสภาสุขภาพประจําชุมชน (Community health council, CHC) รวมทั้งกํากับผลการดําเนินงาน ทํา
สัญญากับที่ปรึกษาโรงพยาบาลตางๆ และกําหนดงบประมาณสําหรับอําเภอ
แตละอําเภอจะมี District health
authorities (DHA) ทําหนาทีเ่ ปนตัวจักรสําคัญในการรับผิดชอบดูแลประชาชน จํานวนประมาณ 250,000 คน ทางดาน
สุขภาพ นอกจากนีก้ ระทรวงสาธารณสุขยังใหงบประมาณแก Family practitioner committees (FPCs) ที่รับผิดชอบใน
การจัดระบบบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ (Primary health care) รวมทั้ง Special health authorities (SHA) ทีร่ บั
ผิดชอบดานการตั้งราคาคายา และการฝกอบรม (Culyer and Meads 1992)
ระบบ NHS อาศัยเงินภาษีอากรทั่วไป (General taxation) เปนหลัก ในป ค.ศ.1987 ประเทศสหราชอาณา
จักรใชคาใชจายทางดานการดูแลสุขภาพประมาณ 25 พันลานปอนด คิดเปนประมาณรอยละ 6.1 ของผลผลิตมวลรวม
ในประเทศ (GDP) ซึ่งนับวาเปนประเทศที่มีคาใชจายทางการแพทยตํ่ามากเมื่อเทียบกับกลุมประเทศที่พัฒนาแลวดวย
กัน โดยรอยละ 86 เปนคาใชจายของภาครัฐ ซึง่ รอยละ 10 เปนของรายไดผานทางการประกันสุขภาพแหงชาติ (National
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insurance revenue) เชน ภาษีประกันสังคมที่หักจากเงินเดือน (Social security payroll tax) อีกประมาณรอยละ
14 ของคาใชจายที่เหลือเปนคาใชจายของภาคเอกชน และสวนรวมจายจากกระเปาของผูปวยที่ไมไดรับการยกเวน
(Culyer and Meads 1992) การใชจายดานสุขภาพของประเทศ สรุปไดดังตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3

ตัวชี้วัดคาใชจายทางดานสุขภาพของประเทศสหราชอาณาจักร

Total expenditure at 1987 price (million US$)
Real growth rate of total expenditure (%)
Share of Total expenditure in GDP (%)
Share of public expenditure in Total (%)
Population (million)
Percentage of total public expenditure spent
- Primary care
- Institutional care

ที่มา:

1983
28,035
7.7
6.2
88.1
56.4

1985
21,318
2.1
6.0
86.0
56.6

1987
25,000
3.1
6.1
86.2
56.9

10.3
61.6

10.8
60.5

10.7
60.2

Culyer และ Meads (1992)

รัฐบาลกลางจัดสรรงบประมาณสู RHA โดยใช Weighted capitation formula (Maynard 1994) งบประมาณ
ที่โรงพยาบาลและบริการทางสุขภาพระดับชุมชนจะไดรบั การจัดสรรผานทาง RHA ตามสูตรคํานวณที่เรียกวา RAWP
จาก Resource Allocation Working Party Report โดยจะมีกรอบงบประมาณ (Expenditure cap) ในขณะที่แพทย
Family practitioner หรือ General Practitioner (GP) จะไดรับงบประมาณตางหากเนื่องจากลักษณะสัญญาที่รัฐบาลทํา
กับแพทย GP
โรงพยาบาลสวนใหญในประเทศสหราชอาณาจักรเปนของรัฐบาล อยูภายใตความรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของ DHA DHA ทั้งหมดมีโรงพยาบาลในความรับผิดชอบราว 2,800 แหง หรือ 390,000 เตียง ในจํานวนนี้มีเตียงเอก
ชนรวมอยูดวยราว 4,500 เตียง (Richmond 1994) โรงพยาบาลของ NHS มีลูกจางกวา 800,000 คน ครึ่งหนึ่งเปน
พยาบาล เจาหนาที่โรงพยาบาลทั้งหมด รวมทั้งแพทยไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน ระบบบริการระดับปฐมภูมเิ ปน
รูปแบบของสัญญากับแพทย GP ซึง่ จะไดรบั คาตอบแทนเปนแบบเหมาจายรายหัว (Capitation payment) ตามจํานวน
ของผูป ว ยทีล่ งทะเบียนกับแพทยผนู น้ั รวมกับการจายแบบตามบริการ (Fee-for-service) สําหรับบริการการปองกันโรค
บางอยาง
แพทย GP จะทําหนาที่เปนผูรักษาประตู (Gatekeeper) ของระบบบริการ ดูแลรักษาผูปวยที่เจ็บปวยเล็ก
นอย เปนคนไขนอก ซึ่งอาจสงตอผูปวยใหแกแพทยผูเชี่ยวชาญไดโดยอิสระตามแตจะเลือกและเห็นสมควร รวมทั้งเปน
ผูใหบริการดานการปองกันโรคตางๆแกประชาชน เชน การใหภูมิคุมกันโรค การวางแผนครอบครัว และการตรวจหา
มะเร็งปากมดลูก เปนตน ระบบเชนนี้ชวยใหแพทยรูจักผูปวยของตนเปนอยางดี และใหอิสระแกผูปวยในการเลือก
แพทย GP เปนแพทยประจําครอบครัว (Culyer and Meads 1992)
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กอนป ค.ศ.1980 แพทยผูเชี่ยวชาญที่ทํางานเต็มเวลา (Full-time specialist) ใหกับภาครัฐ ไมไดรบั อนุญาตให
ทํางานเอกชนได ในขณะที่แพทยผูเชี่ยวชาญครึ่งเวลา (Part-time specialist) จะไดรับเงินเดือนประมาณ 9 ใน 11 สวน
ของเงินเดือนเต็ม และทํางานในภาคเอกชนได อยางไรก็ตามตั้งแตป ค.ศ.1980 เปนตนมา แพทยผูเชี่ยวชาญที่ทํางาน
เต็มเวลาของ NHS ไดรบั อนุญาตใหทํางานในภาคเอกชนได โดยใหมีรายไดไมเกินรอยละ 10 ของรายไดทั้งหมด ซึ่ง
แพทยผูเชี่ยวชาญ (Specialist) มักทํางานเอกชนดวยในชวงตอนเย็นและคํ่า (Richmond 1994) ในขณะที่แพทย GP
มักไมมีเรื่องของเวชปฏิบัติภาคเอกชนเขาไปเกี่ยวของ นโยบายนีท้ ําใหแพทยผูเชี่ยวชาญเต็มเวลาของ NHS เพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 49 ในป ค.ศ.1979 เปนรอยละ 54 ในป 1986
ภาคเอกชนมีบทบาทคอนขางจํากัดในการบริการทางดานสุขภาพ ซึ่งอาจจัดไดเปน บริการทางสุขภาพภาค
เอกชนที่ประกอบดวยโรงพยาบาลเอกชนสําหรับผูป ว ยในระยะเฉียบพลันราว 200 แหง มีประมาณ 10,500 เตียง (ป
ค.ศ.1989) และการประกันสุขภาพภาคเอกชน ซึ่งใหความคุมครองประมาณรอยละ 9.3-10.0 ของประชากร (Culyer
and Meads 1992)
การขยายตัวของเตียงในภาคเอกชนเกิดขึ้นมากภายหลังป ค.ศ.1979 ซึ่งเตียงในโรงพยาบาลเอกชนขยายตัว
จาก 6,691 เตียง เปน 10,025 เตียงในป 1986
สวนใหญโรงพยาบาลเอกชนที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นนี้ จะดําเนินการโดย
บริษัทจากประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุด ตามดวยบริษทั ในประเทศสหราชอาณาจักรเอง โดยอาจมีแพทยผูเชี่ยวชาญ
เปนผูถือหุนอยูดวย ซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงในกรณีการสงตอผูปวยเกิดขึ้นได
โรงพยาบาลเอกชนโดยทั่วไปมี
ขนาดเล็กกวา 100 เตียง (Richmond 1994) ขนาดของโรงพยาบาลที่แสวงหาผลกําไรเฉลี่ยประมาณ 48 เตียง เปน
ขนาดที่เล็กกวาโรงพยาบาลเอกชนของกลุมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident private hospitals) ที่มีขนาดเฉลี่ย
ประมาณ 54 เตียง (Vayda 1989)
บริการภาคเอกชนนี้เปนประเด็นความเห็นที่ไมตรงกันทางดานการเมืองมาตลอด ซึ่งบริการภาคเอกชนถูกมอง
วาจะทําใหเกิดระบบที่มี 2 ขั้ว (Two-tier) ในดานคุณภาพ ทําใหผูที่มีฐานะ ผูที่มีความสามารถในการจาย สามารถขาม
ลําดับในรายชื่อการรอคอยการรักษา โดยเฉพาะการผาตัดที่ไมฉุกเฉิน ไปไดกอ น อันเปนการไมเสมอภาคกัน และขณะ
เดียวกันที่แพทยที่ทํางานใน NHS ทําประกอบวิชาชีพอิสระครึ่งเวลาในภาคเอกชน สามารถนําผูปวยมารับการรักษา
โดยใชเตียงเอกชนภายในโรงพยาบาลของ NHS ได จึงเปนที่เกรงกันวาจะทําใหมีแรงจูงใจ ทําใหเกิดความขาดแคลนการ
บริการใน NHS เพื่อสรางความตองการในระบบเอกชน
ในป ค.ศ.1989 มีการปฏิรปู ระบบบริการสาธารณสุขเกิดขึน้ บนพืน้ ฐานของแนวคิด 2 ประการคือ (1) การแขง
ขันนาจะเปนวิถีทางที่ดีที่สุดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพภายใน NHS และ (2) การใหบริการดูแลสุขภาพจะตองตอบสนองตอ
ความจําเปน (Need) อยางมีประสิทธิผล โดยความจําเปนนี้จะไดรับการประเมินไดดีที่สุดที่ระดับชุมชน ทั้งนี้พื้นฐานของ
การปฏิรปู คือ การแยกบทบาทของผูซื้อ และผูใหบริการออกจากกัน (Culyer and Meads 1992)
การปฏิรูปไดเริ่มตนขึ้นในป ค.ศ.1991 ครอบคลุมประเด็นหลักของการใหบริการ 7 ประการ คือ
1. กระตุนใหเกิดความคลองตัวมากขึ้น และสามารถตอบสนองความตองการของผูปวยไดอยางมีประ
สิทธิผลมากขึน้ โดยใหมกี ารตัดสินใจในระดับพืน้ ที่
2. กระตุนใหเกิดการบริการผูปวยที่ดีขึ้น โดยใหมี NHS hospital trusts ที่ปกครองตนเอง
3. เพื่อตอบสนองความจําเปนของผูปวย เงินจะตามผูปวย
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4. เพื่อลดเวลาการรอคอย และเพิ่มคุณภาพในการบริการ รัฐบาลจะจัดใหมีสํานักงานแพทยที่ปรึกษา
เพิ่มขึ้นอีก 100 แหง
5. เพือ่ ปรับปรุงระบบเวชปฏิบตั คิ รอบครัว (Family practice) กลุม แพทยเวชปฏิบตั ทิ ว่ั ไป (General
practice) ขนาดใหญ สามารถสมัครเปนผูถือเงินทุน (Fundholder) มีวงเงินงบประมาณของตนเอง
สามารถซื้อบริการการวินิจฉัยโรค และการผาตัดที่ไมฉุกเฉินบางอยางจากโรงพยาบาลได
6. ปรับปรุงประสิทธิผลของการจัดการในองคกรดานบริหารทุกระดับ
7. ปรับปรุงประสิทธิภาพของการใหบริการ โดยจะมีการตรวจสอบในระดับตางๆของ NHS (Maynard
1994)
ในภาพรวมนับไดวาระบบของการคลังสาธารณสุขของประเทศสหราชอาณาจักรนั้น มีขอไดเปรียบอยูหลาย
ประการ คือ (1) หลีกเลีย่ งการแขงขันระหวางระบบประกันสุขภาพหลายๆระบบ ซึ่งมักพบวาทําใหไมมีประสิทธิภาพ
และไมเทาเทียม (2) ไดประโยชนจากความประหยัดเนื่องจากขนาด (Economies of scale) (3) สามารถหลีกเลี่ยง
ปญหาตนทุนการจัดการ เชน การเรียกเก็บเงิน การเบิกจาย และการตรวจสอบการปลอมใบเรียกเก็บเงิน (Fraud) เนื่อง
จากใชระบบที่อาศัยภาษีเปนหลัก (4) เนื่องจากระบบภาษีทําใหการคลังสาธารณสุข คอนขางทีจ่ ะเปนอัตรากาวหนา
(Progressive) และ (5) ปญหาเรื่อง Adverse selection เกือบจะไมมีเลย อยางไรก็ตาม ระบบของประเทศนี้ยังคงมี
ปญหาที่สําคัญที่สุด คือ เวลาที่ตองใชในการรอคอยเพื่อเขารับบริการ โดยเฉพาะการผาตัดกรณีไมฉุกเฉิน (Elective
surgery) และปญหาของการเขาถึงเทคโนโลยีใหมๆทางการแพทยที่ยังไมตอบสนองความตองการไดของประชาชนได
อยางเพียงพอ (Culyer and Meads 1992) ขณะเดียวกันระบบยังขาดกรอบของกฎเกณฑในการจัดสรรเงินทุน การ
กํากับตลาดแรงงานและตลาดทุน การทําสัญญา รวมถึงการตรวจสอบราคาและการเงิน ในการปฏิรปู ระบบทีด่ ี ซึ่ง
สะท อ นถึ ง ความอ อ นแอทางการเมื อ งและความไม เ ต็ ม ใจในการเผชิ ญ กั บ แรงต อ ต า นจากกลุ ม ผลประโยชน ต า งๆ
(Maynard 1994)

ความเปนมาและบทบาทของระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนโดยสังเขป
แมวา NHS ของภาครัฐจะใหความคุมครองและใหบริการครอบคลุมทั้งดานอายุรกรรมและศัลยกรรมแกทุกคน
โดยไมตองเสียคาใชจาย การประกันสุขภาพภาคเอกชนยังคงเติบโตอยางตอเนื่องมาตลอด โดยเฉพาะในชวงป
ค.ศ.1980 เปนตนมา ทั้งนี้พรอมกับการเขามาสูอํานาจทางการเมืองของพรรคอนุรักษนิยม (Vayda 1989) ในป
ค.ศ.1990 สัดสวนของประชากรที่มีประกันสุขภาพภาคเอกชน คิดเปนประมาณรอยละ 10 ของจํานวนประชากรทั้งหมด
(Chollet and Lewis 1997) และอาจถึงรอยละ 11 ในป ค.ศ.1994 (Richmond 1994)
เมื่อ NHS เริม่ ตนในป ค.ศ.1948 กระทรวงสาธารณสุขของสหราชอาณาจักรยอมรับใหมีการทําเวชปฏิบัติใน
ภาคเอกชนไดในวงจํากัด ทั้งนี้เพื่อใหแพทยยอมรับและเขารวมกับ NHS แมจะยังไมมีภาคการบริการดานเอกชนที่เขม
แข็ง การอนุญาตใหแพทยภาครัฐประกอบวิชาชีพในเชิงธุรกิจในภาคเอกชน การอนุญาตใหใชเตียงเอกชนในโรงพยาบาล
ของรัฐไดสว นหนึง่ และการขยายตัวของเตียงในโรงพยาบาลเอกชนนอกเครือขายของ NHS ทําใหเกิดชองทางดานการ
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ตลาดสําหรับการประกันสุขภาพภาคเอกชน ใหเขามาใหสิทธิประโยชนทั้งดานการแพทยอายุรกรรม ศัลยกรรม และ
บริการของโรงพยาบาล การเจริญเติบโตของธุรกิจนี้ โดยเฉพาะในชวง 3 ทศวรรษแรกภายหลัง NHS เริ่มตนขึ้นนั้น นํา
โดยสมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ British United Provident Association (BUPA) ซึ่งเปนองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร
ครอบครองตลาดอยูประมาณ 3 ใน 4 และองคกรผูร บั ประกันขนาดเล็กอีก 2 องคกร คือ Private Patients Plan (PPP)
และ Western Provident Association (WPA) ซึ่งแบงกันครองตลาดในสวนที่เหลือ (Richmond 1994) การขยายตัว
ขององคกรทั้งสามอยูในลักษณะของการประกันหมูที่อิงกับการจางงาน (Work-related group insurance) ที่นายจาง
เปนผูอ อกเบีย้ ประกันภัยให หรือมีสว นลดใหกบั ผูส มัครทีเ่ ปนหมูค ณะ ซึ่งจะถือเปนสวนหนึ่งของสวัสดิการ PPP มีสวน
แบงตลาดในการประกันรายบุคคลมากที่สุด
จํานวนผูประกันสุขภาพกับเอกชนเพิ่มขึ้นอยางชาๆในชวงป ค.ศ.1950 ถึง 1975 หลังจากนั้นไดลดลงเล็กนอย
จนป ค.ศ.1979 ไดมีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วติดตอกัน 3 ป และเริ่มชาลงเปนอัตราเพิ่มประมาณรอยละ 5 ตอป ภาย
หลัง ค.ศ.1981 เมือ่ สิน้ ป ค.ศ.1986 มีผปู ระกันสุขภาพกับภาคเอกชนราว 5,309,000 คน หรือรอยละ 9.4 ของประชา
กรทั้งหมด (Vayda 1989) จากการสํารวจครัวเรือนโดยทั่วไปในป ค.ศ.1983 ชี้วารอยละ 24 ของเบี้ยประกันภัยจายเต็ม
โดยนายจาง และอีกรอยละ 14 นายจางจายใหสวนหนึ่ง ในป 1986 มีเพียงประมาณรอยละ 27 ของประกันสุขภาพ
โดย BUPA, PPP และ WPA เทานั้นที่เปนการซื้อสวนบุคคล อยางไรก็ตามมีความลําเอียงของการกระจายของการมี
ประกันสุขภาพเอกชน โดยสวนใหญจะอยูในกลุมวิชาชีพ (Professionals) รอยละ 23 และระดับนายจางหรือผูจัดการ
รอยละ 22 ในชณะที่ผูใชแรงงานมีเพียงประมาณรอยละ 1-3 เทานั้น (Vayda 1989) นอกจากนี้ยังมีความลําเอียงตาม
กลุมอายุและพื้นที่ดวย กลาวคือ กลุมอายุ 16-44 ป และ 45-64 ป มีประกันสุขภาพเอกชน ราวรอยละ 8 และ 9 ตาม
ลําดับ ในขณะที่มีเพียงรอยละ 3 ของผูที่มีอายุเกินกวา 65 ที่มีประกันสุขภาพเอกชน อีกทั้งเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นตามอายุ
และสิทธิประโยชนทใ่ี หความคุม ครองนัน้ กลับนอยลง สวนผูท อ่ี ยูใ น London รอยละ 8 มีประกันสุขภาพเอกชน มาก
กวาในเขตทางเหนือ สกอตแลนดและเวลส ซึ่งมีประมาณรอยละ 3 เทานั้น (General Household Survey by Office of
Population Consensus and Surveys 1983 อางถึงใน Vayda 1989)
Black (1993) อางถึงการศึกษาของ Calnan และคณะ (1989) ทีท่ ําการสํารวจกลุมตัวอยางใน Kent 3060 คน
อายุระหวาง 35-55 ป โดยทางไปรษณีย พบวารอยละ 29 มีประกันสุขภาพเอกชน และอาจจัดไดเปน 3 กลุม คือ
กลุมที่ออกคาเบี้ยประกันภัยเอง กลุมที่นายจางออกให และกลุมที่ชวยกันออก โดยมีสัดสวนของคนในแตละกลุมใกล
เคียงกัน เหตุผลสวนใหญทท่ี ําใหซื้อประกันเอกชนแตกตางกันไปในแตละกลุม กลุมที่จายคาเบี้ยประกันภัยเอง มีเหตุผล
คือไมพอใจบริการของ NHS และตองการบริการที่รวดเร็ว ถึงแมวาสวนหนึ่งที่อางเหตุผลเปนเพียงคําบอกเลามากกวา
ประสบการณของตนเอง
และมองวาการมีประกันสุขภาพเปนเรื่องจําเปน และมองเห็นวาประกันสุขภาพนีเ้ ปนสินคา
อยางหนึ่ง สวนกลุมที่ไดประกันสุขภาพจากนายจางมองเห็นวาเปนเพียงสวัสดิก ารอยางหนึ่ง ซึ่งสวนมากหากตองออก
คาใชจายเองก็จะไมทําประกัน แตก็มีแนวโนมที่จะเบิกจายมากใหคุมคา อยางไรก็ตามผูซื้อประกันยังมีความรูสึกกังวล
ในเรื่องคาใชจายและความเสี่ยงตอบริการที่เกินจําเปนในภาคเอกชนเมื่อเทียบกับ NHS
ระยะหลังป ค.ศ.1980 มีการขยายตัวของตลาดการประกันสุขภาพแบบแสวงหาผลกํ าไรมากขึ้น ในขณะที่ชวง
ป 1970s นัน้ องคกรผูร บั ประกัน BUPA, PPP และ WPA มีสวนแบงตลาดรวมกันประมาณรอยละ 98 กลับลดลงเหลือ
ประมาณรอยละ 86 เทานั้นในราวป ค.ศ.1989 ในขณะทีบ่ ริษทั ประกันสุขภาพทีเ่ ปนการคา มีสวนแบงตลาดกวารอยละ
10.3 ในป ค.ศ.1986
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จากขอมูลของ BUPA, PPP และ WPA อัตราสวนคาสินไหมทดแทนของกองทุนประกันสุขภาพภาคเอกชน
(Loss ratio) มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาจากชวงเวลาหนึ่ง ไปสูอีกชวงเวลาหนึ่ง สวนใหญจะอยูราวรอยละ 80
ชวงป ค.ศ.1976-79 อยูท ป่ี ระมาณรอยละ 60-75 ในขณะทีป่  1981 นั้นเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 95 และลดลงมาอยูท ร่ี อ ย
ละ 86 ในป 1986 คาใชจายในดานการบริหารจัดการอยูประมาณรอยละ 11-13 ในระหวางป 1984-88
สวน
บริษัทเอกชนที่แสวงหากําไร มี Loss ratio ทีป่ ระมาณรอยละ 84 ในป 1986
สวนคาใชจายในการบริหารจัดการของ
NHS อยูท ร่ี อ ยละ 4 ราคาประกันสุขภาพภาคเอกชนนั้นสูงขึ้นเร็วกวาอัตราเงินเฟอมาก สอดคลองกับการเพิ่มจํานวน
ครั้งของการขอเบิกจายที่มากขึ้น
โดยทีอ่ ตั รา Loss ratio ของกองทุนประกันไมคอยเปลี่ยนแปลงมากนัก (Vayda
1989)
อยางไรก็ตาม การประกันสุขภาพเอกชนมีบทบาทในการเสริมความคุม ครองทีใ่ หโดยภาครั ฐ ครอบคลุมบริการ
เจ็บปวยในระยะเฉียบพลัน (Acute care services) และเปนสวนเสริมหรือจายแทนระบบบริการสุขภาพแหงชาติของ
ประเทศ (Chollet and Lewis 1997) การชําระคาใชจายสวนใหญมุงสูโรงพยาบาล คิดเปนรอยละ 50 และ 44 ในป
ค.ศ.1977 และ 1986 ตามลําดับ
คาใชจายสวนใหญจะเกี่ยวของกับการผาตัด ซึ่งเปนบริการหลักในภาคเอกชน
ประมาณ 1 ใน 4 ของผลประโยชนจา ยเปนคาตอบแทนของศัลยแพทยและวิสญ
ั ญีแพทย มีเพียงรอยละ 4 ของกรณีผู
ปวยในเทานั้น ที่จายเปนคาตอบแทนแพทยผูเชี่ยวชาญที่ไมใชทางศัลยกรรม
ประชาชนสามารถยายการรับบริการระหวาง NHS และภาคเอกชนไดอยางอิสระ แมแตสําหรับการเจ็บปวยใน
โรคเดียวกัน แตการทําแทง ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 28 ของผูปวยทั้งหมดในอังกฤษ (จากการสํารวจโดย Williams
และคณะ 1984 อางถึงโดย Vayda 1989) และการผาตัดกรณีไมฉุกเฉิน (Elective surgery) ซึ่งคิดเปนรอยละ 13 ของ
การผาตัดกรณีไมฉุกเฉินทั้งหมดในอังกฤษและเวลสในป ค.ศ.1981 มักเปนการรับบริการสวนใหญจากภาคเอกชน
จากการสํารวจความคิดเห็นของผูปวยในโรงพยาบาลเอกชน 2 แหงในป ค.ศ.1981 พบวา เหตุผลสําคัญทีผ่ ู
ปวยหลีกเลี่ยงการใชบริการของ NHS คือ เพื่อหลีกการรอคอยในรายชื่อของ NHS (รอยละ 50) การใหทางเลือกใน
กรณีแพทยทป่ี รึกษา (รอยละ 20) และเวลาที่รับเขาโรงพยาบาล (รอยละ 15)
จากรายงานอางใน Vayda (1989)
พบวาคาเฉลี่ยระยะเวลารอคอยการผาตัดใน NHS ประมาณ 17.5 สัปดาห โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงที่ยาวนานขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญในชวง 15 ปกอ นหนานัน้ ในป ค.ศ.1985 คามธัยฐานของเวลารอคอยคือ 7 สัปดาห ประมาณรอยละ 7.2
ที่ตองรอมากกวา 1 ป (Vayda 1989) อยางไรก็ตาม จากการสํารวจในป ค.ศ.1987 พบวา รอยละ 88 ของประชาชน
ทัว่ ไป มีความพึงพอใจตอการรักษาที่ไดรับจาก NHS (Vayda 1989)

นโยบายและการกํากับการประกันสุขภาพภาคเอกชน
การเมืองในประเทศสหราชอาณาจักรมีอิทธิพลตอการบริการสุขภาพและการประกันสุขภาพภาคเอกชนเปน
อยางมาก พรรคแรงงาน (Labour party) มีแนวทางตอตานการบริการและประกันสุขภาพภาคเอกชน ในขณะทีพ่ รรค
อนุรักษนิยม (Conservative party) ใหการสนับสนุน
ผูท ใ่ี หการสนับสนุนภาคเอกชนมักอางวาบริการเอกชนทําหนาที่เปนตาขายปองกันอันตราย (Safety net) รอง
รับปญหาสําหรับภาครัฐ แตแทที่จริงแลวภาครัฐนาจะเปนตาขายปองกันอันตรายใหกับภาคเอกชนมากกวา การขาม
ลําดับตามรายชื่อการรักษา (Queue jumping) การคิดคาใชจายจากผูปวยในเตียงของ NHS ภาระที่เพิ่มขึ้นของแพทย
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และพยาบาลรุนใหม และการมุงเพียงการหากําไร มักถูกนํามาเปนขออางในการตอตานระบบเอกชน แมวาการประกัน
ภาคเอกชนมีสวนชวยลดภาระดานคาใชจายแกรัฐบาลไดบาง (Normand 1992)
อยางไรก็ตาม ความพยายามของพรรคแรงงานในการควบคุมเวชปฏิบัติภาคเอกชนในระยะป ค.ศ.1970s
กลับนําไปสูการขยายตัวของการแพทยภาคเอกชน และภาคการแสวงหาผลกําไรในทีส่ ดุ เมื่อพรรคอนุรักษนิยมกลับมา
ครองรัฐบาลในป ค.ศ.1979 การปดเตียงที่เสียเงินของ NHS รวมทั้งการไมควบคุมการกอสรางเตียงในภาคเอกชน ได
เปดโอกาสใหแกภาคเอกชนในชวงป ค.ศ.1980s และทําใหเกิดการขยายตัวของบริษัทประกันสุขภาพเอกชน และโรง
พยาบาลที่แสวงหาผลกําไรอยางรวดเร็ว (Vayda 1989)

กลาวโดยสรุป ประเทศสหราชอาณาจักรเปนประเทศทีม่ รี ะบบสวัสดิการทางดานสุขภาพที่ จัดใหแกประชาชน
โดยรัฐเปนหลัก เรียกวา National Health Services (NHS) ระบบบริการทางสุขภาพภาคเอกชน มีการเปลีย่ นแปลงไป
ตามยุคสมัยทางการเมือง การประกันสุขภาพภาคเอกชนมักเปนสวนหนึ่งของสวัสดิการการจางงาน สวนใหญประชา
ชนจะซื้อหาประกันสุขภาพเพื่อเหตุผลดานความรวดเร็ว สะดวกสบาย เมือ่ เทียบกับระบบบริการทีใ่ หโดยรัฐ อยางไรก็
ตามการประกันสุขภาพภาคเอกชนสวนใหญ ดําเนินการโดยองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร (Not-for-profit organization)
ตลาดของบริษัทประกันสุขภาพที่แสวงหากําไรยังอยูในวงจํากัด

3. ประเทศออสเตรเลีย
ปรัชญาและระบบบริการทางสุขภาพของประเทศ
ประเทศออสเตรเลียเปนประเทศทีม่ ขี นาดพืน้ ทีก่ วางขวาง แตมีจํานวนประชากรไมมากนัก ราว 18 ลานคนเทา
นัน้
ระบบบริการทางสุขภาพของประเทศออสเตรเลียเปนระบบทีม่ กี ารผสมผสานกั นระหวางระบบของรัฐ และเอกชน
(Public-private mix) ทัง้ ทางดานการประกันสุขภาพ และผูใหบริการ มาเปนเวลาที่ยาวนาน
ระบบสวัสดิการของรัฐบาลออสเตรเลีย เริ่มตนมาจากระบบสวัสดิการดานยาในป ค.ศ.1950 ซึ่งรัฐใหการ
อุดหนุน การจําหนายยาที่ชวยชีวิต และยาที่ใชในการปองกันโรคตางๆ (Herron 1991)
ในป ค.ศ.1969 ไดมีความ
พยายามแกไขปญหาดังกลาว โดยการริเริ่มใหมีขอกําหนดในเรื่องของสิทธิประโยชนทางการแพทยเดียวกันสํ าหรับแตละ
รัฐในประเทศขึ้น มีการจัดขอกําหนดสําหรับประกันคาใชจา ยในโรงพยาบาลใหมเปน 3 ชุด (Public, Intermediate และ
Private) และมีการจํากัดสิทธิประโยชนในเรื่องการจายคาใชจายที่ผูใหบริการคิดโดยตรง
รัฐบาลพรรคแรงงานไดเริม่ ตน Medibank ขึน้ ในป ค.ศ.1975 Medibank เปนระบบการประกันสุขภาพทีใ่ ห
ความคุมครองอยางถวนหนา (Universal coverage) สําหรับโรงพยาบาลของรัฐ ที่ประชาชนไปใชบริการไดโดยไมตอง
เสียคาใชจายสําหรับคาหอง และการรักษา รวมทัง้ ใหสทิ ธิประโยชนครอบคลุมรอยละ 75 ของคาแพทยตามที่รัฐบาล
กําหนดไว (Schedule fees) ซึ่งอาจเสียคาใชจายสวนตางไดไมเกิน $10 (Gap payment)
โดยใชเงินมาจากภาษี
รายได รอยละ 1.35 ของรายไดพึงประเมินในการเสียภาษีของประชาชน สวนประกันสุขภาพภาคเอกชนนั้นใหความคุม
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ครองสําหรับการรักษาในโรงพยาบาลแบบผูปวยเอกชน คาใชจายสวนตางระหวางอัตราคาตอบแทนที่กําหนด และการ
เบิกจายคืนรอยละ 75 สําหรับคาใชจายเรื่องแพทย และสิทธิประโยชนสําหรับบริการขางเคียง เชน ทันตกรรม (Herron
1991; Willcox 1991)
จนกระทั้งถึงป ค.ศ.1984 ไดมรี ะบบ Medicare ขึ้น เปนระบบของรัฐ ที่ใหความคุมครองแกประชาชนทุกคนใน
ดาน การรับการรักษาโดยไมคิดคาใชจายในโรงพยาบาลของรัฐ ทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน รวมการคาแพทย GP
แพทยผูเชี่ยวชาญ การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ และการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ โดยการทําขอตกลงกันระหวาง
รัฐบาลกลาง และรัฐบาลทองถิน่ ของแตละรัฐ และใหความคุมครองแบบถวนหนา (Universal coverage) สําหรับบริการ
ทางการแพทยในภาคเอกชน โดยใหสิทธิประโยชนครอบคลุมรอยละ 85 อัตราคาบริการที่กําหนดไวกอน โดยมีการตั้ง
เพดานที่ผูปวยมีสวนรวมจายไวลวงหนา ทั้งในระดับการบริการแตละบริการ และคาใชจายรวม ทั้งนี้ความครอบคลุมได
ปรับเปนรอยละ 75 ในป ค.ศ.1987 (Deeble 1991) โรงพยาบาลจะไดรบั เงินจาก Medicare ในรูปของเงินกอน (Block
grant) ผานทางรัฐบาลทองถิ่น ทีจ่ ะจัดสรรเงินใหกบั โรงพยาบาลเปนงบประมาณรวม (Global budget) ทั้งนี้ Medicare
อาศัยเงินคาใชจายมาจากภาษีรอยละ 1.25 ของรายไดพึงประเมิน รายไดรวมกันจากแหลงอื่นๆและสวนรวมจายของผู
ปวย (Deeble 1991) โดยจะมีการออกบัตรใหกับประชาชนทุกคนที่อายุตั้งแต 15 ปขน้ึ ไป
ประเทศออสเตรเลียมีโรงพยาบาลประมาณ 1,037 แหง เปนของรัฐ 707 แหง และของเอกชน 330 แหง โดยมี
อัตราการครองเตียงในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในป ค.ศ.1990 รอยละ 72 และรอยละ 58 ตามลําดับ (Herron
1991) รายจายดานสุขภาพของประเทศในป 1990 มีประมาณ 23.4 พันลานเหรียญออสเตรเลีย หรือคิดเปนรอยละ
7.67 ของผลผลิตมวลรวมในประเทศ (GDP)
คาใชจายทางสุขภาพภาครัฐคิดเปนรอยละ 5.34 ภาคเอกชนรอยละ
2.33 ของ GDP (Murray, Govindaraj et al. 1994) โดยสวนของภาษีที่นํามาเปนรายไดของ Medicare นัน้ คิดเปน
เพียงรอยละ 8.82 ของรายจายดานสุขภาพของประเทศทั้งหมด ซึ่งเทียบเทากับรอยละ 25.14 ของคาใชจายของรัฐบาล
สัดสวนคาใชจายทางสุขภาพที่รัฐบาลกลาง รัฐบาลทองถิ่น และภาคเอกชนตองรับผิดชอบนัน้ ประมาณรอยละ 35.9
33.5 และ 30.7 ตามลําดับ (Herron 1991) ในขณะที่ประชากรมีจํานวนเพิ่มขึ้นและมีอายุเฉลี่ยมากขึ้น ประมาณวา
คาใชจายทางสุขภาพของคนอายุ 60 ปขน้ึ ไปคิดเปนประมาณ 2 ใน 3 ของคาใชจายทั้งหมด

ความเปนมาและบทบาทของระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนโดยสังเขป
ระบบประกันสุขภาพในประเทศออสเตรเลีย เปนประเด็นที่มีการถกเถียงกันทางการเมืองมาตลอดตั้งแตไดเริ่มมี
การใหการอุดหนุนประกันสุขภาพภาคเอกชน ในป ค.ศ.1953 โดยระบบที่เสนอโดย Earle Page ที่ตั้งใจเพื่อใหความ
คุมครองตอประชาชนในเรื่องคาใชจายทางการแพทยและโรงพยาบาลผานทางการเปนสมาชิกกองทุนประกันโดยสมัคร
ใจ โดยเฉพาะเมื่อมาถึงป ค.ศ.1968 ไดมีการวิพากษวิจารณระบบการประกันสุขภาพโดยสมัครใจนี้อยางรุนแรง เนื่อง
จากการอุดหนุนไมไดชวยใหรัฐสามารถใหความคุมครองกับประชาชนของประเทศไดอยางถวนหนา
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ตั้งแตมีระบบ Medicare ขึน้ เมือ่ ป ค.ศ.1984 การประกันสุขภาพภาคเอกชนมีบทบาทเปนทางเลือกเพือ่ เสริม
ความคุมครองของ Medicare ในป ค.ศ.1991 ประเทศออสเตรเลียมีองคกรเอกชนทีใ่ หสทิ ธิประโยชนทางสุขภาพทีจ่ ด
ทะเบียนอยู 56 แหง บริหารกองทุนสุขภาพ 87 กองทุนทัว่ ประเทศ ซึ่งกองทุนสุขภาพนี้อาจเปน ”กองทุนเปด” กลาวคือ
รับใครก็ไดเปนสมาชิก หรือเปน “กองทุนปด” นั่นคือรับสมาชิกเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเทานั้น
ซึ่งจะใหสิทธิประโยชนคุมครองคาหอง และคารักษาพยาบาลทางการแพทยแบบผูปวยเอกชน (Private patient) ในโรง
พยาบาลของรัฐและเอกชน เรียกวา การประกันคาใชจา ยในโรงพยาบาล (Hospital insurance) และคุมครองบริการ
ทันตกรรม เวชศาสตรฟนฟู รวมทั้งบริการอื่นๆ เรียกวา การประกันบริการขางเคียง (Ancillary insurance) (Willcox
1991) การประกันคาใชจายในโรงพยาบาลนั้น มีลักษณะเปนการแขงขันกับ Medicare ในการจายคาบริการของรัฐใน
ขณะที่การประกันบริการขางเคียงมีไวสําหรับบริการที่ไมจายโดย Medicare
การประกันคาใชจายในโรงพยาบาลสามารถซื้อหาได 2 แบบ คือ ระดับประกันตารางพื้นฐาน (Basic table
level) และระดับประกันตารางเสริม (Supplementary table level) การประกันคาใชจายในโรงพยาบาลตามตารางพื้น
ฐานจะใหสิทธิประโยชนคุมครองคาหองรวมทั้งหมดในโรงพยาบาลของรัฐ คาใชจายจํานวนคงที่จํานวนหนึ่งสําหรับคา
หองในโรงพยาบาลเอกชน คาใชจายสําหรับการรักษาประเภททําในวันเดียวในโรงพยาบาล คาใชจายสําหรับอุปกรณ
อวัยวะเทียมในการผาตัด และประกันสวนตางสําหรับคาแพทย ซึ่งตั้งไวที่รอยละ 75 ของที่รัฐบาลกําหนดไวสําหรับผูป ว ย
ในในระบบ Medicare และคาใชจายเต็มตามที่กําหนดไว หากแพทยคิดคาใชจายเกินกวาที่กําหนดไว สวนทีเ่ กินจะ
ไมไดรับความคุมครอง ผูปวยตองเปนผูจายเอง ทั้งนี้คาสินไหมดังกลาวจะจายใหแก
• ผูป ว ย ในรูปของเงินสดหรือเช็ค เมื่อไดรับการแจงมา
• แพทย ผานทางผูปวย โดยการจายเปน “pay doctor cheque” ซึ่งผูปวยอาจจายเสริมได
• แพทย โดยตรง ผานทางการจัดการผานทางบัญชี เรียกวา Direct หรือ Bulk billing (Deeble 1991)
เปนที่เขาใจกันทั่วไปวา การประกันคาใชจายในโรงพยาบาลระดับพื้นฐานมีไวสําหรับการรักษาแบบเอกชนและ
เลือกแพทยของตนเองไดในโรงพยาบาลของรัฐ มากกวาโรงพยาบาลเอกชนเนื่องจากระดับของสิทธิประโยชนที่ตํ่า
การประกันคาใชจายในโรงพยาบาลตามตารางเสริมจะใหสิทธิประโยชนครอบคลุมสิ่งที่ใหตามตารางพื้นฐาน
และ
สิทธิเพิ่มเติมในเรื่องคาใชจายคาหองในโรงพยาบาลเอกชน หองผูป ว ยหนัก รวมถึงคาหองคลอด และพักฟน หลังคลอด
ในโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งกฎหมายสุขภาพแหงชาติ (National Health Act) ไดกําหนดชนิดของบริการที่ตองคุมครองไว
และระดับตํ่าสุดของสิทธิประโยชนที่จะตองมีตามตารางพื้นฐาน ดังนั้นการแขงขันระหวางกองทุนสุขภาพตางๆ จึงอยูที่
บริการเสริมที่เพิ่มเติมขึ้นมา อาจประมาณไดวา 4 ใน 5 ของผูที่มีประกันคาใชจายในโรงพยาบาลใชประกันตามตาราง
เสริม และมีเพียงประมาณ 1 ใน 5 ที่ใชประกันระดับตารางพื้นฐาน รายไดของประชาชนเปนปจจัยพยากรณที่ดีที่สุดวา
ใครมีประกันสุขภาพเอกชน ซึ่งจากการสํารวจในป ค.ศ.1990 นั้นพบวามีความแตกตางกันถึง 3 เทาในระดับของผูมี
ประกันคาใชจายในโรงพยาบาลของเอกชน เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมที่มีรายไดมากที่สุด และกลุมที่มีรายไดตํ่าทีส่ ดุ
(Willcox 1991)
การประกันบริการขางเคียง ใหสิทธิประโยชนคุมครองคาใชจายของบริการตางๆที่ไมอยูภายใต Medicare ซึ่ง
อาจไดแก บริการทันตกรรมเอกชน การตรวจสายตา Chiropractic Podiatry พยาบาลดูแลที่บาน (Home nursing)
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และบริการอืน่ ๆ ซึ่งอาจมีความแตกตางกันไดมากระหวางกองทุนประกันตางๆในดานบริก ารที่คุมครองและระดับของ
สิทธิประโยชน (Willcox 1991)
ในป ค.ศ.1990 ประมาณรอยละ 45 ของประชากร หรือราว 7.72 ลานคน มีประกันสุขภาพเอกชน ประกอบ
ดวย 6.04 ลานคนที่มีทั้งประกันคาใชจายในโรงพยาบาลและประกันบริการขางเคียง 1.68 ลานคนที่มีประกันคาใชจาย
ในโรงพยาบาลอยางเดียว และ 0.9 ลานคนหรือรอยละ 5.3 ของประชากรมีประกันบริการขางเคียงเพียงอยางเดียว
โดยการมีประกันสุขภาพเอกชนนี้ รวมทั้งประเภทของการประกันที่มี จะแปรไปตามอายุและรายไดของประชาชน กลุม
ที่มีประกันสุขภาพเอกชนมากที่สุดคือ กลุมที่มีอายุระหวาง 35-54 ป ในขณะที่กลุมที่อายุนอยกวา 25 ปมปี ระกันสุข
ภาพนอยทีส่ ดุ แมวากลุมผูสูงอายุที่อายุมากจะมีสิทธิไดรับ Health concession card จากรัฐบาล ก็ยังคงมีจํานวน
มากที่ซื้อประกันสุขภาพเอกชน
และคนสวนใหญที่มีประกันคาใชจายในโรงพยาบาล มักมีประกันสุขภาพของบริการ
ขางเคียงดวย
อยางไรก็ตาม กลุม ใหญทส่ี ดุ ทีไ่ มมปี ระกันสุขภาพเอกชนคือ กลุมคนที่มีรายไดปานกลาง คือรอยละ 44 เปนคน
ที่มีรายไดปานกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมคนอายุนอยกวา 35 ป คิดเปนประมาณรอยละ 20 ของผูไ มมปี ระกันทัง้
หมด เมื่อมีรายไดมากขึ้น ประชาชนจะมีโอกาสที่จะมีประกันสุขภาพที่ผสมผสานระหวางคาใชจายในโรงพยาบาล และ
บริการขางเคียง
การมีประกันสุขภาพภาคเอกชนในประชากรทั่วไปของประเทศออสเตรเลียนั้น มีสัดสวนลดลงพอสมควรภาย
หลังการเริ่มตนของ Medicare ในป ค.ศ.1984 ทั้งนี้อาจเนื่องจากสวัสดิการของรัฐอาจไปไมทั่วถึงในชวงเวลากอนหนานี้
ในระดับประเทศ การประกันคาใชจายในโรงพยาบาลในภาคเอกชนลดลงอยางมากทันที ภายหลังการเริ่มตนของระบบ
Medicare หลังจากนั้นมีแนวโนมลดลงอยางชาๆ จากรอยละ 50 ของประชากรในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1984 เปนรอย
ละ 45 ในเดือนกันยายน 1990 หรือลดลงถึงรอยละ 10 โดยการลดลงนี้มีความแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ โดยจะลด
ลงมากในรัฐ South Australia (รอยละ 21) และ Western Australia (รอยละ 25)
ในขณะที่รัฐที่มีประชากร อยู
หนาแนนมีสัดสวนลดลงนอยกวา เชน New South Wales (รอยละ 3.7) และ Victoria (รอยละ 6.7) อยางไรก็ตาม
พบวา การประกันคาใชจายในโรงพยาบาลระดับประกันตารางเสริม มีการขยายตัวขึ้นอยางมีนัยสําคัญ โดยมีสัดสวน
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 47 ในเดือนธันวาคม 1983 เปนรอยละ 88 ในเดือนกันยายน 1990 และสัดสวนประชากรสูงอายุที่
มีประกันคาใชจายในโรงพยาบาลยังคงมีสัดสวนคอนขางคงที่ ในขณะที่กลุมคนที่อาจตํ่ากวา 25 ป และระหวาง 25 ถึง
34 ป มีประกันสุขภาพลดลงมากถึงรอยละ 46 และ 43 ตามลําดับ สวนการประกันบริการขางเคียงเพิ่มขึ้นเปนรอยละ
37 ของกลุมผูมีประกันคาใชจายในโรงพยาบาลในป 1990 จากเพียงรอยละ 35.1 ในป 1986 (Willcox 1991) มีผู
ประมาณวาประชากรรอยละ 1 ที่ออกจากการประกันสุขภาพภาคเอกชนจะเพิ่มภาระดานคาใชจายใหแก ภาครัฐคิดเปน
ประมาณ 80 ลานเหรียญออสเตรเลีย (Herron 1991)
จากการสํารวจของ TQA รายงานในป ค.ศ.1989 อางถึงใน Willcox (1991) พบวาเหตุผลสําคัญที่ประชาชนใน
ประเทศนีซ้ อ้ื หาประกันสุขภาพภาคเอกชน
ถึงแมวาจะมีระบบ Medicare เปนสวัสดิการของรัฐที่ใหกับทุกคนอยูแลว
คือ การไดรับคุมครองเพิ่มเติมเปนพิเศษ (รอยละ 29) และทางเลือกในเรื่องของแพทย (รอยละ 29) รองลงมาคือเพื่อ
ชวยรับภาระคาใชจายเมื่อไปรับบริการ (รอยละ 28) ทางเลือกเรื่องโรงพยาบาล (รอยละ 21) และเพื่อหลีกเลี่ยงการรอ
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คอย (รอยละ 20) ในขณะทีเ่ หตุผลของกลุม ทีไ่ มมปี ระกันสุขภาพภาคเอกชนทีส่ ําคัญทีส่ ดุ คือ ราคาของประกัน (รอย
ละ 46) และความพึงพอใจที่มีตอระบบ Medicare (รอยละ 34) โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ
คาใชจายของการประกันสุขภาพเอกชนเพิ่มขึ้นคอนขางมากเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดของครอบครัวโดยเฉพาะ
ในกลุมผูมีรายไดนอย ในป ค.ศ.1988 กลุม ผูท ม่ี รี ายไดนอ ยทีส่ ดุ รอยละ 20 ของประเทศตองใชจายรอยละ 6.1 ของราย
ไดสําหรับประกันสุขภาพเอกชน ในขณะทีก่ ลุม ผูท ม่ี รี ายไดมากทีส่ ดุ รอยละ 20 จายเพียงรอยละ 1.2 ของรายไดของตน
เทานั้น ทั้งนี้จากการสํารวจของ TQA พบวาคนสวนใหญกะประมาณราคาของประกันสุขภาพเอกชนสูงกวาทีเ่ ปนจริง
และเกือบครึ่งหนึ่งไมสามารถคาดเดาราคาของการประกันสุขภาพพื้นฐานสําหรับคาใชจายในโรงพยาบาลได คนที่ไมมี
ประกันสุขภาพ เชื่อวาโรงพยาบาลเอกชนมีราคาถูกกวาคนที่มีประกัน
การใชจา ยของกองทุนสุขภาพเอกชนในป
ค.ศ.1989-90 สําหรับคาใชจายทางการแพทย โรงพยาบาล และบริการขางเคียงอาจสรุปไดดังตารางที่ 4.4 ตอไปนี้

ตารางที่ 3.4

คาใชจายของกองทุนประกันสุขภาพเอกชน

Benefits
Private hospitals
Ancillary services

Million (Aus$)
1,206
810

%
44.5
29.9

Public hospitals
Gap medical services
Prostheses
Day hospitals
Total

504
151
33
6
2,710

18.6
5.6
1.2
0.2
100.0

Comments
Dental care 57.1%
Optical care 15.4%

นโยบายและการกํากับการประกันสุขภาพภาคเอกชน
นโยบายของรัฐบาลออสเตรเลียตอการประกันสุขภาพภาคเอกชนที่สําคัญ ไดแก การขอบังคับใหกองทุน
ประกันจะตองรับสมาชิกทุกคนที่มาสมัคร โดยไมคํานึงถึงอายุ เพศ หรือความแตกตางดานสภาวะสุขภาพ ซึ่งอาจมีอิทธิ
พลตอระดับการใชบริการ ซึ่งกฎเกณฑใชบังคับครอบคลุม ”กองทุนปด”ดวย ทั้งนี้ตามที่กําหนดไวในกฎหมายสุขภาพ
แหงชาติ National Health Act การคิดเบี้ยประกันภัยจะตองเปนอัตราเดียวกันสําหรับผูเอาประกันในกองทุนเดียวกัน
ภายใตความคุมครองในตารางเดียวกัน โดยเบีย้ ประกันภัยสําหรับครอบครัว ใหคิดในอัตรา 2 เทาของอัตราสวนบุคคล
แตกองทุนอาจคิดเบี้ยประกันภัยในอัตราที่ไมเทากันสําหรับสิทธิประโยชนคนละตารางได และกฎหมายอนุญาตใหมีการ
แขงขันดานราคา รวมทั้งสิทธิประโยชนที่แตกตางกันสําหรับการประกันในตารางเหมือนๆกันระหวางกองทุนประกันได

51
นอกจากนั้นกฎหมายยังกําหนดใหมีการประกันตอ (reinsurance) ชวยในการกระจายคาใชจายทางสุขภาพ
ระหวางกองทุนสําหรับการใชบริการโดยผูที่มีอายุ 65 ปขน้ึ ไป และผูที่ปวยเปนโรคเรื้อรังที่อยูโรงพยาบาลมากกวา 35 วัน
ในระยะเวลา 12 เดือน ในสัดสวนตามจํานวนสมาชิก
National Health Act ยังกําหนดระยะเวลารอคอยสูงสุด (Maximum waiting period)
ใหกองทุนสุขภาพ
สําหรับการมีผลใชบังคับของความคุมครองภายหลังที่ผูเอาประกันสมัครเปนสมาชิก ซึ่งเปนเวลา 2 เดือนสําหรับกรณีฉกุ
เฉิน 9 เดือนสําหรับบริการที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ และ 12 เดือนสําหรับความเจ็บปวยที่มีมากอนการประกันสุขภาพที่
กองทุนนัน้
นอกจากนี้กฎหมายยังใหสิทธิในการนําสิทธิประโยชนติดตัวไปเมื่อมีการยายขามกองทุน (Portability)
สําหรับการประกันในตารางที่เทียบเทากัน ซึ่งจะไมตองมีระยะเวลารอคอยอีกหากระยะเวลาดังกลาวสิ้นสุดไปแลว ใน
กองทุนแรก (Willcox 1991)
อยางไรก็ตาม การควบคุมการประกันคาใชจายในโรงพยาบาลระดับตารางพื้นฐานในวงกว าง โดยรัฐบาลทําให
ความพยายามของกองทุนสุขภาพตางๆในเรื่องการควบคุมตนทุนทํ าไดยากที่ระดับของการประกันพื้นฐาน ( Sax, 1984
อางถึงใน Willcox, 1991)

หากจะกลาวโดยสรุป ประเทศออสเตรเลียเปนประเทศทีม่ กี ารผสมผสานบริการของภาครัฐและเอกชน ระบบ
ประกันสุขภาพ Medicare ของภาครัฐ ใหความคุม ครองและสิทธิประโยชนโดยอิงระบบบริการทางการแพทยของรั ฐเปน
หลัก ประกันสุขภาพภาคเอกชน มีบทบาทเสริมสิทธิประโยชนใหแกประชาชน ใหไดรับความสะดวก สบายสูงขึน้ ใน
บริการของรัฐ รวมทั้งสามารถเขาถึงบริการในโรงพยาบาลเอกชนไดมากขึ้น ซึ่งแยกออกไดเปนการประกันคาใชจายใน
โรงพยาบาล และการประกันบริการขางเคียง อยางไรก็ตาม ประชาชนสามารถเขาถึงประกันสุขภาพเอกชนไดไมเทากัน
ทั้งนี้เปนไปตามฐานะทางเศรษฐกิจ
และพบวาการมีประกันสุขภาพภาครัฐที่มีความทั่วถึงเริ่มตนขึ้น จะทําใหผูที่ซื้อ
ประกันสุขภาพเอกชนนั้นมีจํานวนลดลง
นอกจากนี้ จะเห็นไดวากฎหมายมีความสําคัญ และมีบทบาทอยางมากในการกํากับการดําเนินกิจการของการ
ประกันสุขภาพภาคเอกชน ทัง้ นีเ้ พือ่ ผลประโยชนของประชาชนผูซ อ้ื หาประกันสุขภาพเปนสําคัญ ไมวาจะเปนในเรื่องตา
รางความคุมครองและสิทธิประโยชน การเลือกรับความเสีย่ ง รวมถึงการกระตุนใหเกิดการแขงขันดานราคา

4. ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนี
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนี (Federal Republic of Germany) เปนประเทศที่ตั้งอยูในตอนกลางของ
ทวีปยุโรป มีพน้ื ที่ 356,682 ตารางกิโลเมตร มีประชากรมากกวา 80 ลานคน เปนหญิงประมาณ 41 ลานคน ชาย
ประมาณ 39 ลานคน มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ
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ปรัชญาและระบบบริการทางสุขภาพของประเทศ
การใหบริการทางสาธารณสุขของประเทศเยอรมันนี
มีการจัดโครงสรางตามโครงสรางของการปกครองของ
ประเทศ ซึ่งแบงการปกครองเปน 16 รัฐ (Lander) มีสภาที่มาจากการเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศและในระดับรัฐ ทํา
หนาที่ในการออกกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุข
การออกกฎหมายในระดับประเทศเปนหนาทีข่ องส
ภาสหพันธรัฐ (Federal German Parliament) เชน กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนประกันสุขภาพตามกฎหมาย (Statutory
health funds) กฎเกณฑเกี่ยวกับเวชปฎิบัติของบุคลากรทางการแพทย ระเบียบเกี่ยวกับผลิตบุคลากรทางการแพทย
กฎหมายเกี่ยวกับยา กฎหมายยาเสพติด กฎหมายเกี่ยวกับการเงินของโรงพยาบาล และกฎหมายเกี่ยวกับโรคติดตอใน
ประเทศ เปนตน
สวนในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามกฎหมายที่ออกมาตกเปนหนาที ่ของแตละ รัฐ (Lander)
อยางไรก็ตามสภาระดับรัฐยังสามารถออกกฎหมายที่จะดูแลเกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการแพทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการใหบริการสาธารณสุขในรัฐของตัวเองได (German Federal Ministry
of Health 1995)
ระบบบริการสาธารณสุขในประเทศเยอรมันนี เปนระบบทีไ่ ดรบั การยอมรับวา ใหบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีประ
สิทธิภาพสูงทีส่ ดุ แหงหนึง่
ประชาชนไดรบั หลักประกันวาจะไดรบั บริการทางการแพทยอยางทัว่ ถึง โดยมีระบบประกัน
สุขภาพเปนตัวรองรับ ในเยอรมันนีระบบประกันสุขภาพประกอบดวย การประกันสุขภาพตามกฎหมาย (Statutory
health insurance or Sickness Funds) และการประกันสุขภาพภาคเอกชน (Private health insurance)
ระบบ
ประกันสุขภาพตามกฎหมาย หรือ Sickness Funds เปนระบบทีล่ งรากปกฐานมานานกวา 100 ปแลว (Iglehart 1991)
โดย พณ ทาน นายกรัฐมนตรี บิสมารค ผูเริ่มกอตั้งสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนี เสนอนโยบายที่ใหสวัสดิการสังคม
หลายอยาง เชน เงินที่จายทดแทนคาจางเมื่อขาดงานจากการเจ็บปวย และเงินที่จายเปนคารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย
จุดประสงคในการออกนโยบายนี้เพื่อเปนการสกัดความวุนวายที่อาจเกิ ดขึ้นจากคนงาน หรือ สหภาพแรงงานในชวงที่
อุดมการณสังคมนิยมกําลังกอตัวในยุโรป ในระยะที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งประชาชนหลังไหลเขามาทํางานในเมือง
มากขึ้น (Iglehart 1991) Sickness Fund นี้จึงอยูบนหลักการที่จะสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ
(solidality)
ปจจุบัน Sickness Funds ถือเปนกองทุนประกันสุขภาพทีด่ ําเนินการเปนองคกรอิสระที่ไมมุงหวังผลกําไร ใน
กํากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข (The Federal Ministry of Health) การบริหารจัดการเปนไปโดยคณะกรรมการที่
มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก มีระยะเวลาอยูในตําแหนง 4 ป Sickness Funds นี้มีสมาชิกคลอบคลุมเกือบรอยละ
90 ของประชากรทั้งประเทศ ประชาชนมีอิสระในการเลือกเขาสู Sickness Fund ใดก็ได โดยมี Sickness Funds ทัว่
ประเทศรวมกันมากกวา 1,200 แหง แบงเปน Local sickness funds ซึง่ คลอบคลุมประมาณรอยละ 40 ของสมาชิกทั้ง
หมด และสวนใหญอยูในกลุมผูใชแรงงาน (blue-collar workers) Substitute funds ครอบคลุมประมาณรอยละ 27
ของสมาชิก สวนใหญเปนผูท ท่ี ํางานเปนพนักงานบริษัทที่ไมไดใชแรงงาน (white-collar workers) นอกจากนี้ยังมีอีก
กวา 700 บริษัทที่มีพนักงานมากกวา 450 คน ตั้ง Company sickness funds ขึ้นเปนพิเศษสําหรับพนักงานบริษทั ตน
เอง ซึ่งคลอบคลุมสมาชิกประมาณรอยละ 12 และมี sickness funds อืน่ ๆอีก สําหรับอาชีพเฉพาะ เชน สําหรับชาวนา
กลาสีเรือ คนงานเหมือง เปนตน (Nanagas 1995)
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การจายเงินสมทบกองทุน (contribution) นัน้ ผูมีงานทําหรือลูกจาง (employee) ทุกคนที่มีรายไดตํ่ากวาปละ
72,000 DM และนายจาง (employer) มีหนาที่ตามกฎหมาย (compulsory) ที่จะตองจายเงินสมทบเขาสูกองทุนนี้ โดย
นายจางและลูกจางจายเงินสมทบคนละครึ่ง ตามสัดสวนของรายไดที่ลูกจางไดรับในแตละเดือน การใหความคุมครอง
จะครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครัวดวย การจายเงินสมทบนั้นจะไมขึ้นกับขนาดหรือสถานะสุขภาพของคนในแตละ
ครอบครัวเลย ซึ่งจะตกประมาณรอยละ 8–16 ของรายได แตกตางกันไปตามแตละ Sickness Fund ทําให Sickness
Fund แตละกองทุนมีสถานะทางการเงินตางกัน เนื่องจากบางแหงสมาชิกเปนผูมีรายไดนอย หรือมีสถานะสุขภาพไมดี
จึงทําใหมกี ารปฎิรปู ระบบการเงินของแตละ Sickness Funds ในป ค.ศ.1993 โดยมีการจัดตั้งกองทุน Structural
Equalization Fund (SEF) ขึ้น เพื่อชวยจัดสรรเงินชดเชยใหกับ Sickness Funds ที่มีภาระมาก จากกองทุนที่มีภาระนอย
กวา เปนตน (Indaratna 1996) สําหรับผูที่ตกงานนั้นองคกรแรงงานของสหพันธ-รัฐ (Federal Labor Administration)
จะเปนผูจายเงินสมทบจํานวน 2 ใน 3 อีก 1 ใน 3 จะจายโดยองคกรสวัสดิการทองถิ่น (local welfare agencies) ผูท ่ี
ทํางานอิสระไมไดเปนลูกจางใครถารายไดไมถึงเกณฑ 72,000 DM ตอป ตองจายเงินสมทบเองทั้งหมดเขา Sickness
Funds สวนประชาชนที่มีรายไดตอปเกินเกณฑที่กําหนด มีสิทธิที่จะเลือกจายเงินสมทบกับ Sickness Funds หรือ
มีสทิ ธิทจ่ี ะเลือกเขาสูร ะบบประกันสุขภาพเอกชนก็ได
แตถาเลือกประกันสุขภาพเอกชนแลวไมมีสิทธิกลับมาขอเขา
Sickness Fund อีก
Sickness Funds มีหนาที่เจรจากับผูใหบริการในเรื่องคาใชจายในการรักษาพยาบาล โดยการเจรจาจะแบงเปน
การใหการรักษาผูปวยนอกกับผูปวยใน เพราะระบบการแพทย ทีเ่ ยอรมันนี มีการแบงแยกกันอยางชัดเจนวาแพทยที่
ทําการรักษาผูปวยนอก จะไมมีสิทธิรักษาผูปวยใน
และในทางกลับกันแพทยทท่ี ําการรักษาผูปวยในก็ไมมีสิทธิที่จะ
รักษาผูปวยนอก
แพทยที่การรักษาผูปวยนอกนั้นเปนถือผูประกอบวิชาชีพอิสระ แตจะตองขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการแพทย
(Association of Panel Doctors, APD) ของแตละรัฐกอน จึงจะเปดคลินิกทําการรักษาผูปวยได คณะกรรมการแพทย
(APD) จะทําการเจรจาเรื่องคาใชจายในการรักษาพยาบาลนั้น Sickness Funds และมอบความรับผิดชอบบริหารจัด
การเรื่องคาใชจายตอบแทนแพทย การประกันคุณภาพการใหบริการ ใหแกคณะกรรมการแพทยของแตละรัฐไปดําเนิน
การ (OECD 1992) โดยจะจายงบประมาณเปนกอนใหในแตละป แลวใหคณะกรรมการแพทยในแตละรัฐตกลงกับ
แพทยในสังกัดเอง
โดยใชระบบสะสมแตมในการใหการรักษาแตละครั้ง และนําแตมสะสมมาคิดเปนคาตอบแทนให
แพทยแตละคน (OECD 1992) สวนคายานั้นผูปวยตองออกรวมในราคา 3, 5 หรือ 7 DM (ดอยชมารค) ตามขนาดของ
ถุงยา (Schulenburg 1994)
สําหรับการรักษาแบบผูปวยในนั้น Sickness Funds จะทําการเจรจาโดยตรงกับโรงพยาบาลโดยจะจายคา
รักษาพยาบาลของผูปวยแตละรายเปนอัตรารายวัน (per diem) ตามที่ผูปวยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ในการเขา
รับบริการรักษาพยาบาล
ประชาชนมีสิทธิที่จะเขารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชนไหนก็ไดแลวแตความ
ตองการโดยมีการรวมจายเล็กนอย คือ 11 DM ตอวัน และไมเกิน 154 DM ตอป (Schulenburg 1994) จะเห็นไดวาคา
ใชจายที่ทาง Sickness Funds จายนั้นเกือบทั้งหมดเปนเงินสําหรับดําเนินการทางการแพทย
แตงบลงทุนทางการ
แพทยนน้ั รัฐบาลของแตละรัฐเปนผูล งทุนให แมแตงบลงทุนในภาคเอกชน เชน การสรางอาคารสถานที่ ถาการลงทุนนั้น
อยูในแผนการดําเนินการของแตละรัฐ (Iglehart 1991)
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ความเปนมา บทบาทและการกํากับระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนโดยสังเขป
ในเยอรมันนี กฎหมายยอมใหผูที่มีฐานะดี ซึ่งเชื่อวามีความสามารถที่จะจายคารักษาพยาบาลไดเมื่อมีความ
เจ็บปวย ไมตองถูกบังคับใหเขารวมกับการประกันสุขภาพตามกฎหมาย (Sickness funds) ประชนชนกลุม นีม้ อี สิ ระที่
จะเขารวมกับการประกันสุขภาพประเภทใดก็ได ไมวาจะเปนประกันสุขภาพตามกฎหมายหรือ ประกันสุขภาพภาคเอก
ชน
ประกันสุขภาพเอกชนนัน้ มีสว นแบงตลาดในระบบประกันสุขภาพของเยอรมันนี ประมาณ รอยละ 8 ของประชา
กรทั้งหมด หรือ 6.3 ลานคน และถาคิดเปนคาใชจายดานสุขภาพแลวจะมีสัดสวนประมาณรอยละ 7 ผูท เ่ี ขาสูป ระกัน
สุขภาพเอกชนนั้นมาจากคนที่มีฐานะดี คือ จะตองมีเงินรายไดประจําปไมตํ่ากวา 72, 000 DM ตอป ในสวนทีเ่ ปนเขตของ
ประเทศเยอรมันตะวันตกเดิม และไมต่ํากวา 61,400 DM ในสวนที่เปนเขตของเยอรมันตะวันออกเดิม (Indaratna,
1996) หรือเปนกลุม คนทีม่ ปี ระกันกับประกันภาคบังคับ (Sickness funds) หรือกลุมขาราชการที่มีสวัสดิการอยูแลว
แตตองการที่จะไดรับบริการเสริมซึ่งมีประมาณ 5.5 ลานคน
ประชาชนที่มีรายไดสูงกวาที่กฎหมายกําหนด มีอสิ ระในการเลือกเขาสูก องทุนประกันสุขภาพเอกชนใดก็ได ซึ่งมี
จํานวนประมาณ 64 แหง ในจํานวนนี้มากครึ่งหนึ่งดําเนินการแบบไมหวังผลกําไร มีประมาณ 23 แหงเทานั้นที่เปน
บริษัทในตลาดหลักทรัพย (Schulenburg, 1994) รัฐจะควบคุมอัตราเบี้ยประกันภัย เบี้ยประกันภัยที่ตองจายใหกับ
บริษัทประกันนี้จะคิดตามความเสี่ยงที่มากขึ้นและ จํานวนผูม สี ทิ ธิทจ่ี ะถูกครอบคลุม ซึ่งตางจากการจายสมทบเขาสู
sickness funds ซึ่งจะคิดตามอัตราเงินเดือน
ผลประโยชนทจ่ี ะไดรบั จากประกันสุขภาพเอกชนนีก้ ค็ ลายกับ sickness funds เวนแตจะมีเรื่องความสะดวก
สบายบางอยางที่เพิ่มขึ้น เชน หองสวนตัวในโรงพยาบาล และมีขอไดเปรียบในเรื่องการไดรับบริการที่รวดเร็วกวาทั้งใน
การเปนคนไขผปู ว ยนอก หรือผูปวยใน ซึ่งอาจไดรับบริการจากแพทยที่มีชื่อเสียงมากกวา ทัง้ นีเ้ ปนเพราะประกันสุข
ภาพภาคเอกชนจายคาตอบแทนใหแพทยมากกวาประมาณสองเทาของ sickness funds แตในบริการผูปวยนอก ผู
ปวยจะตองชําระเงินออกไปกอนแลวถึงจะไปเบิกคืน (Reimbursement) จากบริษัทอีกทีหนึง่ (Indaratna, 1996)
โดยสรุประบบบริการสาธารณสุขในประเทศเยอรมันนี ไดรับการกลาวถึงอยูเสมอ เพราะเปนระบบการใหบริการ
สาธารณสุขที่มีคลอบคลุมประชาชนเกือบทั้งหมดของประเทศ ความสําเร็จของระบบของเยอรมันนีนี้ เปนผลมาจาก
การผสมผสานการใหบริการสาธารณสุข โดยแพทยทป่ี ระกอบวิชาชีพอิสระ ระบบที่ควบคุมรายจายของโรงพยาบาล และ
ระบบประกันสุขภาพตามกฎหมาย (Statutory health insurance) ที่เรียกวา Sickness Funds (Igerhart I, 1991) ซึ่ง
เปนระบบประกันสุขภาพทีด่ ําเนินการแบบองคกรอิสระทีไ่ มหวังผลกําไร โดยกําหนดใหผูที่มีงานทําทุกคน และนายจาง
ตองจายเงินเขาสมทบ (contribution) เขา Sickness Funds นี้ แตระบบก็เปดโอกาสใหประชาชนที่มีฐานะดีที่จะชวยตัว
เองไดมสี ทิ ธิเลือกทีจ่ ะอยูก บั ระบบประกันสุขภาพภาคบังคับนีห้ รือไมก็ได เพราะผูมีฐานะดีนั้นนาจะสามารถแบกรับภาระ
คาใชจายทางการแพทยที่ราคาสูงได โดยจายเองหรือซื้อประกันสุขภาพเอกชนมารองรับภาระนั้นก็ได ทีเ่ ปนเชนนีไ้ มได
หมายความวามีการแบงแยกใหสิทธิคนรํ่ารวยมากกวาคนยากจน
แตเปนเพราะมาจากแนวคิดพื้นฐานที่ซอนอยูคือ
ประชาชนทุกคนในสังคมมี หนาที่ (Kirkman-Liff, 1991) ไมใชมีแคสิทธิในการไดรับรักษาพยาบาลเสมอไป หนาที่ที่วา
นี้คือหนาที่ในการจายคารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย แพทยก็มีหนาที่ในการใหการรักษาพยาบาล ถาผูปวยไมชําระคา
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รักษาพยาบาล จะเปนการละเลยหนาที่จะตัวเอง อันจะมีผลเหนีย่ วนําใหแพทยละเลยหนาที่ของตัวเองเพราะไมมีความ
เต็มใจที่จะรักษาผูปวยเหมือนกัน เปนตน
เยอรมันนีถือเปนประเทศที่ควบคุมคาใชจายดานสุขภาพไมใหสูงมากไดเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลวอื่น
ยังตองมีการปฎิรูปใหมีการชวยเหลือดานเงินทุนแก Sickness Fund ที่มีภาระมาก เพื่อที่จะคุมคาใชจายที่สูง
ขึน้ ของทัง้ ระบบ (Von Stillfried,1993) จะเห็นไดวา บทบาทของประกันสุขภาพเอกชนเปนเพียงบทบาทเสริมสํ าหรับผูท ม่ี ี
ฐานะดีในสังคม ผูมีประกันสุขภาพเอกชนก็จะไดรับบริการที่นาพึงพอใจกวา เพราะวามีการจายคาตอบแทนใหแกผูให
บริการมากกวาซึ่งจะทําใหคาใชจายสูงขึ้น กลุมของผูที่มีประกันสุขภาพเอกชนในเยอรมันนีนี้ยังมีจํานวนไมมาก เพราะ
มีกฎหมายบังคับ แตในประเทศที่ไมมีอะไรมาควบคุมนั้นการเจริญเติบโตของประกันสุขภาพเอกชนเปนสิ่งที่จะตองจับ
ตามอง เพราะคาใชจายดานสุขภาพโดยรวมจะเพิ่มมากขึ้นอยางแนนอน ถาไมมีระบบการจัดการที่ดีเพียงพอ

ขอวิพากษ ผลดีและผลเสีย
• ปรัชญาของระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุขของประเทศมีสวนสํ าคัญอยางมากในการกําหนดบทบาท
ของการประกันสุขภาพภาคเอกชน โดยเฉพาะแนวคิดในเรื่องความเสมอภาค (Equity) ในการเขาถึงบริการ รวม
ทัง้ สิทธิ (Rights) และหนาที่ (Duties) ของประชาชนตามกฎหมายในดานการสาธารณสุข
• ประสบการณในประเทศพัฒนาแลวทีม่ รี ะบบประกันสุขภาพของรัฐอยางกวา งขวาง แสดงใหเห็นวา การประกันภาค
เอกชนมีบทบาทสําคัญ ทีจ่ ะใหความคุม ครองและสิทธิประโยชนเสริมจากระบบประกันสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ
แมวา ระบบของรัฐดังกลาวจะเปนระบบทีค่ รอบคลุมแบบถวนหนา (Universal coverage) ก็ตาม บทบาททีส่ ําคัญ
ของประกันสุขภาพเอกชนทีพ่ บไดในประเทศเหลานีท้ ส่ี ําคัญ ไดแก
(1) การคุมครองบริการที่ระบบของรัฐไมครอบคลุมไปถึง โดยเฉพาะบริการขางเคียง (Ancillary services)
เชน บริการทันตกรรม บริการดานสายตา
(2) ทางเลือกในเรื่องของแพทยและโรงพยาบาล
(3) การหลบเลี่ยงการรอคอยการรักษากรณีที่ไมฉุกเฉิน ไมวาจะในโรงพยาบาลของรัฐเองหรือในโรงพยาบาล
เอกชน เปนทางเลือกในการเขารับบริการที่สะดวกสบายกวา
• การตัดสินใจซื้อหาประกันสุขภาพภาคเอกชน นาจะขึ้นกับปจจัยหลักที่สําคัญ 4 ประการคือ
(1) ราคาหรือคาใชจาย ทัง้ ของแผนการประกันสุขภาพเอง และบริการทางสุขภาพ
(2) ความเพียงพอของสวัสดิการทางสุขภาพของระบบของรัฐ โดยเฉพาะในดานการเลือกแพทยและ
โรงพยาบาล ความจําเปนสําหรับบริการขางเคียง (Ancillary services) และการเขาถึงบริการของโรงพยาบาล
ของรัฐ
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(3) สภาวะทางสุขภาพ โดยผูบริโภคจะคาดประมาณความนาจะเปนของการใชบริการและความถี่ของการ
ใชบริการของตนเอง
(4) กฎหมาย โดยเฉพาะดานการประกันสุขภาพและสวัสดิการสุขภาพที่กํ ากับอยู การกําหนดกฎเกณฑดาน
ตางๆ เชน สิทธิประโยชน การเลือกรับผูข อทําประกัน
อยางไรก็ตาม ความสําคัญของปจจัยเหลานี้อาจแตกตางกันไปไดในแตละบุคคล
เชน อายุ รายได ทีอ่ ยู และโรคเรือ้ รังทีม่ ี

ทั้งนี้อาจขึ้นกับปจจัยอื่นๆ

• การศึกษาในประเทศออสเตรเลียที่พบวามีการรับรูในเรื่องราคาของการประกัน รวมถึงสิทธิประโยชนและราคาของ
โรงพยาบาลเอกชนแตกตางกันระหวางผูมีและไมมีประกันสุขภาพ อาจแสดงถึงวาการตัดสินใจของหลายๆคนเกี่ยว
กับการมีประกันสุขภาพเอกชนนัน้ อยูบ นพืน้ ฐานของขอมูลทีไ่ มสมบูรณ การเปรียบแผนการประกัน หรือตารางของ
สิทธิประโยชนตางๆโดยผูบริโภคเองอาจเปนเรื่องที่เขาใจไดยากและสับสนไมนอ ย (Willcox 1991)
• การใหมีแหลงเงินหลายแหลงสําหรับการคลังดานสาธารณสุข ทําใหคา ใชจา ยในการบริหารจัดการในภาพรวมของ
ประเทศสูงขึ้น เหตุทส่ี นับสนุนการใชแหลงเงินหลายแหลง คงเปนเพียงเพื่อการจัดสรรบริการทางสุขภาพตามแหลง
เงิน ความเปนไปไดในการไดรับเงินทุนมากขึ้น และการสนับสนุนใหเกิดสิ่งใหมๆ (Innovaton) และความแตกตาง
(Diversity) เทานั้น
• การกํากับควบคุมประกันสุขภาพภาคเอกชนมีความจําเปน ซึ่งอาจทําไดในลักษณะของการวางแผนของกระทรวงสา
ธารณสุขที่ควรรวมเอาภาคเอกชนไวดวย
โดยเฉพาะในดานการกอสรางโรงพยาบาลใหม การซื้อกิจการและการ
สรางเตียงเพิ่มเติม การกํากับบริษทั ประกันสุขภาพทีแ่ สวงหาผลกําไรอยางใกลชิด มีการควบคุมระดับของผลกําไร
เพือ่ ใหผซู อ้ื ประกันไดรบั บริการทีด่ แี ละมี Loss ratio ที่สูงเพียงพอ และควรมีระบบการใหขอมูลแกสาธารณะที่
เหมาะสม
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บทที่ 4
ระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนในประเทศอุตสาหกรรมใหม
และประเทศทีก่ ําลังพัฒนา
กรอบเนือ้ หา
• ประเทศสิงคโปร
• ปรัชญาและระบบบริการทางสุขภาพของประเทศ
• ระบบประกันสุขภาพในประเทศสิงคโปร
• บทบาทของระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน
• ประเทศอิยิปต
• ปรัชญาและระบบบริการทางสุขภาพของประเทศ
• ระบบประกันสุขภาพในประเทศอียปิ ต
• บทบาทของระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน
• ขอวิพากษ ผลดีและผลเสีย

ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศกําลังอยูระหวางการปฏิรูประบบสาธารณสุข หรือไดดําเนินการปฏิรปู มาเปน
ระยะเวลาหนึ่ง ในที่นี้จะขอกลาวถึงประเทศสิงคโปรและประเทศอิยิปตเปนกรณีตัวอยางของการประกันสุขภาพและบท
บาทของการประกันสุขภาพภาคเอกชนในประเทศกลุม นี้

1. ประเทศสิงคโปร
สิงคโปรเปนประเทศเล็กๆที่ตั้งเปนเกาะอยูทางตอนใตสุดของแหลมมาลายู กอตั้งเปนประเทศเมื่อป ค.ศ.1965
หลังจากนั้นประเทศสิงคโปรก็มีความเจริญรุงเรืองมาเปนลํ าดับปจจุบันเปนเมืองทาสําคัญทางการคาและการบริการ มี
ประชากรประมาณ 3.3 ลานคน (Hsiao 1995) มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา

ปรัชญาและระบบบริการทางสุขภาพของประเทศ
ระบบบริการสาธารณสุขในประเทศสิงคโปร นั้น เปนระบบผสมผสาน มีทั้งที่ดําเนินการโดยรัฐและเอกชน
บริการขัน้ ปฐมภูมิ (primary health care) ถูกจัดใหผานทางคลินิกเอกชน ประมาณรอยละ 80 (มีคลินิกเอกชนประมาณ
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800 แหง)
และผานทางบริการผูป ว ยนอกในโพลีคลินกิ ของรัฐบาลอีกประมาณรอยละ 20 (มีโพลีคลินกิ ของรัฐบาล
16 แหง) สวนบริการสาธารณ-สุขขัน้ สูงขึน้ ไปจะจัดผานโรงพยาบาลของรัฐประมาณรอยละ 80 (มีโรงพยาบาลของรัฐ 12
แหง) และโรงพยาบาลเอกชนอีกรอยละ 20 (โรงพยาบาลเอกชนอีก 12 แหง) ประชาชนมีอสิ ระในการเลือกใชบริการได
ทั้งในภาครัฐและเอกชน (Phau 1997)
ระบบบริการสุขภาพทีจ่ ดั ใหโดยภาครัฐจะดําเนินการผาน 3 กระทรวง คือ
1. กระทรวงสุขภาพ (Ministry of Health) รับผิดชอบจัดบริการทั้งปองกัน รักษา และ ฟน ฟู โดยการวาง
นโยบายที่มีการประสานทั้งภาครัฐและเอกชนเขาดวยกัน และออกระเบียบ กฎหมายตางๆมาควบคุม มาตร
ฐาน
2. กระทรวงสิ่งแวดลอม (Ministry of Environment) ดูแลรับผิดชอบ โรคระบาด อากาศ นํ้า อาหาร ระบบ
กําจัดสิ่งปฏิกูล
3. กระทรวงแรงงาน (Ministry of Labor) รับผิดชอบเกี่ยวกับสุขภาพของคนงานและลูกจาง (Phau 1997)
ปรัชญาของระบบบริการสาธารณสุขของสิงคโปรนน้ั เนนการสรางประชากรที่มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงผานการ
ดําเนินการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
โดยเด็กจะไดรับวัคซีนสําหรับปองกันโรคทีจ่ ําเปนฟรีจากโพลีคลินกิ ของรัฐ
หรือเสียคาใชจายเพียงเล็กนอยในคลินิกเอกชน
มีการสงเสริมบริการตรวจคัดกรองหาโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ความดัน
โลหิตสูง และเบาหวาน มีบริการการเยี่ยมบาน การดูแลในชวงกลางวันและบริการฟนฟูสมรรถภาพรางกายสําหรับผูส งู
อายุ เปนตน
บริการทางการแพทยในโรงพยาบาลนัน้ มี เตียงสําหรับผูปวยในประมาณ 10,500 เตียง ประมาณรอยละ 80
เปนของภาครัฐ ประกอบดวยโรงพยาบาล 12 แหง ซึ่ง 6 แหงเปนโรงพยาบาลทัว่ ไป ทีใ่ หบริการแบบสหสาขาสําหรับผู
ปวยใน รวมถึงบริการเฉพาะทางสําหรับผูป ว ยนอก และบริการฉุกเฉิน มีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญสองแหงที่ให
บริการที่ซับซอน มีผูเชียวชาญใหบริการสาขาตางๆ เชน โรคหัวใจ โรคไต โรคทางระบบประสาท การผาตัดเปลี่ยนไต
การผาตัดสมอง และการผาตัดหัวใจ เปนตน
โรงพยาบาลของรัฐอีก 6 แหงเปนโรงพยาบาลเฉพาะทางเชนโรคทาง
สูติ-นรีเวช โรคจิต โรคติดเชื้อ เปนตน นอกจากนี้รัฐยังไดจัดใหมีโรงพยาบาลชุมชนที่เสียคาใชจายนอยขึ้น เพื่อผูปวยที่
เปนโรคที่ไมซับซอนมากหรือเพื่อใหผูปวยที่อยูในระยะพักฟนและผูสูงอายุไดใชบริการแทนที่จะตองไปเสียคาใชจายที่แพง
ในโรงพยาบาลทัว่ ไป (Phau 1997)
สวนในโรงพยาบาลเอกชนนั้นก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมาเปนลําดับจนปจจุบันมีสวนรองรับผูปวยในประมาณ
รอยละ 20 โดยขีดความสามารถและแพทยเฉพาะทางของโรงพยาบาลเอกชนนัน้ เทียบเทากับภาครัฐ และรัฐไดสง เสริม
การเติบโตของภาคเอกชน โดยหวังวาจะเปนการเรงใหเกิดประสิทธิภาพของระบบบริการสาธารณสุข แตไดใหเงิน
อุดหนุนระบบบริการของรัฐ เพื่อควบคุมใหภาคเอกชนมีคูแขงขันทําใหตองปรับลดราคาลงและตองเพิ่มคุณภาพใหมาก
ขึ้น
รายจายสุขภาพของประเทศสิงคโปรมีแนวโนววาสัดสวนที่ออกจากภาครั ฐจะลดลง นับตั้งแตป ค.ศ.1960
เปนตนมา โดยในระยะเวลาดังกลาวรายจายสุขภาพที่มีสัดสวนประมาณรอยละ 4.5 ของรายไดประชาชาติ โดยมีสัด
สวนรายจายของภาครัฐและเอกชนเทาๆกัน
จนถึงในชวงป 1980 เมือ่ สัดสวนรายจายดานสุขภาพลดลงเปนรอยละ
2.5 ของรายไดประชาชาติ สัดสวนรายจายของภาครัฐกลับลดลงไปไมถึง รอยละ 1 ของรายไดประชาชาติ
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ซึ่งอาจจะสอดคลองกับการขยายตัวของการใหบริการสาธารณสุขภาคเอกชน จนกระทั้งในป 1995 รายจายสุขภาพคิด
เปนรอยละ 2.8 ของรายไดประชาชาติ โดยมีสัดสวนของรายจายภาครัฐตอภาคเอกชนเทากับ 0.57:1.96
แมรายจายดานสุขภาพจะลดลงมาเปนลําดับเมื่อเทียบกับรายไดประชาชาติ (ซึ่งนาจะเปนผลมาจากการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจที่มากกวาการขยายตัวดานรายจายสุขภาพ) ประเทศสิงคโปรมกี ารปรับปรุงการใหบริการทางสาธารณ
สุขและสถานะทางสุขภาพของประชาชนดีขึ้นจนเปนที่นาพอใจ โดยมีตัวชี้วัดทางสุขภาพหลายตัวที่มีคาเทียบเทากลุม
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว เชน อายุขัยเฉลี่ยของประชากรอยูที่ประมาณ 76 ป อัตราตายของทารกแรกคลอดลดลงจาก
82/1000 คนที่เกิดมีชีวิต จน เหลือแค 5/1000 คนที่เกิดมีชีวิต ไมมีประชาชนคนใดในประเทศสิงคโปรจะถูกปฏิเสธ
จากบริการรักษาพยาบาล
ผูปวยจะไดรับการผาตัดหลังจากลงชื่อในบัญชีรายชื่อรอเขาผาตัดแลวประมาณ 2 ถึง 4
สัปดาห (Phau 1997)
เชนเดียวกับหลายประเทศในปจจุบัน สิงคโปรมปี ญ
 หาดานระบบบริการสาธารณสุขทีน่ า จะตองคํานึงถึงเชนกัน
ไดแก คาใชจายทางดานการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากความกาวหน าในความรูและเทคโนโลยีทางการแพทย
ความตองการบริการชั้นสูงที่มีคุณภาพของสังคมที่พัฒนาขึ้นและมีฐานะดีขึ้น ฐานประชากรที่มีมีสัดสวนของผูสูงอายุที่
เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งมีปญหาขาดแคลนบุคลากร เชน พยาบาล เพราะคนรุน ใหมไมสนใจในอาชีพดานนี้ ดังนั้นทางรัฐ
บาลมีความจําเปนที่จะตองหาแผนการที่จะจัดใหเกิดความสมดุลทั้งในสวนของผูม าขอรับบริการและผูใ หบริการขึน้ ใน
ป ค.ศ.1981 กระทรวงสุขภาพไดจัดใหมีการระดมสมองระหวางบุคลากรสาธารณสุข ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ในหัว
ขอ การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในประเทศสิงคโปร
จากนั้นไดมีการทําการวิจัยศึกษาตามมามากมายรวมถึง
การทบทวนศึกษาระบบบริการของประเทศตางๆ จนในป 1982 กระทรวงสุขภาพไดเสนอรูปแบบระบบประกันสุขภาพ
Medisave ขึ้น และไดมีจัดใหมีการถกเถียงวิพากษวิจารณกันอยางกวางขวาง จากประชาชนกลุมตางๆทั้งผูนําชุมชน
ตัวแทนบริษทั หางราน สหภาพแรงงาน สมาคมตางๆที่เกี่ยวของกับดานสุขภาพ
ในป 1983 มีการพิมพเผยแพร
เอกสารเผยแพรกันอยางกวางขวาง และเรียกรองใหมีการแสดงความคิดเห็นซึ่งไดรับการตอบสนองอยางดีจ ากทั้งสื่อ
มวลชนและบทความที่เกี่ยวของกับดานการคลังสาธารณสุขและการแพทย
ซึ่งตอมารัฐสภาไดผานกฎหมายเกี่ยวกับ
ระบบประกันสุขภาพ Medisave มีผลบังคับใชตั้งแต ป 1984 (Phau 1997) ในชวงเริ่มตนจํากัดการใชใหอยูแคในโรง
พยาบาลของรัฐเทานั้น จนกระทัง่ 1-2 ปตอมาจึงขยายใหใชในโรงพยาบาลเอกชนซึ่งโรงพยาบาลเอกชนก็จะเบิกไดใน
อัตราเดียวกับที่โรงพยาบาลของรัฐเบิกได
ในป ค.ศ.1985 ทางรัฐบาลสิงคโปรไดทําการปรับโครงสรางของโรงพยาบาลภาครัฐใหม (Corporatization) โดย
เนนการดําเนินการเสมือนบริษทั เอกชนทีม่ คี วามสามารถในการจัดการเปนอิสระ และเพื่อที่จะสามารถปรับตัวไดอยาง
ทันทวงทีตอความตองการของผูปวย ซึ่งเปนการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการใหบริการ แตโรงพยาบาลทีไ่ ดทํา
การปรับโครงสรางใหมนี้ตางจากระบบเอกชนคือยังคงไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลและจะตองบริหารจัดการในรูปองค
กรสาธารณกุศลที่ไมหวังผลกําไร ที่ยังอยูภายใตการกํากับของกระทรวงสุขภาพ (Phau 1997)

ระบบประกันสุขภาพในประเทศสิงคโปร
ระบบ Medisave ดังที่กลาวมาแลววาสิงคโปรไดสรางขึ้นเพื่อใหประชาชนไวใชจายเมื่อเจ็บปวย จนตองเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาล ระบบ Medisave นี้ดําเนินการในรูปของเงินออมสวนบุคคล โดยใหประชาชนสิงคโปรทม่ี ี
งานทําหรือทํางานอาชีพอิสระไดมีบัญชีเงินออมเพื่อใชจายดานสุขภาพเปนของตนเองและครอบครัวและตองหักเงินเขา

60
เปนสูบ ญ
ั ชี Medisave นีเ้ ปนเงินรอยละ 6-8 ของเงินเดือนตามแตชวงอายุ (ตารางที่ 4.1) เพื่อที่จะไวใชจายรวมกับการ
อุดหนุนของภาครัฐเมือ่ เจ็บปวยจนตองเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะในวัยสูงอายุ การ
จายเงินเขาบัญชีเงินออม Medisave จะหยุดเมื่อการสะสมเงินเขาบัญชีเปนจํานวนถึง 17,000 เหรียญสิงคโปร ซึ่งในป
ค.ศ.1992 ประชากรรอยละ 95 ที่มีอายุเกิน 15 ปของสิงคโปรอยูใ นระบบนี้

ตารางที่ 4.1
อัตราการจางเงินเขาสูบัญชีเงินออม Medisave แบงตามชวงอายุ
ชวงอายุ
อัตราที่ตองจาย (รอยละ)
จํานวนเงินสูงสุดที่ตองจาย ( เหรียญสิงคโปร)
ตํ่ากวา 35ป
6
360
35-44 ป
7
420
มากกวา 45 ป
8
480
ที่มา: ดัดแปลงจาก Finance Department, Ministry of Health, Singapore. Jan 1995 in “Health care Financing
in Singapore”

ระบบ Medisave นี้ยืนอยูบนหลักการของการชวยเหลือตนเองและความรับผิดชอบตอตัวเองและครอบครัว
ระบบจึงถูกออกแบบมาเพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนรักษาสุขภาพพลานามัย และปองกันการใชบริการทางการแพทย
มากเกินความจําเปน เปนวิธีในการลดการพึ่งพาภาครัฐในยามเจ็บปวย โดยรัฐจะอุดหนุนใหถึงรอยละ 80 ของคาใช
จายเมื่อผูปวยเขานอนในหอผูปวยสามัญของโรงพยาบาลรัฐ
และรัฐจะลดการอุดหนุนลงในกรณีทผ่ี ปู ว ยนอนในหอผู
ปวยพิเศษ (Hsiao 1995) ดังตารางที่ 4.2 สวนผูปวยที่ใชบริการโรงพยาบาลเอกชนตองเสียคาใชจายเอง

ตารางที่ 4.2

สัดสวนคาใชที่ผูปวยจายเอง และรัฐตองจายอุดหนุน เมื่อเกิดการเจ็บปวยของประชาชนสิงคโปรใน
โรงพยาบาล (เปนรอยละ)
ผูปวยจายเอง
รัฐจายรวม
เขารักษาตัวใน รพ.ของรัฐClass C ( หอผูปวยรวม )
20
80
รพ.ของรัฐ Class B2 (หองพิเศษ 6 เตียง)
35
65
รพ.ของรัฐ Class B1 (หองพิเศษ 3-4 เตียง)
80
20
รพ.ของรัฐ Class A (หองพิเศษ 1-2 เตียง)
100
0
รพ.เอกชน
100
0
ที่มา: ดัดแปลงจาก Singapore Ministry of Health (Hsiao, 1995)
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การเบิกเงินจากบัญชีเงินออม Medisave นี้ยังมีเพดานควบคุมอีกไมใหเบิกเกินกวาที่กําหนดไวที่ไมเกิน 300
เหรียญสิงคโปรตอ วัน และสวนคาผาตัดมีอัตราตั้งแต 150-5000 เหรียญสิงคโปร ตามแตความยากงายของการผาตัดนั้น
ถาเกินกวานี้ผูปวยตองมีสวนรวมจาย คลายกับผูปวยที่อยูใน หอผูปวยพิเศษ หรือ อยูในโรงพยาบาลเอกชน
นอกจากระบบ Medisave ทีเ่ นนใหประชาชนมีบญ
ั ชีเงินฝากเปนของสวนตัวแลว สิงคโปรยงั สรางระบบรองรับ
สําหรับคาใชจายทางการแพทยที่สูงมาก เรียกวา Medishield โดยระบบนีม้ ลี กั ษณะเปนระบบประกันสุขภาพแบบสมัคร
ใจ โดยใหประชาชนจายสมทบเขากองทุนทุกป การจายเงินสมทบนี้จะเอาเงินจากบัญชีเงินออม Medisave มาจายก็ได
กองทุนนี้จะจายเงินคารักษาพยาบาลเมื่อคารักษาพยาบาลตอครั้งการนอนโรงพยาบาลของผูปวยที่เกินกวาคาที่กําหนด
จากคาใชจายเฉลี่ย โดยประชาชนที่เขารวมกองทุนนี้ใชเงินจากบัญชี Medisave จายเงินสวนที่กฎหมายกําหนดเพดาน
ไว
ระบบ Medishield นี้ตั้งขึ้นในป ค.ศ.1993 หลังจากเริ่มตนระบบ Medisave แลว 6 ป โดยทําตัวเปนเสมือน
ระบบประกันสุขภาพเอกชนทีเ่ ก็บเบีย้ ประกันภัยตํ่า เพื่อสนับสนุนใหประชาชนเขารวม โดยคาเบี้ยประกันภัยอยูระหวาง
12 – 660 เหรียญสิงคโปรตามแตชวงอายุ และสิทธิประโยชนทจ่ี ะไดรบั ระบบนี้สรางขึ้นเพื่อปองกันการเจ็บปวยที่จะทํา
ใหผูปวยลมละลายได (catastrophic illness) โดยจะจายคาใชจายในการรักษาพยาบาลตอจากกองทุน Medisave
แตการจายคารักษานี้จะเริ่มจายเมื่อผูปวยจายเงินเปนคารักษาพยาบาลเอง (deductible) จากการที่เบิกเกินเพดานที่
Medisave กําหนดไปแลว 500-4,000 เหรียญสิงคโปร แลวแตวาผูปวยจายเบี้ยประกันภัยในกลุมไหน ถาจายเบี้ยประ
กันภัยมาก คา deductible จะเพิ่มขึ้นตาม แตสิทธิประโยชนจะมากตามไปดวยดังตารางขางลาง

ตารางที่ 4.3

สิทธิประโยชนและเบีย้ ประกันภัยของระบบ Medishield ในสิงคโปร
Plan A
Plan B
Deductible per policy year
4,000
2,500
Claim limits per policy year
70,000
15,000
Claim limits per life-time
200,000
150,000
Yearly premium
Up to 30 years
60
36
31-40 years
90
54
41-50 years
180
108
51-60 years
300
180
61-65 years
480
288
65-70 years
660
396
ที่มา: ดัดแปลงจาก Singapore Ministry of Health (Massaro 1995)

Basic
500-1,000
20,000
70,000
12
18
36
60
96
132
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นอกจากนั้น ในการจายเงินจากระบบ Medishield นี้ ประชาชนมีสวนรวมจายดวยอีกสวนหนึ่ง (coinsurance)
ประมาณรอยละ 20 (prescott 1997) และเนื่องจาก Medishield เปนระบบประกันสุขภาพโดยสมัครใจ ประชาชนที่
เขารวมกับระบบ Medisave ทุกคนไดสิทธิเขารวมกับระบบ Medishieldนี้ โดยใชเงินจากเงินออมในบัญชี Medisave
จายเบี้ยประกันภัยเขาสูกองทุน Medishield ดังนัน้ ผูท อ่ี ยูใ นระบบ Medisave อาจจะขอไมเขารวมในระบบนี้ก็ได ใน
ขณะทีผ่ ทู อ่ี ยูน อกระบบ Medisave ก็สามารถขอเขารวมกับระบบ Medishield นีไ้ ด ในป ค.ศ. 1993 รอยละ 88 ของ
ประชากรที่มี Medisave เขารวม Medishield
นอกจากระบบทัง้ สองแลวสิงคโปรยงั ไดจดั ตัง้ ระบบประกันสุขภาพขัน้ สุดทาย
เรียกวา Medifund ขึน้ ในป
ค.ศ.1993 Medifund มีไวสําหรับผูยากจน หรือผูที่ไมมีความสามารถจะจายคารักษาพยาบาล โดยตั้งเปนกองทุนได
ทุนประเดิมจากรัฐบาล 200 ลานเหรียญสิงคโปร และจะไดรับเงินสมทบทุกปเปนเงิน 100 ลานเหรียญสิงคโปรนี้ (Phua
1997) มีผูปวยประมาณรอยละ 3 ที่เขารับการรักษาตัวในหอผูปวยสามัญขอรับความชวยเหลือจากกองทุนนี้ (Hsiao
1995)

บทบาทของระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน
ระบบประกันสุขภาพเอกชนเพือ่ หวังผลกําไรในประเทศสิงคโปรนน้ั มีสดั สวนประมาณ รอยละ 2 ของคาใชจาย
ดานสุขภาพ (Nichols 1997) ซี่งจัดวาเปนสัดสวนที่นอยแมวาจะในชวงสิบกวาปที่ผานมาทางราชการจะมีสนับสนุนให
ภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการใหบริการทางสาธารณสุข โดยระบบประกันสุขภาพเอกชนนัน้ จะเปนระบบเมนเนจด
แคร (Managed care) ซึ่งไดกอตั้งขึ้นหลายแหง แตในที่สุดก็เหลือเพียงไมกี่แหงที่ยืนหยัดอยูได ไดแก ระบบทีเ่ สนอการ
ใหการประกันแบบ HMO ที่จัดใหโดย Singapore’s National Trade Congress (NTUC) ภายใตชื่อวา Managed
Healthcare System (MHS) ระบบนี้ใหจะเนนใหประชาชนไปใชบริการขั้นปฐมภูมิในคลินิกและใชระบบการสงตอไป
ใชบริการชั้นสูงตอไป มีคลินิกที่ขึ้นตรงกับ MHS ที่มีอยูประมาณ 490 คลินกิ ทัว่ สิงคโปร โดยมีแพทยเวชปฎิบัติทั่วไปรวม
ในโครงการอยูป ระมาณ 800 คน แพทยเฉพาะทางอีก 700 คน รวมทัง้ โรงพยาบาลทุกแหงทีไ่ ดรบั การปรับโครงสราง
แลว การจายคาตอบแทนใหแพทยเปนแบบเหมาจาย (capitation) การรับบริการจากแพทยเวชปฎิบัตินั้นผูปวยตอง
เสียคาใชจาย (Co-payment) ประมาณ 5-10 เหรียญสิงคโปร แตถาตรวจกับแพทยเฉพาะทางแลวตองเสียคาใชจาย 15
เหรียญสิงคโปร
และตองจายรวม อีกรอยละ 10 ของคาใชจายในโรงพยาบาล เมื่อกลางป ค.ศ.1997 MHS มี
สมาชิกประมาณ 27,000 คน (EIU 1997) ซึ่งยังถือวานอยกวาจุดที่จะสรางประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ คือ
ประมาณ 50,000 คน และยังนอยกวาที่ทาง MHS ตั้งเปาไวที่ 100,000 คนมาก แมวาทางการสิงคโปรจะยอมใหนํา
เงินจาก Medisave มาจายเบี้ยประกันภัย สําหรับบริษัทที่ผานการรับรองแลวไดก็ตาม

กลาวโดยสรุปประเทศสิงคโปรมีระบบสาธารณสุขที่เจริญกาวหนามากประเทศหนึ่ง โดยประชากรมีอายุขัย
เฉลี่ยใกลเคียงกับประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลก (Hsiao 1995) มีอัตราตายของทารกและมารดาอยูในเกณฑที่ตํ่า
รัฐไดใหการสนับสนุนใหประชาชนดูแลสงเสริมสุขภาพของตัวเอง และจัดใหมีระบบการใหบริการสาธารณสุขที่ไดมาตร
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ฐาน กระจายเพียงพอสําหรับประชาชนทัง้ ประเทศ ระบบการประกันสุขภาพของประเทศเปนระบบทีเ่ นนการใหประชา
ชนทุกคนไดมีสวนรับผิดชอบในการตัดสินใจใชจายในการรักษาพยาบาล โดยมีการตั้งระบบบัญชีเงินออมสวนบุคคล
(Medisave) ที่ไวใชจายเมื่อยามเจ็บปวยตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อสนับสนุนในประชาชนใชจาย
ในการรักษาพยาบาลอยางสมเหตุสมผล
การใชจายจาก Medisave นี้ มีเพดานขั้นสูงที่กําหนดไว ถาเกินกวานั้น
ประชาชนตองจายเอง
แตคาใชจายสวนหนึ่งรัฐไดอุดหนุนไวแลวผานทางความสะดวกสบายทีไ่ ดรบั ในโรงพยาบาล
ถาอยูในหอผูปวยสามัญรัฐก็อุดหนุนมากเปนการชวยเหลือใหผูที่มีรายไดไมมากไดเขาถึงบริการทางการแพทยได และ
เพราะการเจ็บปวยของประชาชนนั้นไมสามารถคาดเดาไดวาจะหนักหรือเบาอยางไร คาใชจายที่เกิดขึ้นจะเปนเทาไร
สิงคโปรจึงไดนําระบบประกันสุขภาพแบบสมัครใจ (Medishield) มาใชเปนตัวเสริมระบบ Medisave อีกที ระบบ
Medishield นี้ อาจถือรวมเปนระบบประกันสุขภาพเอกชนรูปแบบหนึง่ เพราะเปนระบบทีป่ ระชาชนสามารถเลือกตัดสิน
ใจที่จะเขาหรือไมก็ได
การเขารวมเปนการกระจายความเสี่ยงที่จะตองจายเงินเมื่อเจ็บปว ย และการที่จะไดรับผล
ประโยชนจากระบบ Medishield นัน้ ผูปวยจายคารักษาพยาบาลจากบัญชี Medisave และจายรวมเองสูงจนถึงระดับ
หนึง่ (high deductible) แลว ทางกองทุน Medishield จึงจะจายตอแตผูปวยก็ตองจายรวม (coinsurance) และมี
เพดานในการจายถึงระดับหนึ่ง
การใชทั้ง Medisave และ Medishield รวมกันนั้น เปนรูปแบบทีห่ ลายประเทศใหความสนใจ รวมถึงสหรัฐ
อเมริกาที่มีรายจายสุขภาพสูงขึ้นเนื่องจากระบบประกันสุขภาพเอกชนเพื่อหวังกําไร
แตอยางไรก็ดีมีการรายงานอยู
หลายบทความซึ่งชี้ใหเห็นวา ระบบทั้งสองนี้ไมไดชวยใหคาใชจายดานสุขภาพลดลงได อาจเปนเพราะการตัดสินใจ
ใชบริการทางการแพทยไมไดขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูรับบริการฝายเดียว จึงจําเปนตองมีการติดตามประเมินผลกัน
ตอไป
อยางไรก็ตามระบบทีป่ ระเทศสิงคโปรสรางขึน้ นี้ เปนความพยายามที่จะสรางหลักประกันดานสุขภาพใหแก
ประชาชนในอนาคต ที่จะมีสัดสวนของประชากรผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น
โดยหลักประกันนั้นไมตองมาจากงบประมาณ
ดานสาธารณสุขของประเทศแตมาจากการเก็บสะสมของผูปวยแตละคน (Medisave) ซึ่งมีลักษณะเปนกระจายความ
เสี่ยงในการเจ็บปวยตั้งแตอายุนอยไปยังอายุมาก (intertemporal risk pooling) และมีระบบประกันสุขภาพเขามาชวย
จายเมื่อคาใชจายในการรักษาพยาบาลสูงมาก (Medishield) ซึ่งมีลักษณะการกระจายความเสี่ยงระหวางผูที่อยูในระบบ
ประกันเดียวกัน (cross-sectional risk pooling) (Nichols 1997) เปนการเตรียมประเทศใหพรอมสําหรับอนาคตเพือ่ ที่
จะเปดมีโอกาสที่จะนําเงินงบประมาณไปใชจายทางสุขภาพอยางอื่น (Phua 1997)
เนื่องจากสิงคโปรมีระบบการจัดการทางการแพทยที่คอนขางจะรอบดานทั้ง Medisave, Medishield และ
Medifund เพราะฉะนัน้ การเกิดขึน้ ของระบบประกันสุขภาพเอกชนเพือ่ หวังกํ าไร เชน Managed care นั้นจึงมีไมมากนัก
เพื่อเสริมชองวางของระบบที่มีชองโหวอยู ซึง่ ระบบเหลานีต้ อ งไดรบั การแกไขตอไป ทําใหระบบประกันสุขภาพเอกชนมี
โอกาสขยายตัวไดไมเร็วนัก
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2. ประเทศอียปิ ต

(Nadwa 1997)

ปรัชญาและระบบบริการทางสุขภาพของประเทศ
แรกเริ่มเดิมที ระบบบริการสาธารณสุขข องประเทศอียปิ ตเปนระบบทีด่ ําเนินการผสมระหวางภาคเอกชนและ
ภาครัฐ จนกระทั่งในป ค.ศ.1962 ประธานาธบดี นัสเซอร ไดทําควบคุมใหบริการเกือบทั้งหมดดําเนินการโดยรัฐ และ
มีระบบเครือขายการใหบริการใหญอยู 2 แหง คือ Health Insurance Organiszation และ Curative Care
Organization จนกระทั่งในยุคทานประธานาธิบดี อันวา ซาดัก ในป 1972 ทางรัฐบาลถึงไดมีการสงเสริมใหภาคเอก
ชนเขามามีบทบาทมากขึ้น
และในชวงทศวรรษที่ 80 เมื่ออียิปตตองดําเนินการปฏิรูปตามกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศที่มีความตองการจะลดบทบาทของภาครัฐลงแตทางราชการก็ตอบสนองนอยมาก จนกระทัง่ ทุกวันนีร้ ะบบสา
ธารณสุขของอียิปตยังดําเนินการโดยรัฐเปนสวนใหญ ซึ่งทํางานไดเปนที่นาพอใจระดับหนึ่ง ตัวชี้วัดสถานะสุขภาพตางๆ
ก็มีแนวโนมดีขึ้น เชน อัตราตายของทารกลดลงจาก 70/1,000 การเกิดมีชีวิต ในป ค.ศ.1981 เปน 38/1,000 การเกิดมี
ชีวิต ในป ค.ศ.1990 โรคติดตอที่เคยเปนปญหาสําคัญไดรับการควบคุมจนลดขนาดปญหาลงได แมการเพิ่มของจํานวน
ประชากรยังมากอยู
ตั้งแตป ค.ศ.1980 ทางราชการอนุญาตใหมีการสรางโรงพยาบาลเอกชนได มีผลทําใหจํานวนเตียงในภาคเอก
ชนเพิ่มขึ้นถึง 11,000 เตียงในป 1992 (เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 180) ซึ่งเพิ่มในอัตราที่สูงกวาภาครัฐมาก อัตราการครองเตียง
ในโรงพยาบาลยังไมสูงมากนักประมาณรอยละ 49 โดยอัตราการครองเตียงในภาครัฐประมาณรอยละ 40 และในภาค
เอกชนประมาณรอยละ 60-70
รายจายดานสุขภาพคิดเปนรอยละ 4.7 ของผลผลิตมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product, GDP)
โดยแหลงที่มาของคาใชจาย (finance mechanism) มาจาก
1. รัฐบาล (Government financing) โดยผานทางกระทรวงสาธารณสุขรอยละ 19 กระทรวงการศึกษา รอย
ละ 7 กระทรวงการคลังรอยละ 4 กระทรวงอืน่ ๆอีกรอยละ 3 ของรายจายสุขภาพของทั้งประเทศ
2. ระบบรัฐสวัสดิการ (Public financing) ผานทางระบบประกันสุขภาพของรัฐสวนตางๆ เชน Health
Insurance Organization เปนตน กลุมนี้มีแหลงที่มาของเงินจากหลายแหง
3. เอกชน (Private financing) เชนทีม่ สี ดั สวนเปนรอยละ 6 ของรายจายสุขภาพทั้งประเทศ ประกอบดวย
การการประกันผานทางองคกรวิชาชีพ สหภาพ
สวนการประกันสุขภาพเอกชนทีม่ สี ดั สวนแครอ ยละ 1
ของรายจายสุขภาพของประเทศ และองคกรพัฒนาเอกชน เปนตน
4. การจายเองจากผูปวย Household payments ประมาณรอยละ 55 ของรายจายสุขภาพ
การใหบริการทางการแพทยนั้นทางรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข ไดจัดใหโดยไมคิดคาบริการผานทางโรง
พยาบาล 225แหงและ คลินีกอีกกวา 2,000 แหงทั้วประเทศ ซึ่งก็ใหการรักษาทุกอยางตั้งแตฉุกเฉินจนกระทั้งการผาตัด
หัวใจ ซึ่งก็มีปญหาดานคุณภาพและการจํากัดของทรัพยากร
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ระบบประกันสุขภาพในอียิปต
Health Insurance Organization (HIO) เปนระบบประกันทีใ่ หญทส่ี ดุ ในประเทศ HIO เปนการประกันสุข
ภาพภาคบังคับทีม่ สี มาชิกเปนขาราชการ ลูกจางบริษัทตางๆ ภรรยามายของผูมีสิทธิที่เสียชีวิต ขาราชการบํานาญ
และไดเพิม่ สิทธิสําหรับเด็กนักเรียนอีก 10 ลานคนทัว่ ประเทศ
ทําใหครอบคลุมผูมีสิทธิประมาณ 15 ลานคน หรือ
ประมาณ ผ ของประชากรของประเทศอียิปตทั้งหมด HIO มีโรงพยาบาลในสังกัดอยู 25 แหง มีเตียงประมาณ 4,500
เตียง และมีคลินกิ คนไขนอก 116 แหง
รายรับของ HIO นั้นมาจากการจายสมทบของลูกจางและนายจางโดยมีรัฐบาลเปนผูใหเงินอุดหนุน สําหรับลูก
จางของรัฐนั้นจะตองจายสมทบรอยละ 0.5 ของเงินเดือน และกระทรวงที่เปนนายจางจายอีกรอยละ 1.5 โดยการใช
บริการแตละครั้งตองมีการจายรวม (co-payment) สําหรับลูกจางเอกชนนั้นตองจายเงินสมทบรอยละ 1.0 และนายจาง
จายอีกรอยละ 3.0 แตไมตองจายรวมเมื่อมารับบริการ คนที่เกษียณอายุและภรรยามายของผูมีสิทธิตองจายรอยละ 1.0
ของรายไดจากบํานาญที่ไดรับ
ในป ค.ศ.1984 ทางรัฐบาลอนุญาตใหนายจางรองขอสิทธิในการที่จะออกจากระบบ
HIO นีไ้ ด ถานายจางสามารถจัดหาการประกันสุขภาพที่มีคุณสมบัติเทียบไดรับประกันผลประโยชนจาก HIO จนถึงป
1993 นี้มีบริษัทมากกวา 561 แหง ที่ออกจากระบบ HIO นี้ เนื่องจากไมพอใจกับคุณภาพบริการที่ไดรับ บริษทั ทีอ่ อก
จากระบบ HIO จะประกันลูกจางของตนกับบริษัทประกันสุขภาพเอกชน หรือ ประกันใหลูกจางดวยตัวเอง หรือเขารวม
กับ Curative Care Organization หรือการซือ้ ประกันสุขภาพในลักษณะของประกันสุขภาพหมู
นอกจาก HIO แลวยังมีองคกรที่มีลักษณะคลายกันคือ Curative Care Organization (CCO) ที่มีโรงพยาบาล
ในความดูแล 12 แหง โดยมีเตียงผูปวยในรวมกัน 4,846 เตียง CCO มีหนาที่ดูแลคน 4 กลุมใหญ คือ ลูกจางที่นาย
จางทําสัญญาให CCO คุมครองให กลุมที่จายเงินคารักษาเอง กลุมผูปวยที่มีรายไดนอย และผูป ว ยทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุ

บทบาทของการประกันสุขภาพภาคเอกชนในประเทศอียปิ ต
รายจายสุขภาพของอียิปตมาจากภาคเอกชนถึงกวารอยละ 60 หรือถาคิดเปนสัดสวนของรายไดประชาชาติ
ประมาณรอยละ 3 คาใชจายที่เปนของภาคเอกชนนี้มีดังนี้
1. ครัวเรือนจายเอง (household out-of-pocket) สวนนี้เปนคาใชจายที่มากที่สุดคือประมาณรอยละ 55 ของ
คาใชจายทั้งหมด
2. Health maintenance organizations (HMO) มีความพยายามที่จะจัดตั้ง HMO ขึ้นในอียิปตตั้งแตป
ค.ศ.1989 โดยใชรปู แบบของ Managed care
ปจจุบันมีสมาชิก ประมาณ 10,000 คน โดยมีอยู 36
บริษัท การใหการประกันจะเนนไปที่การประกันกลุมเพื่อปองกันไมใหเกิดการเลือกเขาสูระบบเฉพาะคนที่
สุขภาพไมแข็งแรง (adverse selection) และเพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย จะมีการคัดเลือกไมใหคนที่
มีโรคอยูกอนแลวมาสมัครโดยมีการตรวจคนที่อายุเกิน 45 ปขี้นไปที่จะเขารวมทุกคน การรับบริการก็ตอง
มาพบแพทยที่อยูในระบบ อีกทั้งมีการตรวจสองการใชและรับบริการวาเหมาะสมหรือไม
เบี้ยประ
กันภัยของ HMO นี้ถูกกวาประกันสุขภาพเอกชนทั่วไป ผูที่มาขอเขารวมมีจํานวนมากขึ้นทุกป แตสวน
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ใหญเปนบริษทั ตางประเทศหรือเจาหนาทีส่ ถานฑูต จึงยังไมอาจจะสรุปไดวาระบบนี้จะขยายตัวไปไดเพียง
ใด
3. การประกันผานทางองคกรวิชาชีพ สหภาพ และสหกรณ (Professional organization, unions, and
cooperatives) การประกันทั้งสามรูปแบบเปนสิ่งที่มีอยูทั่วไปในอียิปต มีองคกรวิชาชีพที่จัดตั้งแผน
การประกันประมาณ 21 แหง แลวแตวิชาชีพตัวเอง เชน วิศวกร ทนายความ แพทย เปนตน ระบบ
ประกันสุขภาพตางๆนี้มีวิธีควบคุมคาใชจายหลายวิธี เชน การใหมีการจายรวม (Co-payment ) การ
กําหนดเพดานสําหรับการเบิกคารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลคืน การใชคูปองเพื่อใชบริการผูปวยนอกไม
ใหเกิน 5 ใบตอป เปนตน
4. การประกันสุขภาพเอกชนทัว่ ไป (private health insurance) ในอียิปตมีสวนแบงนอยประมาณ รอยละ 1
ของรายจายสุขภาพของประเทศ เพราะไมเปนที่นิยม มีเพียงหนวยงานราชการแค 3 แหงและ 1 บริษัท
เทานั้นที่เขารวม โดยเปาหมายของประกันสุขภาพเอกชน คือ คนที่ไมมีสิทธิรักษาพยาบาล รวมถึงคนที่
ไมอยากใชประกันสุขภาพของรัฐ ซึ่งมักเปนผูมีรายไดหรือฐานะดี เชนเดียวกับในประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ
ที่การประกันภาคเอกชนกําลังเติบโต แตยังไมแนวาปจจัยตางๆจะเอื้อตอการเติบโตของระบบประกันสุข
ภาพเอกชนหรือไม ซึ่งมีการคาดการณดังนี้
นโยบายของรัฐ นโยบายที่ออกมาจากทางราชการ ไมไดชวยสนับสนุนการเติบโตของ
ประกันสุขภาพเอกชน และยังพยายามดึงประชาชนไวในการประกันภาครัฐ เนื่องจากในมุมมอง
ทางการเมืองนั้น การใหบริการผานทางภาครัฐมีสว นสําคัญ เพราะสามารถสรางความเปนธรรมและ
ความเปนอันหนี่งอันเดียวกันในสังคมใหเกิดขึ้น แตจุดมุงหมายสองประการนี้ก็คงจะบรรลุไดยากถา
การรับบริการทางการแพทยแลวไมตองเสียคาใชจาย
ผูบ ริโภค เพราะวารายจายสุขภาพกวาครึ่งมาจากการออกคาใชจายเองของครัวเรือน จึง
เปนเหตุผลวาทําไมประกันสุขภาพเอกชนนาจะยังมีทใ่ี นการทีจ่ ะเติบโตตอไป แตมีปจจัยที่ทําใหการ
เติบโตนั้นจํากัด คือ ประชาชนทั่วไปไมสามารถที่จะจายคาเบี้ยประกันภัยได เพราะฉะนัน้ ประกันสุข
ภาพเอกชนจึงเสมือนมีไวใหคนมีฐานะ
ผูร บั ประกัน
ในมุมมองของผูรับประกันพบวา แมตลาดของการประกันสุขภาพจะมีการ
พัฒนามามาก แตประกันสุขภาพเอกชนยังคงลาหลังเนื่องจากกฎระเบียบไมเอื้ออํ านวยตอการเติบ
โต การประกันสุขภาพไมเปนการบังคับในผูท ท่ี ํางานอิสระ และสิทธิประโยชนตา งๆนอย เพราะเก็บ
คาเบี้ยประกันภัยในราคาที่ตํ่าเพราะบริษัทประกันพยายามทําใหมันหาซึ้อไดสําหรับคนทั่วไป และ
ระบบการบริหารจัดการก็ยังไมดีและขาดความชํานาญในการดําเนินการ

โดยสรุป ประเทศอิยิปตมีความเหมือนกับประเทศกําลังพัฒนาทั่วไป ที่การบริการทางการแพทยที่มีคุณภาพยัง
มีไมเพียงพอ เนื่องจากการจํากัดของงบประมาณ และคาใชจายทางการแพทยมาจากการจายเองเปนสวนใหญกวารอย
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ละ 60 ซึ่งแสดงใหเห็นวาประกันสุขภาพภาคเอกชนมีชองทางในการขยายตัวอีก แตประกันสุขภาพเอกชนยังไมเติบโต
เทาที่ควร ทําใหเห็นไดวา การทีจ่ ะพัฒนาระบบประกันสุขภาพเอกชนในประเทศทีก่ ํ าลังพัฒนาได จะตองอาศัยความ
รวมมือสนับสนุนจากหลายฝายทัง้ จากนโยบายของภาครัฐ อีกทั้งความพรอมของภาคเอกชนเอง รวมถึงความพรอมของ
ผูบริโภคทั้งในแงการเงิน ความรูความเขาใจเรื่องความเสี่ยงในดานการรักษาพยาบาล การกระจายความเสี่ยง และ
การใชจายเพื่อปองกันความเสี่ยงของผูประกันตนเปนสําคัญวา มีความรูและความอยากในการที่จะซื้อหาประกันเอกชน
หรือไม และยังมีปญ
 หาทีต่ ามมาอีกวาแลวรูปแบบประกันสุขภาพแบบไหนทีเ่ หมาะสมกับประเทศเหลานี้ ที่ซึ่งประกัน
สุขภาพเอกชนคงเปนเพียงชองทางหนึ่งของการพัฒนาระบบการเงินและระบบบริการสาธารณสุขเทานั้น (Nadwa, 1997)

ขอวิพากษ ผลดี และผลเสีย
• ประสบการณจากการศึกษาระบบประกันสุขภาพในประเทศสิงคโปร และประเทศอียิปต พบวาระบบประกันสุขภาพ
เอกชนในประเทศที่กําลังพัฒนา มีศักยภาพในการขยายตัวได แตขึ้นกับปจจัยตางๆหลายปจจัย ไดแก
(1) ระบบประกันสุขภาพภาครัฐทีม่ อี ยู ซึ่งมักเปนภาคบังคับ การประกันดังกลาวใหความครอบคลุมกลุมประชากร
ไดมากเพียงใด กลุมใดบาง มีเครือขายระบบการใหบริการภายใตระบบประกันนัน้ คุณภาพของบริการและ
การมีสวนรวมในคาใชจายที่เกิดขึ้น
(2) นโยบายของรัฐ รวมถึงกฎหมายดานประกันสุขภาพและบริการสาธารณสุขที่เอื้ออํ านวยตอการทําธุรกิจ
(3) ความสามารถของประชาชนในการจายเบี้ยประกันภัย รวมทั้งการอุดหนุนจากภาครัฐ
(4) ทางเลือกของประชาชนในเรื่องการประกันสุขภาพ และการรับบริการทางการแพทย
• การประกันสุขภาพภาคเอกชนในประเทศกําลังพัฒนา
มีพฤติกรรมการเลือกกลุมประชากรที่เปนเปาหมายตาม
ความเสี่ยงเชนเดียวกับในประเทศที่พัฒนาแลว แมวาการประกันสุขภาพเอกชนเปนทางเลือกแกประชาชน กระตุน
ใหเกิดการแขงขันและการพัฒนาคุณภาพบริการ แตผูที่สามารถเขาถึงไดมักอยูในวงจํากัดเทานั้น มีปญหาการ
ปฏิเสธการรับประกัน ทําใหกลุมที่มีคาใชจายทางการแพทยสูง กลับตกเปนภาระของภาครัฐอยูเชนเดิม
• ประเทศที่ไมมีระบบประกันสุขภาพภาคบังคับของรัฐที่มีความครอบคลุม แตหวังพึ่งพาระบบหลายระบบรวมกัน
รวมทั้งการประกันสุขภาพภาคเอกชน อาจไมสามารถประสบความสําเร็จในการขยายสวัสดิการดานสุขภาพและ
ความคุมครองไปสูประชาชนทั้งหมดในวงกวางได ดังเชนในประเทศอียิปต
บทบาทของภาคเอกชนนาจะเปน
เพียงระบบเสริม (Supplementary) จากระบบพื้นฐานมากกวา
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• การประกันสุขภาพทีด่ ี นาจะเปนระบบทีใ่ หประชาชนมีสว นรับผิดชอบตนเอง กระตุนการออมของประเทศ สามารถ
กระจายความเสี่ยงในระยะยาวตามชวงชีวิตของตนเอง (Intertemporal risk diversification) และมีการกระจาย
ความเสี่ยงระหวางบุคคลในกลุมประชากร (Cross-sectional risk diversification) ซึ่งอาจทําใหเกิดขึ้นในภาคเอก
ชนไดยาก หากไมมีนโยบายจากรัฐ และกฎหมายในการกํากับระบบทีด่ ี
• สําหรับประเทศไทย การทีจ่ ะมีระบบประกันสุขภาพในแบบของประเทศสิงคโปร โดยใหเปนระบบระดับประเทศนัน้
อาจทําไดยาก เพราะระบบนี้ตองการการจายเงินสมทบกองทุนที่คงจะเปนไปไดในสังคมที่มีการจางงานเปนกิจ
ลักษณะ (formal sector) เทานั้น (Nichols 1997) แตประเทศไทยประชาชนสวนใหญทําอาชีพเกษตรกรรมมีราย
ไดไมแนนอน การเรียกเก็บเงินเขากองทุนกระทําไดไมสะดวก
แตสําหรับกลุม ประชาชนทีม่ งี านทําเปนกิจ
ลักษณะเชนกลุมขาราชการ พนักงานบริษัทตางๆ ระบบนีน้ า เปนทางเลือกหนึง่ สําหรับการปรับระบบการใชจา ย
ดานสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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บทที่ 5
การดูแลรักษาภายใตการจัดการ (Managed Care)
กรอบเนือ้ หา
•
•
•
•
•
•

นิยาม
การพัฒนาการโดยสังเขป
รูปแบบของเมนเนจดแคร
กลไกการทบทวนการใชบริการและระบบผลตอบแทน
อิทธิพลของเมนเนจดแครที่มีตอการบริการและคาใชจายทางการแพทย
ขอวิพากษและขอสรุป

การใหการดูแลรักษาภายใตการจัดการ หรือ เมนเนจดแคร (Managed care) เปนรูปแบบของการประกันสุข
ภาพภาคเอกชนรูปแบบหนึง่ ทีม่ กี ารขยายตัวอยางรวดเร็วและทวีความสํ าคัญมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
การศึกษาทบทวนครัง้ นี้ ผูวิจัยจะขอกลาวถึงเมนเนจดแครในประเด็นที่นาสนใจตามหัวขอตอ ไปนี้ คือ นิยาม พัฒนาการ
โดยสังเขป รูปแบบของเมนเนจดแคร กลไกการทบทวนการใชบริการและระบบผลตอบแทนทีน่ ํามาใช อิทธิพลของเมน
เนจดแครที่มีตอการบริการและคาใชจายทางการแพทย

นิยาม
เมนเนจดแครมักถูกนิยามวาเปน ”ระบบที่มีการผสมผสานการคลังและการใหบริการทางการแพทยที่เหมาะสม
เขาดวยกัน (Integration of financing and delivery of appropriate medical care) โดยมีวิธีการที่มีลักษณะดังนี้
•
มีความรับผิดชอบตามกฎหมายในการใหบริการทางการแพทยแกสมาชิก โดยการทําสัญญากับ
แพทย แ ละโรงพยาบาลเป น ผู ใ ห บ ริ ก ารเพื่ อ จั ด การให บ ริ ก ารทางสุ ข ภาพอย า งเบ็ ด เสร็ จ
(Comprehensive health care) เปนเครือขายการใหบริการกับสมาชิก โดยปกติแลกเปลี่ยนกับ
การไดรบั เบีย้ ประกันภัยทีก่ ําหนดไวลว งหนาเปนรายเดือน
•
ผูใหบริการที่รับสัญญาตกลงยอมรับวิธีการควบคุมการใชบริการและคุณภาพ (Utilization and
quality control)
•
มีสิ่งจูงใจทางการเงิน (Financial incentives) ที่ผูปวยจะใชบริการจากผูใหบริการและสถาน
พยาบาลภายในเครือขาย
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•

การแบกรับความเสี่ยงทางการเงิน (Financial risk)บางประการโดยแพทย ซึง่ มีผลเปลีย่ นแปลง
บทบาทของแพทยจากการเปนเพียงตัวแทนดูแลสวัสดิภาพของผูป ว ย (Patient welfare) ไปสูก ารสรางสม
ดุลระหวางสวัสดิภาพผูปวยและความจําเปนในการควบคุมตนทุนคาใชจาย” (Iglehart 1992; Weiner
and de Lissovoy 1993)

การพัฒนาการโดยสังเขป
เมนเนจดแครมีจุดเริ่มตนมาจากแนวคิดกวา 50 ปมาแลว โดยยุคแรกอยูในรูปแบบ prepaid group-practice
plan เชนของ Goup Health of Puget Sound และของ Kaiser Permanente Medical Care program ซึ่งมีกลุมของ
แพทยใหบริการทางสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จแกสมาชิกของแผนการประกันเพื่ อแลกเปลี่ยนกับเบี้ยประกันภัยรายเดือนใน
อัตราคงที่ โดยเบี้ยประกันภัยจะมีอัตราคงที่สําหรับทุกคน ซึ่งตอมาในป ค.ศ.1971 (พ.ศ.2514) รัฐบาลกลางของสหรัฐ
อเมริกาภายใตการนําของประธานาธิบดี Richard Nixon ไดสนับสนุนแนวคิดของ prepaid group practice เปน
นโยบายวาสามารถชวยชะลอการเพิ่มขึ้นของคาใชจายทางสุขภาพได และเรียกชื่อใหมเปน Health maintenance
organization (HMO) และตอมาไดตรา กฎหมายเพื่อกํากับ ควบคุมและสนับสนุนการขยายตัวของ HMOs โดยเฉพาะ
เรียกวา “Health Maintenance Organization Act of 1973” (Iglehart 1992)
เมนเนจดแครมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วโดยเฉพาะในชวงหลัง ค.ศ.1984 มีการพัฒนารูปแบบใหมๆออก
มามากมาย จํานวนผูทําประกันใน HMO นั้นเพิ่มขึ้นจาก 6 ลานคนในป ค.ศ.1976 เปน 38.6 ลานคนในป ค.ศ.1991
เมื่อยางเขาทศวรรษ 1990s การประกันสุขภาพในกลุม ลูกจางบริษัทเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกาอยูในลักษณะของ
เมนเนจดแคร ถึงรอยละ 95 มีเพียงรอยละ 5 เทานัน้ ทีแ่ ผนสวัสดิการดานสุขภาพเปนแบบอิสระ ดังแสดงในตารางที่ 5.1
(Iglehart 1992) โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเปลี่ยนแปลงนี้ไดแกการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของคาใชจายในการรักษา
พยาบาลของประเทศ ซึ่งไดเพิ่มจาก 38.2 พันลานเหรียญสหรัฐใน ค.ศ.1965 เปน 643.4 พันลานเหรียญสหรัฐใน
ค.ศ.1990 หรือคิดเปนจากรอยละ 8.4 เปนรอยละ 61.1 ของกําไรทั้งหมดของนายจางกอนหักภาษี (Iglehart 1992) ทํา
ใหบริษัทนายจางผูใหสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลแกลูกจางเกิด ความตองการที่จะควบคุมสวัสดิการดังกลาวและ
ผลักดันใหมีการควบคุมคาใชจายดานนี้โดยตรง อยางไรก็ตามการขยายตัวของ HMOs ไมเทากันในแตละมลรัฐของ
สหรัฐอเมริกา มลรัฐที่มีการขยายตัวของ HMO มากไดแก California, Colorado, Minnesota, Nevada และ Oregon
การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของธุรกิจของ HMOs เจริญเติบโตอยางรวดเร็วในชวงทศวรรษ 1980s ทําใหเกิด
การแขงขันกันอยางมาก แผนการประกันใหมๆที่เกิดขึ้นตองการชวงชิงตลาดอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดการแขงขันอยาง
มากใน 3 ดานใหญๆ คือ ราคาหรืออัตราเบี้ยประกันภัย ทางเลือกในเรื่องผูใหบริการ และความครอบคลุมของสิทธิ
ประโยชน (Feldman, Kralewski et al. 1989) ถึงขนาดที่บางองคกรตั้งอัตราเบี้ยประกันภัยไวตํ่ากวาตนทุนก็มี ในป
ค.ศ.1987 มีเพียงรอยละ 13 ของแผนการประกันใหมและรอยละ 38 ของแผนการประกันทีด่ ําเนินการอยูแลวเทานั้นที่ได
กําไร ทําใหในชวงกอนเขาสูทศวรรษ 1990s มีการรวมตัวกันของ HMOs หลายแหง สงผลใหสว นแบงการตลาดในองคกร
หลายแหงเพิ่มขึ้น ผลกําไรดีขึ้น โดยมีสัดสวนของแผนการประกันที่ไดกําไรเพิม่ เปนรอยละ 66 ในป ค.ศ.1989 (Gold
1991)
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สิทธิประโยชนดา นบริการทางสุขภาพโดยทัว่ ไปของแผนการประกันสุขภาพแบบนี้ จะครอบคลุม
•
การใหบริการรักษาพยาบาลของแพทยทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน
•
การอยูโ รงพยาบาล
•
บริการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการและรังสีวิทยา
•
บริการฉุกเฉินและบริการนอกพืน้ ที่
•
การรักษาดานสุขภาพจิตและการติดยา
•
การดูแลพยาบาลระยะพักฟน
•
คายาผูปวยนอก
ทั้งนี้เปนไปตามกฎหมายที่ HMOs จะตองปฏิบัติตามหากตองการไดรับความคุมครองตามกฎหมายของรัฐ บาลกลาง ในแบบของการประกันบางแบบอาจมีเพิ่มเติม เชน บริการดูแลผูสูงอายุ บริการทันตกรรม สายตา พฤติ
กรรมสุขภาพ และความครอบคลุมเสริมสําหรับประกันผูส งู อายุ MEDICARE ของรัฐ ใหเลือก (Boland 1990)

ตารางที่ 5.1
การกระจายของลูกจางในภาคเอกชนของประเทศสหรัฐอเมริกาตามแผนสวัสดิการสุขภาพแบบตางๆ
1988
1989
1990
ชนิดของแผนการประกันสุขภาพ (ตัวเลขเปนรอยละ) 1987
Unmanaged fee for service
Managed care
Managed fee-for-service(1)
HMOs
PPOs
Point-Of-Service plans

หมายเหตุ

41
59
32
16
11
na

28
72
43
18
11
na

18
82
49
17
16
na

5
95
57
20
13
5

(1) แผนการประกันทีใ่ ชระบบการทบทวนการใชบริการ (Utilization review) เปนสวนหนึ่งเพื่อลดการ
ใชบริการที่ไมจําเปนหรือไมเหมาะสม

รูปแบบของเมนเนจดแคร
ความแตกตางระหวางเมนเนจดแครรูปแบบตางๆอาจพิจารณาไดจากประเด็ นตอไปนี้
•
การรับความเสี่ยงทางการเงินจากการใชบริการ (Bearing of financial risk) ทั้งนี้ใครจะเปนผู
รับระหวางผูจายเงินซื้อประกัน ตัวกลางหรือบริษัทประกัน และแพทยผูใหบริการ
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•

•

•

การจํากัดทางเลือกและอิสระของผูบริโภคในการเขาหาผูใหบริการ (Restriction of consumer
selection of provider) ซึ่งในแผนการประกันสุขภาพแตเดิมมักไมมีการจํากัดอิสระในการเลือก
ผูใหบริการของผูเอาประกัน แตใน Managed care จะมีระบบที่จํากัดทางเลือกใหสมาชิกผูเอา
ประกันเลือกใชผูใหบริการในเครือขายของตน ทั้งนี้อาจโดยการจํากัดสิทธิประโยชน หรือการให
ผูเอาประกันตองมีสวนรวมจาย (Cost sharing) ในสัดสวนตางๆกันไป
การควบคุมการใชบริการที่นําไปใชกบั ผูใ หบริการ (Utilization control) อันหมายถึงกลไกใน
การพิจารณาวิธีเวชปฏิบัติของแพทยผูใหบริการที่จะไดรับการชําระคาสินไหมจากองคกรผูรับ
ประกัน รูปแบบ วิธีการและความกวางขวางของการใชวิธีการนั้นมีความแตกตางกันไป
ความรับผิดชอบในการจัดใหมีการใหการดูแลรักษา (Obligation to arrange for care
provision) โดยในแผนการประกันทั่วๆไป บริษทั หรือองคกรการรับประกันไมมขี อ ผูกมัดทีต่ อ ง
รับผิดชอบจัดหาผูใหบริการแกผูเอาประกันแตมีหนาที่เพียงชําระคาใชจายที่เกิดขึ้น ในขณะที่ใน
ระบบเมนเนจดแครนั้นองคกรรับประกันมีความรับผิดชอบในการจัดหาผูใหบริการ (Weiner and
de Lissovoy 1993)

Managed care แตละรูปแบบจะมีความแตกตางกันไปตามประเด็นทั้ง 4 ดานดังกลาว อาจจัดแบงออกเปน
กลุมใหญๆไดดังนี้

1.Health Maintenance Organization (HMO)
HMO เปนตนกําเนิดรูปแบบของ Managed care อยางเปนทางการ ซึ่งไดรับคํานิยามไวตาม Health
Maintenance Act of 1973 (P.L. 93-222) และบทแกไข (P.L. 94-460) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ไววาเปน “หนวยงาน
ตามกฎหมายหรือระบบการดูแลสุขภาพที่ไดรับการจัดตั้งขึ้น ที่มีการใหบริการโดยตรง หรือจัดใหมบี ริการดูแลสุขภาพพืน้
ฐานและบริการเสริมอยางบูรณาการ แกประชากรผูสมัครเปนสมาชิกขอรับบริการอยางสมัครใจในพื้นที่หนึ่ง โดยแลก
เปลี่ยนกับการชําระเงินลวงหนาในอัตราคงที่ตามชวงเวลา (A legal entity or organized system of health care that
provides directly or arranges for a comprehensive range of basic and supplemental health care services to a
voluntarily enrolled population in a geographic area on a primarily prepaid and fixed periodic basis)” (Kelly,
Bacon et al. 1994)
HMO เปนระบบการใหบริการสุขภาพที่มีการชําระเงินลวงหนาที่ทั้งตัวองคกร และแพทยผใู ห
บริการระดับปฐมภูมิ (Primary care physicians) ตางแบกรับความเสี่ยงทางการเงินจากการใชบริการที่ใหกับสมาชิกกัน
เปนบางสวน การแบกรับความเสี่ยงของการใชบริการอาจอยูในรูปการไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน (ทํางานมากนอยก็
ไดรายไดเทาเดิม) การจายแบบเหมาเปนรายหัว (Capitation) หรือการจายตามการใชบริการแตมีสวนหัก (Fee for
service with withhold)
ลักษณะเดนของ HMO อีกประการหนึ่งคือ การใชแพทยระดับปฐมภูมิเปนผูรักษาประตู (Gatekeeper) คือเปน
ผูใหบริการคนแรกที่จะดูแลผูปวยที่มารับบริการ ผูปวยที่เปนสมาชิกของ HMO จะไปพบแพทยผูเชี่ยวชาญ (Specialist)
ไดตอ เมือ่ แพทยผรู กั ษาประตูเปนผูส ง ไป (Iglehart 1992) และในรูปแบบของ HMO ที่แทจริงนั้นสมาชิกจะตองมารับ
บริการไดเฉพาะภายในระบบที่จัดตั้งไวเทานั้น ไมสามารถไปใชบริการนอกเครือขายของระบบได (Weiner and de
Lissovoy 1993)
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รูปแบบดั้งเดิมของ HMO มี 2 รูปแบบคือ Prepaid group practices (PPGPs) หรือ closed-panel plan และ
Independent practice associations หรือ open-panel plan ซึ่ง PPGPs ในชวงแรกนั้นมักกอตั้งโดยกลุมของผูบริโภค
ที่มีความสนใจเชิงสังคมนิยมเลียนแบบตามแนวทางของกองทุนการเจ็บปวย (Sick fund) ของยุโรปอยางงาย
ใน
ปจจุบัน HMO มีรูปแบบพื้นฐานใหญๆตามการจัดของ InterStudy (Porter and Hamer 1993) อยู 5 รูปแบบ คือ
1.1 Staff model เปน HMO ประเภทที่ใหบริการทางสุขภาพโดยแพทยที่จางไวโดยองคกร HMO นัน้ แพทย
เหลานี้มักไดรับคาตอบแทนสวนใหญเปนเงินเดือนในจํานวนคงที่ และมีสวนรวมในการรับความเสี่ยงทาง
การเงินจากการใหบริการดวย
1.2 Group model เป น HMO ประเภทที่ ทําสั ญ ญากั บ กลุ ม ของแพทย ผู ชํานาญการหลายสาขา
(Multispecialty group practice) ขนาดใหญเพียงกลุมเดียวเปนผูใหบริการแกสมาชิก ทั้งนี้กลุมแพทย
เปนองคกรตางหากจากองคกรของ HMO ซึ่งจะทําสัญญากับ HMO นัน้ โดยเฉพาะเพียงแหงเดียว อาจมี
บางที่กลุมแพทยอาจรับดูผูปวยในระบบจายตามบริการ (Fee-for-service, FFS) ทัว่ ไปหรือผูป ว ยของ
PPO อยูบาง แตเปนสวนนอย
1.3 Network model เปน HMO ประเภทที่ทําสัญญากับกลุมของแพทยผูชํานาญการหลายสาขา
(Multispecialty group practice) หลายๆกลุมในลักษณะเครือขายการใหบริการแกสมาชิก มีสว นนอยที่
อาจมีแพทยอิสระอยูดวย กลุมผูใหบริการใน HMO ลักษณะนี้มักสามารถใหบริการแกกลุมผูปวยอื่นๆนอก
HMO ไดดวย
1.4 Individual Practice Association (IPA model) เปน HMO แบบเปดทีแ่ พทยแตละคนหรือกลุม ของแพทย
ขนาดเล็กๆทําสัญญากับ HMO เพื่อใหการดูแลสมาชิก แพทยระดับปฐมภูมมิ สี ํานักงานของตนเอง และ
อาจไดรบั คาตอบแทนเปนแบบเหมาจายรายหัว (Capitation) หรือเปนแบบจายตามบริการ (FFS) ที่มีการ
รวมรับความเสี่ยงโดยการหักเงิน (Withhold) สวนหนึ่งไวกอนตามที่มีการเจรจากันไว
1.5 Mixed model เปน HMO ที่รวมเอารูปแบบ HMO ทัง้ 4 แบบขางตนมาผสมผสานกัน โดยไมมีรูปแบบใดที่
เดนเปนพิเศษ
ความแตกตางในดานเครือขายของ HMOs แตละประเภทแสดงไวในตารางที่ 5.2 อยางไรก็ตามเริ่มมี HMO
ลูกผสมรูปแบบตางๆเกิดขึ้นมาอีกมากมาย เชน Open-ended HMO (O/HMO), Social HMO (S/HMO) ซึ่งเปนแนวโนม
ทีแ่ ผนการประกันแบบเปด (Open-ended) นี้มีแนวโนมจะขยายตัวตอไปมากกวารูปแบบเดิมๆ โดยจะขอกลาวถึงโดย
สังเขปในลําดับตอไป
ในป ค.ศ.1990 ประมาณรอยละ 66 ของ HMOs เปนองคกรเอกชนประเภทแสวงหาผลกําไร โดยมีสวนแบง
ของผูเ อาประกันประมาณรอยละ 47 ในขณะทีร่ อ ยละ 43 ของ HMOs ทั้งหมดเปนของบริษัทประกัน (Gold 1991)
การกอตั้ง HMOs มักนิยมใหอยูในรูปของการรวมทุน (Joint venture) ระหวางบริษัทประกันกับองคกรอื่นๆ เชน โรง
พยาบาล กลุม แพทย และนักลงทุน เปนตน (Gabel, Jajich-Toth et al. 1987)
การคํานวณเบี้ยประกันภัยของ HMOs แตเดิมที่กําหนดไวตามกฎหมายเปนแบบอัตราชุมชน (Community
rating) โดยไมมีการปรับคาใดๆตามความเสี่ยงเฉพาะของกลุมนายจาง ซึ่งเปนไปตามหลักการวาเปนการรวมความ
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เสี่ยงเขาดวยกันในกลุมสมาชิกทั้งหมด เพื่อใหคาใชจายเฉลี่ยของสิทธิประโยชนอยูในระดับที่ยอมรับได แตในระยะ
หลั ง นายจ า งหลายรายไมยอมเพราะเปนการอุดหนุน (Cross-subsidization) ที่ไมเหมาะสม แมวาเดิมอาจใช
Community rating by class โดยปรับอัตราเบี้ยประกันภัยตามปจจัยทางประชากรที่เกี่ยวของกับคาใชจายทางสุขภาพ
เชน เพศ และอายุได จึงมีแรงผลักดันใหมีการแกไขกฎเกณฑขอนี้ จึงมีการแกไขกฎหมายในป ค.ศ.1988 ให HMOs ที่จะ
ไดรบั การรับรองโดยรัฐ (Federally qualified HMOs) กําหนดเบีย้ ประกันภัยแบบ Adjusted community rating ซึ่งใช
การกําหนดเบีย้ ประกันภัยเฉพาะกลุม แบบลวงหนา (Prospective group-specific rating) ทั้งนี้มีขอจํากัดไววาเบี้ยประ
กันภัยเฉพาะกลุมจะตองไมเกินกวารอยละ 110 ของอัตราเบี้ยประกันภัยแบบ Community rating ตามมาตรฐานเดิม
(Gold 1991)

ตารางที่ 5.2

ลักษณะของเครือขายผูใหบริการของ HMOs ที่มีอายุเกิน 3 ปในป ค.ศ.1990
Model

Physicians staffing
ท Total number of physicians per average plan
ท Average total physicians per 1000 members
ท Average primary care physicians per 1000 members
Typical HMO medical network (in percents)
ท Multispecialty group practice
ท Solo or partmership
ท Groups 3 –7 or with solo
ท Others
Predominant payment method for primary care physicians
ท Salary
ท Capitation
ท Fee for service

ที่มา:

Total

Staff

Group

Network

IPA

1189
28.6

399
3.2

517
5.0

1816
39.7

1326
36.9

10.2

2.5

2.7

9.5

14.4

37
29
10
24

74
5
2
19

84
3
3
10

42
12
2
44

10
45
15
23

15
56
28

82
11
7

34
66
0

0
81
19

1
59
40

ดัดแปลงจาก Gold (1991)

2.Preferred Provider Organization (PPO)
PPO เปนระบบการใหบริการแบบผสมผสาน (Integrated delivery system) ที่ใหตัวองคกรทําหนาทีเ่ ปน
Broker ระหวางผูซื้อบริการและผูใหบริการ PPOs จะทําสัญญากับเครือขายหรือกลุมของแพทยเพื่อใหบริการทางการ
แพทยแกสมาชิกผูทําประกันโดยจะใหผลตอบแทนตามราคาคาบริการและสวนลดที่กํ าหนดไวลว งหนา PPOs จะไม
กําหนดใหแพทยผูใหบริการเปนแพทยผูรักษาประตูดังเชน HMO สมาชิกมีทางเลือกวาจะใชบริการจากผูใหบริการใน
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เครือขาย หรือ “Preferred providers” โดยสมาชิกจะไดรับความคุมครองที่มากกวาและเสียคาใชจายรวม ณ จุดรับ
บริการนอยกวาหากใชบริการสุขภาพในเครือขายบริการที่ PPOs จัดไวให ในทางกลับกันผูใ หบริการอันไดแกแพทย จะ
ยอมรับการอยูภายใตระบบการจัดการใชบริการของ PPOs เพื่อเขาไปอยูในเครือขาย ผูใหบริการมักจะไดรับการจายคา
ตอบแทนแบบตามบริการโดยมีสวนลด (Discounted fee-for-service)
ดังนั้นจึงไมไดรับความเสี่ยงทางการเงิน
(Weiner and de Lissovoy 1993)
การกอตั้ง PPOs มักนิยมใหอยูในรูปของการรวมทุน (Joint venture) ระหวางบริษัทประกันกับองคกรอื่นๆ เชน
โรงพยาบาล บริษทั ทําธุรกิจทบทวนการใชบริการ และกลุม แพทย เปนตน เชนเดียวกับ HMOs (Gabel, Jajich-Toth et
al. 1987) ในกลุมของ PPOs เองมีความแตกตางกันไปหลากหลายรูปแบบ โดยทั่วไป PPOs สรางความแตกตางจาก
กันใน 4 ดานคือ
•
ขอบเขตการนําการจัดการการใชบริการมาใชกับแพทย
•
ความสามารถในการรวบรวม วิเคราะหและรายงานขอมูลการเรียกรองสินไหมและการใชบริการ
ซึ่งเปนประโยชนตอนายจางในการตัดสินใจ
•
ความสนใจที่จะพัฒนาองคประกอบบริการใหมๆ เชน การจัดการการชดเชยการเจ็บปวยและ
ความพิการ บริการทางสุขภาพที่บาน (Home Healthcare) การรักษาทางจิตเวชและบําบัดผู
ติดยา
•
การริเริม่ รูปแบบใหมๆ เชน Exclusive Provider Organization (EPO) หรือความสามารถในการ
รับความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งมักตองมีการจัดการทางการเงินและการตั้งอัตราราคาตางๆในรูป
แบบที่ตางไป (Boland 1990)
หากจะกลาวโดยรวบยอดแลวความแตกตางที่สําคัญที่สุดระหวาง HMO และ PPO คือการแบกรับความเสี่ยง
ทางการเงินของแพทยหรือกลุมของแพทยผูใหบริการแกสมาชิกขององค กรเมนเนจดแครนั้นนั่นเอง ซึ่งในปจจุบันนี้ความ
แตกตางระหวาง HMO และ PPO ลดลงเรือ่ ยๆ โดย HMO เริ่มมีลักษณะเปดกวางคลาย PPO มากขึ้น และองคกร
PPO แตเดิมเริ่มมีการกระจายความเสี่ยงทางการเงินสูผูใหบริการมากขึ น้ และลดอิสระในการเลือกแพทยผใู หบริการของ
สมาชิกลง

3.Managed Indemnity Plan (MIP)
MIP เปนแผนการประกันสุขภาพประเภททีบ่ ริษทั ผูร บั ประกันใชวธิ กี ารควบคุมการใชบริการ (Utilization
control ) แบบตางๆ เพื่อจัดการเวชปฏิบัติของผูใหบริการที่ผูรับที่บริษัทจะตองจายคาสินไหมให MIP ไมถือวาเปนระบบ
ใหบริการแบบผสมผสาน (Integrated delivery system) เนื่องจาก MIP คลายกับแผนประกันสุขภาพทีร่ จู กั กันทัว่ ไปใน
ประเทศไทยที่ไมมีการจัดเครือขายผูใหบริการโดยเฉพาะใหกับสมาชิ กผูท ําประกัน แตจะมีกระบวนการทบทวนการใช
บริการ (Utilization review) เปนกลไกเพื่อควบคุมคาใชจาย Health Insurance Association of America ไดตัด MIP
ออกไปจากกลุมของเมนเนจดแคร และเรียกใหม MIP เปน “Indemnity plan with utilization review” (Weiner and de
Lissovoy 1993)
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4. องคกรและแบบของการประกันลูกผสม เชน
• Open-ended HMO หรือ Open-panel HMO (O/HMO) เปน HMO ที่สมาชิกมีสิทธิหรือทางเลือกที่

•

•

•

•

จะไปรับบริการนอกเครือขายไดเอง (Self-refering) เมื่อตองการรับบริการ (point of service) แตอาจตอง
เสียคาใชจายเองเมื่อไปรับบริการในสัดสวนที่สูงกวาการใชบริการกับผูใหบริการในเครือขายของ HMO
มาก (เชน เสียเปน deductible) แผนการประกันสําหรับการใชบริการนอกเครือขายอาจเปนแบบ MIP
หรือ PPO ดําเนินงานโดย HMO หรือบริษทั แม ทั้งนี้องคกรผูรับประกันและแพทยระดับปฐมภูมิยังคงตอง
รับความเสี่ยงรวมกัน O/HMO จัดเปน Point-Of-Service plan (POS) รูปแบบหนึง่
Exclusive Provider Organization (EPO) เปน PPO ประเภทหนึ่งที่ผูปวยซึ่งเปนสมาชิกตองไปใช
บริการกับผูใหบริการในเครือขายของ PPO เทานั้น บางครั้งมีผูเรียกลักษณะเชนนี้วา “Lock-in provision”
(Weiner and de Lissovoy 1993) Risk-sharing EPO (R/EPO) เปนองคกรที่คลายคลึงกับ Openpanel IPA-HMO เพียงแตไมมีการรวมกับแบกรับความเสี่ยงกับผูใหบริการ
Point-Of-Service plan (POS) เปนรูปแบบของการประกันที่สมาชิกมีสิทธิในการเลือกวาจะใชหรือไม
ใชเครือขายขององคกรการประกันนั้นก็ไดเมื่อไปรับบริการ แต POS จะจูงใจใหสมาชิกใชบริการจากแพทย
ระดับปฐมภูมิหรือแพทยบางคนโดยเฉพาะ สมาชิกมีอิสระที่จะใชบริการจากแพทยคนอื่นที่ไมไดอยูใน
เครือขาย แตจะตองเสียคาใชจายเองในสัดสวนที่สูงกวาการใชบริการตามชองทางในเครือขายมาก POS
มีอยู 3 รูปแบบใหญๆ คือ (1) O/HMO (2) Triple-Option Plan (TOP) และ (3) “Unified” PPO ซึ่ง
เปน PPO ที่รับความเสี่ยงทั้งจากการใชบริการในเครือขายและนอกเครือขาย
Social HMO (S/HMO) เปนรูปแบบ HMO ทีเ่ ปนโครงการสาธิตของ Health Care Financing and
Administration (HCFA) ของสหรัฐอเมริกา เปนการขยายขอบเขตสิทธิประโยชนครอบคลุมการสนับสนุน
ทางสังคม และการดูแลระยะยาว (Long-term care) สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ การจัดบริการภายใน
อาจเหมือนกับ HMO โดยทัว่ ไปทีท่ ําสัญญากับผูใ หบริการ หรือเปนหนวยงานทีใ่ หบริการดูแลระยะยาวอยู
แลวที่ทําสัญญากับแพทย หรือเปนเพียงตัวกลางที่ทําสัญญากับผูใหบริการดานตางๆทั้งหมด โดย
Medicare จะจายลวงหนาเปนจํานวนรอยละ 95 ของคาใชจายตอหัวสําหรับผูปวยที่มีลักษณะเหมือนกัน
ในแผนการประกันแบบจายตามบริการ (Fee-for-service) เรียกวา Adjusted average per capita cost
หรือ AAPCC ซึ่งชวยหักลางความแตกตางเนื่องจากปจจัยอายุ เพศ สถานะดานสวัสดิการ และสถานะของ
สถาบัน ระหวางแผนการประกันทัง้ 2 แบบ (Gabel, Jajich-Toth et al. 1987; Luft and Miller 1988)
Triple-Option Plan (TOP) เปนแผนการประกันทีใ่ หผบู ริโภคมีทางเลือกในการรับสิทธิประโยชน ณ
เวลาที่สมัครเขาเปนสมาชิก โดยเลือกระหวางการรับบริการจาก HMO, PPO หรือ MIP ภายใตรมขององค
กรเดียว (ไมใช 3 องคกรหรือแบบการประกัน) TOP มักเปนบริษัทประกันที่ซื้อกิจการของ HMO และ
PPO อิสระมารวมกันไว ซึง่ สําหรับนายจางผูจายคาเบี้ยประกันภัยใหลูกจางแลว ขอไดเปรียบสําคัญของ
TOP คือการลดปญหาเรื่องความลําเอียงในการเลือกแผนการประกัน (biased selection) เพราะใชบริษัท
ประกันเพียงแหงเดียว ทําใหไมมีปญหาดานการกระจายความเสี่ยงเหมือนในกรณีที่ตองใชบริษ ทั ประกัน
หลายแหงที่แตละแหงอาจเสนอเปน HMO, PPO หรือ MIP อยางใดอยางหนึ่ง สําหรับ TOP ที่อาจใหทาง
เลือกในการรับบริการแกสมาชิก ณ เวลาที่ไปรับบริการมักเรียกวาเปน POS
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หากจะกลาวโดยสรุปแลว Managed care เปนระบบประกันสุขภาพที่มีการควบคุมการเขาถึงบริการ (Access)
ของผูปวย คุณภาพของบริการ (Quality of services) และคาใชจายที่เกิดจากการใชบริการ (Costs) โดยกลไกตางๆ
ดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การบริการ การสรางเครือขาย และการจูงใจทางการเงินใหสมาชิกผูทําประกันสุข
ภาพกับองคกรใชบริการจากผูใหบริการในเครือขายที่จัดไวให ซึ่งอาจสรุปความแตกตางกันไดในตารางที่ 5.3
กลไก
ตางๆเหลานี้ รวมทั้งอิทธิพลของเมนเนจดแคร ผลไดผลเสียตางๆที่มีตอการบริการและคาใชจายในทางการแพทยจะได
กลาวถึงในตอนตอไป

ตารางที่ 5.3

ความเหมือนและแตกตางกันขององคกรเมนเนจดแครรูปแบบตางๆ
รูปแบบของระบบ
มิติของความแตกตาง
FFS
MIP
PPO
EPO
O/HMO
- นายจางผูชําระเบี้ยประกันภัยรับความ
-/+
เสี่ยงทางการเงิน
- ตัวกลางรับความเสี่ยงทางการเงิน
+/- แพทยรับความเสี่ยงทางการเงิน
- จํากัดการเลือกผูใหบริการของผูบริโภค - การควบคุมการใชบริการที่ใชกับการ
ประกอบเวชปฏิบตั ขิ องผูใ หบริการ
- องคกรรับประกันรับผิดชอบในการจัด
ใหมีการใหการดูแลรักษา
-

ที่มา:

HMO

-/+
+/-

-/+
+/+/-

-/+
+/+

+
+
+/-

+
+
+

+

+

+

+

+

-

+/-

+

+

+

ดัดแปลงจาก Weiner และ de Lissovoy (1993)

กลไกการทบทวนการใชบริการและระบบผลตอบแทน
ความสําเร็จของเมนเนจดแครขึ้นกับกลไกและความสามารถขององคกรที่จะมีอิท ธิพลตอทางเลือกในการทําเวช
ปฏิบตั ขิ องแพทย โรงพยาบาลและผูใ หบริการอืน่ ๆใหไปในทางทีเ่ พิม่ คุณคาและมีประสิ ทธิภาพแกผปู ว ย ทั้งนี้โดยอาศัย
กลไกสําคัญ 2 ประการคือการใชกฎ (Rules) ผานทางกลไกการทบทวนการใชบริการ (Utilization review) และการใชสิ่ง
จูงใจ (Incentives)
การทบทวนการใชบริการ (Utilization review) หรือการจัดการการใชบริการ (Utilization management) เปนกล
ไกที่ใชตรวจสอบความเหมาะสมของการใชบริการทางการแพทย ประเมินความจําเปนสําหรับบริการ และกลั่นกรองวา
การใหบริการนั้นทําไปในลักษณะที่สอดคลองตามมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับและในเวลาที่เหมาะสม (Tischler 1990)
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การทบทวนการใชบริการอาจมีชื่อเรียกในที่ตางๆแตกตางกันไปได เชน Clinical rules, Quality assurance, Treatment
protocol, Treatment algorithms, Regulations, Administrative constraints, Practice guidelines และ Practice
parameters (Iglehart 1992) รูปแบบการทบทวนการใชบริการทีม่ กี ารนํามาใชมีมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งอาจยกเปน
ตัวอยางในภาพกวางไดดังตารางที่ 5.4
จากการศึกษาของ Hoy และคณะ รายงานในป ค.ศ.1991 (Hoy, Curtis et al. 1991) พบวา PPOs ใชการแจง
ขออนุมัติกอนการใหบริการ (Precertification) การทบทวนระหวางการใชบริการ (Concurrent review) การวางแผน
การออกจากโรงพยาบาล (Discharge planning) เพื่อลดการใชบริการผูปวยในโดยไมจําเปนถึงรอยละ 98, 97 และ 87
ตามลําดับ ใน HMOs มีการใชกิจกรรมเหลานี้ในอัตราที่ตํ่ากวาคือประมาณ 2 ใน 3 อัตราการใชการบังคับใหขอความ
เห็นจากแพทยทานที่ 2 กอนการผาตัด (Mandatory secondary opinion) ของ PPOs และ HMOs อยูในอัตราประมาณ
รอยละ 58 และ 40 ตามลําดับ การจัดการดูแลผูปวยที่ตองใชคาใชจายในการรักษาพยาบาลสูง (High-cost case
management) ถูกนํามาใชประมาณรอยละ 95 ใน PPOs และรอยละ 77 ใน HMOs

ตารางที่ 5.4

ตัวอยางวิธีการการทบทวนการใชบริการ

Inpatient review

Ambulatory (Outpatient) review

ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท

ท
ท
ท

Preadmission review
Emergency and urgent admissions review
Medical or surgical second opinion
Concurrent hospital review
Case management
Discharge planning
Retrospective hospital review
Hospital bill review
DRG validation
Psychiatric and chemical dependency review

Inpatient supplementary programs
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท

Severity of illness and intensity of treatment analysis
Quality assurance services
Alternative care funding
Prepayment claims screens review
Fee negotiation
Fraud and abuse investigations
Medical information help line

ที่มา: Boland (Boland 1990)

Medical and surgical service certification
Diagnostic tests
Review of highly discretionary prospective procedures,
procedures with a high degree of geographic variation,
large differences in billed charges, and routine
occurrence of non-confirming second opinions
ท Psychiatric and chemical dependency and psychiatric
case management
ท Case management
ท Dental review
ท Optometric review
ท Extended care facility and nursing facility review
ท Home healthcare review
ท Medical necessity and appropriateness screening
Ambulatory supplemental programs
ท
ท
ท

Pregnancy screening programs and high-risk pregnancy
management
Fee management in conjunction with prospective
procedure review
Review of procedures in which non-confirming second
opinions routinely occur
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การศึกษาที่เกี่ยวของกับผลของการทบทวนการใชบริการที่มีตอการใช บริการและคาใชจายทางการแพทยนั้น
แสดงผลสําเร็จในการลดการใชบริการและคาใชจายในระดับตางๆกันไป จากการทบทวนของ Wickizer พบวาการทบ
ทวนการใชบริการสามารถลดการรับผูปวยในโรงพยาบาลลงไดตั้งแตรอยละ 10-15 แตผลการประเมินในระดับมหภาค
ของ Professional Standard Review Organization (PSRO) และองคกรทีท่ ําการทบทวนการใชบริการของรัฐอืน่ ๆ ทีไ่ ด
รับการตีพิมพในชวงป ค.ศ.1978-1981 นัน้ พบผลเพียงจํากัดทีก่ ารทบทวนการใชบริการมีตอ วันนอนโรงพยาบาลของผู
ปวย Medicare ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Wickizer 1992)
อยางไรก็ตามการศึกษาของ Wickizer และคณะ (Wickizer, Wheeler et al. 1989) ทีท่ ําการวิเคราะหขอมูลการ
ขอเบิกคาสินไหมจากกลุมการประกัน 223 กลุมในระหวางป ค.ศ.1984 ถึง 1986 เพือ่ ประเมินผลของการทบทวนการใช
บริการของบริษัทประกันแหงหนึ่งพบวา การทบทวนการใชบริการสามารถลดจํานวนการรับผูปวย เขาโรงพยาบาลลงได
รอยละ 13 ลดวันนอนผูป ว ยในลงไดรอ ยละ 11 ลดคาใชจายทั่วไปในโรงพยาบาลรอยละ 7 ลดคาใชจายบริการเกี่ยว
เนื่อง (Ancillary services) รอยละ 9 และลดคาใชจายทางการแพทยโดยรวมลงไดรอยละ 6
จากการศึกษาของ
Feldstein และคณะ (Feldstein, Wickizer et al. 1988) ในชวงป ค.ศ.1984-85 พบวาการทบทวนการใชบริการสามารถ
ลดการรับเขาโรงพยาบาลไดรอยละ 12.3 ลดวันนอนผูป ว ยในรอยละ 8.0 ลดคาใชจายของโรงพยาบาลรอยละ 11.9
และลดคาใชจายทางการแพทยทั้งหมดรอยละ 8.3
การใชสง่ิ จูงใจ (Incentive) เปนกลไกทีส่ ําคัญอีกกลไกหนึ่งที่องคกรเมนเนจดแครนํามาใชเพื่อควบคุมการทําเวชปฏิบัติ
การใหบริการทางการแพทยและคาใชจาย กลไกการจายคาตอบแทนแกแพทยที่มีการใชกันอยูโดยทั่วไปมี 5 ประเภท
ใหญๆ คือ
(1) คาตอบแทนตามบริการแบบมีสว นลด (Discounted fee-for-service) เปนวิธีที่แพทยในเครือขายของเมน
เนจดแครตกลงจะลดคาบริการในการดูแลผูปวยที่เปนสมาชิกของเมนเนจดแครนั้น ลงจากอัตราปกติที่คิด
จากผูปวยกลุมอื่นๆ วิธีการนี้ไมสรางแรงจูงใจใดๆใหกับแพทย เพื่อควบคุมราคาคาใชจายหรือการใช
บริการของผูปวย
(2) การกําหนดอัตราคาบริการแบบมีเพดานสูงสุด (Capped fee schedule) เปนวิธีการจายคาตอบแทน
แพทยที่มีการกําหนดเพดานของการชําระคาบริการสําหรับการตรวจรักษาแตละประเภทไว วิธีการนี้มีขอ
ไดเปรียบเหนือกวาวิธีการแรกคือ สามารถชวยควบคุมการเพิ่มราคาคาบริการของแพทยได และเปนธรรม
มากกวาที่แพทยผูคิดคารักษาแพงจะถูกตัดสวนลดมากกวาแพทยผูคิ ดคารักษาในอัตราที่ตํ่ากวา
(3) การกําหนดอัตราคาบริการแบบมียอดสูงสุด และมีสวนหักไวลวงหนากอน (Capped fee schedule with
withhold) เปนวิธีการที่องคกร HMO จะหักคาตอบแทนสวนหนึ่งที่ตองจายใหกับแพทยไวสวนหนึ่งกอน
และจะจายคืนใหแกแพทยเมื่อสิ้นป หากผลการดําเนินงานของแผนการประกันเปนไปตามเปาหมาย ซึ่งมัก
ครอบคลุมการสงตอผูปวยและการรับเขารักษาตัวในโรงพยาบาล แพทยที่มีคาใชจายในการสั่งการรักษา
สงตอหรือรับผูปวยเขาโรงพยาบาลตํ่า จะไดเงินสวนหักคืนมากหรือทั้งหมด สวนแพทยที่ใชคาใชจายดัง
กลาวมากอาจไดรับเงินสวนหักนี้ในอัตราที่ตํ่ากวา กลไกดังกลาวเปนแรงจูงใจไมใหแพทยใหบริการหรือ
สั่งการรักษาเกินจําเปน ซึ่งเปนวิธีการที่นิยมใชใน IPA HMOs
(4) การจายแบบเหมาจายเปนรายหัวสําหรับการดูแลรักษาแบบปฐมภูมิ (Primary care capitation) เปนวิธี
การจายคารักษาพยาบาลลวงหนาใหแกแพทย เปนจํานวนคงที่ตอเดือนตอรายของผูปวยที่อยูภายใตการดู
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แลของแพทยผนู น้ั โดยไมคํานึงวาแพทยจะใหบริการแกผูปวยมากหรือนอยอยางไร โดยมีการกําหนดราย
การการใหบริการตรวจรักษาในระดับปฐมภูมิ (Primary care) ที่อยูภายใตเงื่อนไขของคาตอบแทนดัง
กลาวไวกอน ซึ่งมักจะไมรวมการสงผูปวยตอใหแกแพทยผูเชี่ยวชาญ หรือโรงพยาบาล การจายคาตอบ
แทนแพทยดวยวิธีนี้ ทําใหแพทยตองแบกรับความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการใชบ ริการของผู
ปวย จึงมีแรงจูงใจที่จะไมใหบริการเกินความจําเปน ในขณะเดียวกันแพทยไมตองรับความเสี่ยงจากการ
ใชบริการราคาแพงมากนัก เนื่องจากไมตองเสียคาใชจายในกรณีการสงตอผูปวย
(5) การจายแบบเหมาจายเปนรายหัวเต็มรูปแบบ (Full capitation) เปนวิธีการจายคารักษาพยาบาลลวงหนาใหแก
แพทย เปนจํานวนคงที่ตอเดือนตอรายของผูปวยที่อยูภายใตการดูแลของแพทยผู น น้ั โดยไมคํานึงวาแพทยจะ
ใหบริการแกผูปวยมากหรือนอยอยางไรในทุกกรณี รวมถึงการสงผูปวยตอไปพบแพทยผูเชี่ยวชาญ หรือเขานอน
โรงพยาบาล
แพทยจะไดรบั เงินคาตอบแทนในสวนทีเ่ หลือหลังจากหักคาใชจา ยสว นที่เปนของแพทยผูเชี่ยว
ชาญและโรงพยาบาลไปแลว (Gordon and Herman 1990)
รูปแบบการจายคาตอบแทนแบบเหมาจายเปนรายหัวนี้อาจจายใหกับแพทยเปนรายบุคคลโดยตรง (Two-tier
system) หรือจากใหกับกลุมแพทยเพื่อนําไปกระจายใหกับแพทยรายบุคคลอีกตอหนึ่ง (Three-tier system) ก็ไดเชนใน
กรณีของ Group HMOs นอกจากนี้ใน HMOs ประเภท Salary model ยังมีการจางแพทยเปนลูกจางประจําและจาย
คาตอบแทนในรูปของเงินเดือน (Salary) วิธีการนี้ทําใหแพทยไมตองรับความเสี่ยงดานการเงิน แตตองรับความเสี่ยงใน
เรื่องแรงงานและเวลาที่ตองใชในการดูแลผูปวยโดยไมไดคาตอบแทนเพิ่มเติม แตวิธีการไมคอยไดใชกันแพรหลายนักใน
ระยะหลัง
มี ก ารศึ ก ษาหนึ่ ง พบว า ระบบการจ า ยค า ตอบแทนแพทย นี้ โดยเฉพาะในรู ป ของการจ า ยแบบเหมาหั ว
(Capitation) หรือในรูปของเงินเดือน มีสวนสัมพันธกับอัตราการสงผูปวยเขาโรงพยาบาลที่ตํ่ากวาการจายตามบริการ
(Fee-for-service) การที่ใหแพทยรับความเสี่ยงทางการเงินเปนรายบุคคลและการปรับ เนื่องจากการขาดทุนของกองทุน
โรงพยาบาลของ HMOs นั้นมีความสัมพันธกับอัตราการมาพบแพทยตอสมาชิกที่ตํ่ากวา แตการที่สัดสวนของผูปวยของ
แพทยผนู น้ั เปนคนไขของ HMOs ในสัดสวนที่มากจะสัมพันธกับการมาพบแพทยที่บอยครั้งกวา และ HMOs จะมีโอกาส
คุมทุนไดมากกวาเมื่อใหแพทยรับความเสี่ยงของตนทุนการสงตรวจทางหองปฏิบัติการตางๆในกรณีผูปวยนอก นอก
เหนือจากการที่ HMOนั้นจะมีอายุมาก มีขนาดใหญ และมีแพทยที่รักษาผูปวยของ HMO มากกวาผูปวยสวนตัวทั่วไป
(Hillman, Pauly et al. 1989)
สวนการจายคาบริการรักษาพยาบาลแกโรงพยาบาลนั้นแยกตางหากออกจากการจายคาตอบแทนแพทย สวน
ใหญคาใชจายของการทดสอบเพื่อการวินิจฉัยโรค คาวัสดุตางๆ คาหองและบริการ คาหองผาตัด รวมทั้งคาใชจายของ
บริการเกี่ยวเนื่องตางๆ กลยุทธที่ใชในการจายคาบริการโรงพยาบาลที่ใชกันอยูทั่วไปของ HMOs และ PPOs มีอยู 4
ลักษณะ ไดแก
1. จายคาบริการหักสวนลด (Discounted charge) เปนวิธีการจายที่ยังนิยมใชกันอยู เนื่องจากบริการในโรงพยาบาล
ทําใหเปนมาตรฐานเดียวกันไดยาก แตวธิ นี ไ้ี มไดสนับสนุนโรงพยาบาลทีม่ ตี น ทุนตํ่า หรือลงโทษโรงพยาบาลทีม่ ตี น
ทุนสูง
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อยางไรก็ตามโดยรวม HMO ทีป่ ระสบความสําเร็จมักควบคุมตนทุนโดยอาศัยวิธีการหลักๆตอไปนี้รวมกัน
(1) จายผูใ หบริการแบบเหมาจายเปนรายหัว
2. กําหนดเบีย้ ประกันภัยทีเ่ ปนจริง
3. ใชแนวทางการออกกรมธรรมอยางรัดกุม
4. กระจายความเสี่ยงสูผูใหบริการโดยการใชสวนหัก (Withholds) และการรวมรับความเสีย่ งในกองทุนโรง
พยาบาล (Hospital pool)
5. มีการควบคุมจัดการการใชบริการอยางมีประสิทธิผล มีทั้งการขออนุมัติลวงหนา (Prior authority) และ
การทบทวนขณะใหบริการ (Concurrent review)
6. ใชเกณฑการเลือกแพทยและกลุมแพทยอยางรอบคอบ
7. ใชขอกําหนดเรื่องผูรักษาประตู (Gatekeeper) ที่เขมแข็ง
8. มีการควบคุมทางการเงินที่เหนียวแนน
9. มีคาใชจายดานการบริหารจัดการตํ่า โดยเฉพาะมีเทียบเปนรอยละของรายได
10. มีระบบขอมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (Boland 1990)

อิทธิพลของเมนเนจดแครที่มีตอการบริการและคาใชจายทางการแพทย
การขยายตัวของ HMO ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยางมากในตลาดการประกันสุขภาพทิ่อิงกั บการจางงาน
เนื่องจากการใหความคุมครองที่ตางไปจากการประกันสุขภาพแบบทั่วๆไป มีความครอบคลุมมากกวา และมักไมใชมาตร
การดานการเงินเพื่อใหผูเอาประกันตองมีสวนรวมจายเมื่อมารับบริการ หากแตจํากัดทางเลือกของผูใชบริการในการเลือก
ผูใ หบริการเปนสําคัญ (Luft and Miller 1988)
กลไกพื้นฐานที่ใชควบคุมตนทุนประกอบดวย การเลือกทําสัญญากับผูใ หบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การใชวิธี
การเบิกจายชําระคารักษาพยาบาลที่เนนการประหยัดทรัพยากร หรือการเจรจาเพื่อขอสวนลด และการลดการใชบริการที่
ไมเหมาะสมผานการทบทวนการใชบริการ (Gabel, Jajich-Toth et al. 1987) หลักฐานเกี่ยวกับอิทธิพลของเมนเนจด
แครในเรื่องการประหยัดตนทุนคาใชจายทางการแพทยไดนั้นมีคละเคลากันไป จากการศึกษาในมลรัฐแคลิฟอเนีย ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใชขอมูลในชวงป ค.ศ.1982 – 88 ไดขอสรุปวาการที่ HMO สามารถเจาะตลาดไดสวนแบงเพิ่มขึ้น
มารอยละ 10 จะสงผลใหอัตราเพิ่มขึ้นของตนทุนคาใชจายตอการรับเขาโรงพยาบาล 1 ครั้ง นอยลงไปรอยละ 9.4 ในชวง
6 ป (Robinson 1991) มีผูวิเคราะหวาอิทธิพลของเมนเนจดแครที่มุงในการปรับเปลี่ยนการปฏิบตั ขิ องผูใ หบริการนัน้ ขึน้
อยูก บั สวนแบงตลาดเปนสําคัญ อิทธิพลดังกลาวจะเกิดขึ้นใน 3 ระดับพรอมๆกันคือ
(1) เครือขายเมนเนจดแครแตละแหงจะพยายามที่จะมีสวนแบงตลาดที่เพี ยงพอ ใหสามารถเก็บขอมูลของผูให
บริการและมีอทิ ธิพลตอวิธกี ารปฏิบตั ขิ องผูใ หบริการแตละรายได รวมทั้งถายทอดวัฒนธรรมองคกรของ
แผนการประกันนั้นๆสูผูใหบริการที่มาอยูรวมเครือขาย
(2) สวนแบงตลาดที่มารวมกันของเมนเนจดแครตางๆในชุมชนหนึ่งๆจะมีอิท ธิพลตอรูปแบบการทําเวชปฏิบัติ
โดยรวม เปนมาตรฐานการปฏิบัติของชุมชนนั้นไป
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(3) สวนแบงตลาดโดยรวมของแผนการประกันเมนเนจดแครหนึ่งๆจะมีผลตอความสามารถของแผนการ
ประกันนัน้ ๆ ทีจ่ ะสรรหาแพทยทม่ี รี ปู แบบการทําเวชปฏิบัติสอดคลองกับนโยบายและวัฒนธรรมองคกรที่มี
(Hoy, Curtis et al. 1991)
Miller และ Luft (Miller and Luft 1994) ไดศกึ ษาทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจยั เกีย่ วกับผลการดําเนิน
งานของเมนเนจดแครที่ลงตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่มีการทบทวนบทความ (Peer reviewed journal) ในระหวางป
ค.ศ.1980 ถึงป 1993 ไดขอมูลจากการศึกษา 54 เรื่อง รวม 127 ตัวอยาง และขอมูลผลการดําเนินงาน 15 ดาน พบวา
เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการประกันแบบเรียกคืนคาสินไหม (Indemnity plan) แลว HMO จะมี
(1) อัตรารับผูปวยเขาโรงพยาบาลตํ่ากวา
(2) ระยะเวลาอยูโรงพยาบาลของผูปวยสั้นกวารอยละ 1 – 20
(3) อัตราการพบแพทยของผูปวย เทากันหรือมากกวา
(4) การใชวิธีการรักษาหรือการทดสอบที่มีราคาแพงนอยกวา
(5) การใชบริการปองกันโรคมากกวา
(6) ผลการรักษา (Outcome) โดยเฉลี่ยของกลุมประชากรคละกันไป กลาวคือ บางก็ดีกวา บางก็ดอยกวา
(7) ความพึงพอใจของสมาชิกผูเอาประกันที่มีตอบริการตํ่ากวาบาง แตความพึงพอใจที่มีตอคาใชจายที่
เกิดขึ้นอยูในระดับที่สูงกวา
รายละเอียดของผลการศึกษาดังกลาวอาจแสดงโดยสังเขปตามตารางที่ 5.5
อยางไรก็ตามการศึกษาของ
Miller และ Luft (1994) ไมพบหลักฐานที่เพียงพอที่จะสนับสนุนวามีความแตกตางกันดานประสิ ทธิผลระหวางรูปแบบ
ตางๆของ HMO และใหขอคิดเห็นวาการศึกษานี้มีขอจํากัดเรื่องการนําขอสรุปไปใชโดยทัว่ ไป (Generalization) เนื่องจาก
ปจจัยหลายประการ เชน ความลําเอียงในการเลือกที่ไมสามารถวัดได รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและความแตก
ตางกันมากของสภาวะตลาดของแตพื้นที่
มีผูกลาวสันนิษฐานอยูบางวาการที่ HMO สามารถลดการใชบริการและคาใชจายทางการแพทยลงไดนั้น
เปนเพราะ HMO มักดึงดูดคนที่มีอายุนอยกวาและมีสุขภาพดีกวาเขาสูองคกร แตในระยะ 10 กวาปแรกยังไมมีงาน
ศึกษาวิจัยใดที่ยืนยันขอสันนิษฐานดังกลาวอยางชัดเจน ซึ่งถึงแมวาความลําเอียงในการรับผูปวย (Biased patient
selection) จะเกิดขึ้นไดแตเมื่อองคกรเมนเนจดแครนั้นมีอายุมากขึ้นก็ยอมตองดึงดูดผูที่มีความเจ็บปวยมาดวย (Luft
and Miller 1988) แตจากศึกษาของ Luft และ Miller รายงานในป ค.ศ.1988 โดยการทบทวนการศึกษาอื่นๆที่ทํากัน
มากกอนหนานี้ พบวามีหลักฐานเพียงพอจะสรุปไดวา HMO มี Favorable selection ในกรณีของผูที่สมัครใหมเพื่อขอ
รับการประกัน เมื่อพิจารณาจากการใชบริการและคาใชจายที่ผานมาในอดีต
แตไมมี Favorable selection เมื่อ
พิจารณาจากสภาวะทางสุขภาพ ในขณะทีก่ ลุม ผูท ป่ี ระกันอยูก บั HMO อยูแลวมีแนวโนมที่จะมีสภาวะสุขภาพดีกวาการ
ประกันแบบที่จายตามบริการ แตกลุมที่ออกจากการประกันแบบ HMO มักเปนกลุมที่ปวยนอยกวาคาเฉลี่ยเชนกัน
(Unfavorable disenrollment selection) อยางไรก็ตามการใชขอมูลการใชบริการในการพิจารณาความลําเอียงในการ
เขาและออกจากกองทุนประกันนั้นอาจมีขอถกเถียงไดจากการที่ผูเอาประกันรอหรือเลือ่ นการใชบริการออกไประหวางการ
ตัดสินใจเปลี่ยนแผนการประกัน (Luft and Miller 1988)

84
ตารางที่ 5.5

อิทธิพลที่เมนเนจดแคร (โดยเฉพาะ HMO) มีตอการใชบริการและคาใชจายทางการแพทยเมื่อเทียบ
กับแผนการประกันแบบเรียกคืนคาสินไหม (Indemnity plan)

Performance dimensions
Utilization performance
Hospital admission rates

Studies
observations

a n d Major findings

11 observations from ท
11 studies
ท
ท
Hospital length of stay
16 observations from ท
13 studies
Hospital day per enrollee
8 observations from 6 ท
studies
ท
Physician office visits per enrollee
14 observations from ท
10 studies
ท
ท
Use of services that are expensive 9 studies
ท
and/or have less costly alternative

Lower for eight
Higher for three
In MOS study, lower by 26% to 37%(1)
1 – 20% shorter (except one which was 1% longer)
Significantly lower for three (18-29%)
Insignificantly lower for five (2-15%)
Lower for seven (three are significant)
Higher for seven (five are significant)
Recent data shows higher rates ,or little differences
18 of 20 comparisons shows an average of 22% fewer
procedures, tests, or treatments that were expensive
and/or had less costly alternative interventions.

Charge, Expenditure, and Premium
Hospital charges per stay

8 observations from 7 ท small nonsignificantly lower hospital charges per stay
studies
Hospital expenditures per enrollee
3 HMO studies; 1 PPO ท One PPO showed higher hospital expenditures per enrollee
study
Physician/outpatient expenditures per 3 HMOs and 2 PPOs ท Lower for two HMOs; higher for one
enrollee
ท PPOs showed conflicting results
Total expenditures per enrollee
2 observations
ท Significantly 13% lower expenditures
ท 11% lower in Medicare population
Premium level and growth
ท Inconclusive
Prevention, Quality of care and Enrollee Satisfaction performance
Prevention and health promotion
7 observations from 6 ท Enrollees received more preventive tests, procedures and
studies
examinations or health promotion activities
Quality of care
17 observations from ท 14 of 17 shows either better or equivalent quality-of-care
16 studies
results
Enrollee satisfaction
8 observations from 5 ท Fewer satisfied enrollees of perceived quality in 7 of 8
studies
observations, but 4 of 5 got rated highly in most aspects
ท More satisfied with financial aspects in 5 of 5 observations

หมายเหตุ
ที่มา:

(1) MOS = The Medical Outcomes Study (Greenfield, Nelson et al. 1992)
Miller and Luft (1994)

นอกจากนั้น HMO จะมีคาใชจายดานการบริหารการประกันตํ่ากวาแผนการประกันสุขภาพแบบทั่วไป โดย
HMO ขนาดใหญจะมีคาใชจายโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 9.4 (Kaiser Permanente รอยละ 2.5) ซึ่งตํ่ากวาคาเฉลี่ย
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ของอุตสาหกรรมมาก (Thorpe 1992) เหตุสําคัญที่ทําใหคาใชจายดานนี้ของ HMOs ตํ่า อาจมาจาก HMO ทีไ่ ดรบั
การรับรองจากรัฐ (Federally qualified HMOs) มีบริการสิทธิประโยชนพน้ื ฐานทีผ่ บู ริโภคมีสว นรวมจายนอยกวา ใช
โครงสรางอัตราเบี้ยประกันภัยที่งายกวา ซึ่งโดยทั่วไปจะคิดมาจากอัตราชุมชน (Community rating) และกลไกการเบิก
จายงายกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการประกันแบบอื่นๆสําหรับกลุมขนาดเล็ก
ขอมูลจากการสํารวจในระดับประเทศของ The Commonwealth Fund และ Henry J. Kaiser Family
Foundation ในป ค.ศ.1993 พบวาความพึงพอใจของสมาชิกของ HMO นั้นไมแตกตางจากประกันในรูปแบบอื่นๆที่เปน
การประกันที่ใหโดยนายจาง (รอยละ 83 vs. รอยละ 79 ตามลําดับ) (Davis, Rowland et al. 1995) การศึกษาของ
Gabel และคณะ (1989) พบวาเบีย้ ประกันภัยสําหรับความคุมครองสวนบุคคลและครอบครัวของ HMO นัน้ ตํ่ากวา
แผนการประกันแบบอืน่ ๆ ประมาณรอยละ 12 และรอยละ 15 ตามลําดับ และผูเอาประกันตองจายรวม (Co-pay) นอย
มาก
การศึกษาทบทวนของ Hellinger (1995) พบวาแผนการประกันทุกแบบที่มีการจํากัดการเลือกผูใหบริการของ
สมาชิกไมวาจะเปน Staff HMO, Group HMO, IPA HMO และ EPO จะไดประโยชนจากความลําเอียงในการเลือกแผน
การประกัน (Favorable selection) ของสมาชิกทั้งในกลุมประชากรผูสูงอายุและกลุมผูที่ยังไมสูงอายุ เหตุผลสําคัญนาจะ
เปนจากการที่ผูที่ปวยอยูเดิมไมอยากเปลี่ยนแพทยเมื่อตองเปลี ย่ นแผนการประกัน นอกจากนี้เมนเนจดแครอาจดึงดูดผู
ที่มีสุขภาพดีไดมากเนื่องจากการใหบริการดานการปองกันโรคและสง เสริมสุขภาพที่มีบูรณาการมากกวาแผนการประกัน
แบบเรียกคืนคาสินไหม แตขอสรุปจากการศึกษานี้ยังมีขอจํากัดอยูที่เปนการทบทวนจากการศึกษาจํานวนไมมากนัก
และมีแนวโนมวาการประมาณเรื่องประโยชนที่ HMO และ PPO ที่เกิดจากความลําเอียงในการเลือกแผนการประกัน อาจ
เกินความจริง หากเชื่อในปรากฏการณที่เรียกวา Regression to the mean กลาวคือ ตามโอกาสความนาจะเปนใน
ระยะยาวการใชบริการของสมาชิกจะคอยๆเพิ่มขึ้นไปที่คาเฉลี่ยของประชากรเองในที่สุด
และจากการศึกษาของ
Gabel และคณะ (1988) โดยการสํารวจสัมภาษณผูจัดการฝายผลประโยชนลูกจางใน 771 บริษัท พบวามีนอยคนมากที่
เห็นวาลูกจางผูที่สมัครเขา PPO จะมีสุขภาพที่แข็งแรงกวาแผนการประกันทั่วไป แตเกือบรอยละ 40 และรอยละ 25 ของ
ผูจัดการเห็นวา ผูท ส่ี มัครเขา IPA-HMO และ Group/Staff HMOนั้นมีสุขภาพดีกวาผูที่สมัครเขาแผนการประกันแบบปกติ
ที่เรียกคืนสินไหม ตามลําดับ
รายงานผลการศึกษาของ Medical Outcomes Study ที่ศึกษาการใหการดูแลระดับปฐมภูมิ(Primary care)
โดยการสัมภาษณกลุมผูปวยตัวอยางในระยะยาว (Longitudinal study) จํานวน 1208 คนที่มีโรคเรื้อรังจากสํานักงาน
ของแพทย 303 แหง ในเมืองใหญ 3 เมือง บงชี้วาการเขาถึงดานการเงิน (Financial access) นั้นดีกวาในแบบของการ
ประกันประเภททีจ่ า ยลวงหนา (Prepaid) เมื่อเทียบกับการจายตามบริการ (Fee-for-service) แตการเขาถึงในดานองค
กร (Organizational access) ความตอเนื่องของบริการ (Continuity) และการตรวจสอบได (Accountability) ดีกวาใน
ระบบจายตามบริการ
สําหรับ HMOs พบวามีการประสานงานกัน(Coordination) ดีที่สุด แตมีบรูณาการ
(Comprehensiveness) นอยทีส่ ดุ (Safran, Tarlov et al. 1994)
ตนทุนของบริการทางสุขภาพที่ยังสูงอยูทําใหเชื่อวาเมนเนจดแครเพียงแคโยกยายคาใชจายของบริษัทประกั น
สุขภาพไปสูสวนอื่นๆของระบบ อันไดแก ผูใหบริการในรูปของการแบกรับความเสี่ยงและผูบริโภคในลักษณะของการมี
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สวนรวมจายมากขึ้นเทานั้น แมแตโครงการที่Medicare สงเสริมใหผูประกันตนสมัครใจยายจากการประกันแบบปกติ
ไปอยูก บั แผนการประกันแบบเมนเนจดแคร นัน้ มีรายงานการศึกษาพบวาตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นเชนกัน ทําใหแนวคิด
ของ Social HMOs ที่หวังวาจะชวยประหยัดคาใชจายไดนั้น มีความไมแนนอน (Smith 1997)

ขอวิพากษและขอสรุป
เมนเนจดแครเปนระบบการใหบริการทางสุขภาพที่มีการผสมผสานการคลัง และการใหบริการไวในองคกรเดียว
กัน รูปแบบดังกลาวมีประเด็นที่นาสนใจดังตอไปนี้
• การทําใหผูใหบริการตองรับความเสี่ยงดานคาใชจายจากการใชบริการของผูปวย และถูกตรวจสอบโดยกระบวนการ
ทบทวนการใชบริการ เมื่อนํามาใชรวมกับการจัดระบบบริการเปนเครือขายอยางเปนระบบ สงผลใหเกิดประสิทธิ
ภาพในระบบการบริการและชวยลดบริการ และคาใชจายในสวนที่ไมจําเปนได
• การควบคุมคาใชจายทางการแพทยอยางไดผล จําเปนตองอาศัยกลไกและมาตรการตางๆ หลายมาตรการรวมกัน
ทั้งมาตรการที่มีผลตออุปสงค (การจํากัดอิสระของผูปวยในการใชบริการ ใหผานระดับของการดูแลที่เหมาะสม)
และมาตรการตออุปทาน (การคัดเลือกผูใหบริการที่มีพฤติกรรมการบริการที่ดี การใชกลไกการทบทวนการใชบริการ
และระบบคาตอบแทนที่มีการรวมรับความเสี่ยงของผูใหบริการ)
• อยางไรก็ตาม กลไกการควบคุมการใชบริการ และการจายคาตอบแทนแบบการจายลวงหนา หรือการหักสวนลดดัง
กลาวมาแลว อาจสงผลในทางลบตอคุณภาพของบริการได
การจัดเครือขายของผูใหบริการ และระบบ
Gatekeeper จํากัดอิสระในการเลือกผูใหบริการของผูปวย และแมวาเมนเนจดแครจะแสดงใหเห็นวาสามารถลด
คาใชจายลงได ปรากฏการณนั้นสวนหนึ่งอาจเปนผลมาจากการเลือกความเสี่ยง (Risk selection) โดยการ
พยายามดึงดูดกลุมผูที่มีความเสี่ยงตํ่ามาทําประกัน ไดเชนกัน
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บทที่ 6
เทคนิคและวิธกี ารทีเ่ กีย่ วของกับการประกันสุขภาพทีน่ า สนใจ
กรอบเนือ้ หา
•
•
•
•

การใชเบี้ยประกันอัตราชุมชน (Community rating)
การชําระคาใชจา ยทางการแพทยลว งหนาแบบเหมาจายเปนรายหัว (Capitation)
การใชบัญชีออมทรัพยเพื่อการแพทย (Medical saving account)
ระบบฐานขอมูล Health Plan Employer Data and Information Set และการรับรองมาตรฐานแบบของ
การประกันสุขภาพ (Accreditation of health plans)

มีความพยายามในหลายประเทศในการนํารูปแบบของเทคนิคและวิธีการตางๆ เขามาใชเพื่อแกปญหาในระบบ
ประกันสุขภาพ ดวยจุดมุงหมายที่จะเพิ่มความครอบคลุมของการประกันสุขภาพ (Coverage)
ประกันคุณภาพ
สรางความเสมอภาค (Equity) ในดานการคลังสาธารณสุข
และเพื่อการควบคุมคาใชจายดานการแพทย (Cost
containment) วิธีการที่นาสนใจ มีผนู ําไปใชในหลายประเทศและไดรบั การวิเคราะห วิพากษ วิจารณอยางกวางขวาง
ทีจ่ ะขอนําเสนอไว ณ ทีน่ ้ี ไดแก การใชเบี้ยประกันภัยแบบอัตราชุมชน (Community rating) การชําระคาใชจายทาง
การแพทยลว งหนาแบบเหมาจายเปนรายหัว (Capitation) การใชบัญชีออมทรัพยเพื่อการแพทย (Medical saving
account) และระบบฐานขอมูล HEDIS รวมทั้งการรับรองมาตรฐานแผนการประกันสุขภาพ

1. การใชเบีย้ ประกันภัยแบบอัตราชุมชน (Community rating)
การใชเบี้ยประกันภัยแบบอัตราชุมชน (Community rating) เปนการคํานวณเบี้ยประกันภัยจากอัตราการใช
บริการและคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากผูประกันตนทุกคนในกองทุนประกัน และหาเปนคาเฉลี่ยคิดเปนเบี้ยประ
กันภัยสําหรับทุกคนในกองทุนเปนจํานวนเทากัน การคํานวณเบี้ยประกันภัยอาจปรับคาเบี้ยประกันภัยไดตามสถานะ
ทางครอบครัว (โสด คู) พืน้ ที่ (Geography) และแบบของการประกัน (Plan design) เทานั้น โดยไมคํานึงถึงสภาวะ
สุขภาพ โรคภัยทีผ่ เู อาประกันเปนอยู หรือการใชบริการทางการแพทยในอดีต
ซึ่งเปนแนวคิดตรงกันขามกับการคิด
เบีย้ ประกันภัยในอัตราแบบตามประสบการณ (Experience rating) ที่อาศัยสถิติการใชบริการ และคาใชจายของบุคคล
มาเปนพื้นฐานในการคิดเบี้ยประกันภัย (American College of Physicians 1996)
การคิดเบี้ยประกันภัยแบบอัตราชุมชน มักใชเปนกลไกหนึง่ ของการปฏิรปู ระบบสาธารณสุขและการประกันสุข
ภาพในประเทศตางๆ ทัง้ ทีเ่ ปนระบบของภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งนี้เพื่อใหเบี้ยประกันภัยอยูในอัตราที่ไมสูงเกินกวา
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ทีป่ ระชาชนจะซือ้ หาประกันสุขภาพได
กวาเรื่องราคา

และเพื่อสงเสริมใหเกิดการแขงขันกันในเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพ มาก

การคิดเบี้ยประกันภัยแบบอัตราชุมชน อาจแบงไดเปน 3 รูปแบบ คือ
• เบี้ยประกันภัยแบบอัตราชุมชนคงที่ (Pure or flat community rating) เปนการคํานวณเบี้ยประกันภัย
อัตราชุมชนตามนิยามที่กลาวไวแลวขางตน
• เบี้ยประกันภัยแบบอัตราชุมชนตามชั้น (Community rating by class)
เปนวิธีที่นิยมใชในธุรกิจเมน
เนจดแครในสหรัฐอเมริกา ที่ใชกับการประกันสุขภาพที่อิงกับการจางงานโดยการคิดเบี้ยประกัน ภัยสําหรับ
บริษัทนายจางแตละบริษัทไมเทากัน ขึ้นอยูกับโครงสรางของกลุมผูเอาประกันของแตละบริษัท ถึงแมวา
ความเสี่ยงและคาใชจายจะถูกนําไปรวมกันในกองทุนประกันเดียว อยางไรก็ตามทุกคนในบริษัทหนึ่งๆ
จะเสียคาเบี้ยประกันภัยในอัตราเทากัน
• เบี้ยประกันภัยแบบอัตราชุมชนปรับคา (Adjusted or modified community rating) ยอมใหมีการปรับ
อัตราเบี้ยประกันภัยไดตามเพศ และอายุ หรือปจจัยอื่นๆที่ไมใชสภาวะสุขภาพ โรคภัยทีผ่ เู อาประกันเปน
อยู หรือการใชบริการทางการแพทยในอดีต ทั้งนี้มักมีการจํากัดขอบเขตของความแปรผันไวดวย
มลรัฐตางๆอยางนอย 19 มลรัฐในสหรัฐอเมริกาที่กําหนดการใชอัตราเบี้ยประกันภัยแบบอัตราชุมชนไวใน
กฎหมายเพื่อคํานวณเบี้ยประกันภัยของการประกันสุขภาพ ซึ่งประสบการณจาก มลรัฐเหลานี้พบวา การไมรวมเอา
สภาวะสุขภาพออกไปจากการคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัย ทําใหอัตราเบี้ยประกันภัยมีพิสัยจํากัด มีความแตกตางกันไม
มากนักในแตละกลุมของประชากร จากประสบการณของมลรัฐ California และ Oregon ที่ยอมใหใชปจจัยทางสภาวะ
สุขภาพมาคํานวณได แตกําหนดขอบเขตพิสยั ของอัตราเบีย้ ประกันภัยสามารถจํากัดความแตกตางกันของอัตราเบี้ยประ
กันภัยไดมากเชนเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการจํากัดความแปรผันของเบี้ยประกันภัยในรูปแบบตางๆของแผนการประกัน
ใหอยูในสัดสวนเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการใชรูปแบบการประกันเปนโอกาสในการหลบเลี่ยงการควบคุมการคํานวณ
เบีย้ ประกันภัย (American College of Physicians 1996)
การกําหนดใหใชอัตราชุมชนในการคํานวณเบีย้ ประกันภัยเปนกฎหมาย
สงผลใหเบี้ยประกันภัยที่เคยอยูใน
อัตราสูงนั้นลดลงอยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่เบี้ยประกันภัยที่เคยอยูในระดับตํ่ามีอัตราสูงขึ้นแตในระดับนัยสําคัญที่นอย
กวา ผูที่ตองจายเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นคือผูที่จายเบี้ยประกันภัยในอัตราตํ่ามากมาแตเดิม ยกเวนในมลรัฐ New York
เบี้ยประกันภัยสุขภาพในมลรัฐอื่นๆเพิ่มขึ้นนอยกวาที่คาดการณไว การปฏิรปู การกําหนดเบีย้ ประกันภัยทําใหเกิดการ
แขงขันดานราคามากขึ้นในตลาดกลุมขนาดเล็ก อันเปนผลจากความสามารถในการกําจัดการเลือกความเสี่ยงนั่นเอง
(American College of Physicians 1996)
Thorpe (1992) ใหความเห็นวาการใชเบี้ยประกันภัยอัตราชุมชนใชคาใชจายดานการบริหารนอยกวาเบี้ยประ
กันภัยอัตราตามประสบการณ เนื่องจากใชขอมูลนอยกวา
แมวาการใชเบี้ยประกันภัยอัตราตามประสบการณจะถูก
มองจากนักเศรษฐศาสตรวามีประสิทธิภาพมากกวา เนื่องจากไมมีการบิดเบือนราคาตลาด และมีความเสมอภาคมาก
กวา เนื่องจากผูมีความเสี่ยงมากจายมาก อยางไรก็ตามเบี้ยประกันภัยอัตราชุมชนนั้นชวยใหผูที่มีความเสี่ยงสูง สามารถ
ซือ้ หาประกันสุขภาพได เนื่องจากเบี้ยประกันภัยตํ่ากวาที่ควรจะเปนตามความเสี่ยงของตน แตเบี้ยประกันภัยของผู
ที่มีความเสี่ยงตํ่าจะสูงขึ้น อันอาจจะทําใหมผี สู มัครใจซือ้ ประกันสุขภาพลดลง
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การบังคับใหคนที่มีความเสี่ยงในระดับตางๆ จายคาประกันสุขภาพในอัตราที่เทากันนั้น จะเปนวิธีการที่ไมมี
ประสิทธิภาพ หากบุคคลนั้นสามารถเลือกระดับของการประกันที่จะซื้อได ผูที่มีความเสี่ยงตํ่าแตตองซื้อประกันที่ราคา
แพงเกินไป จะถูกชักนําใหซื้อประกันในระดับที่นอยเกินไป (ความคุมครองและสิทธิประโยชนนอย หรือไมซอ้ื ) โดยเฉพาะ
กรณีที่ประกันสุขภาพใชเบี้ยประกันภัยแบบอัตราชุมชนคงที่ ไมมีการปรับเบี้ยประกันภัยตามอายุ หรือกรณีทไ่ี มมแี ผน
การประกันที่ใชเบี้ยประกันภัยอัตราตามประสบการณเปนตัวเลือก
ในขณะที่ผูที่มีความเสี่ยงสูงจะมีแรงจูงใจใหซื้อ
หาประกันในระดับที่มากเกินไป เนื่องจากประกันสุขภาพมีราคาถูกเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงของตน (Luft
1995)
ดังนั้นอาจกลาวไดวา การใชเบี้ยประกันภัยแบบอัตราชุมชนจะไมมีประสิทธิภาพ หากผูบริโภคสามารถสมัคร
ใจเลือกระดับหรือปริมาณของประกันที่ตนเองจะซื้อหาได เพราะการใชอัตราชุมชนจะทําใหราคาของการประกันผิดเพี้ยน
ไปเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่แทจริง (Dowd and Feldman 1992)
เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นในมลรัฐ New York ที่มีกฎหมายกําหนดใหใชเบีย้ ประกันภัยแบบอัตราชุมชนในอัตรา
คงที่ (Flat community rating) ตั้งแตป ค.ศ.1993 สงผลใหกลุม ธุรกิจขนาดเล็กและคนหนุม สาวทีม่ สี ขุ ภาพดีประสบ
ปญหาเบีย้ ประกันภัยสูงขึน้
ในขณะที่คนอายุมากกวาที่มักมีรายไดมากกวาและมีคาใชจายดานการดูแลสุขภาพสูง
กวาไดรับเบี้ยประกันภัยในอัตราที่ลดลงมาก ทําใหกลุมคนหนุมสาวไมสามารถจะรับภาระชดเชยคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก
กลุมคนที่สูงอายุกวาได และไมสามารถจะซือ้ หาประกันสุขภาพไดในทีส่ ดุ (Gradison 1995)
American Academy of Actuaries (AAA) ไดทดลองคํานวณผลกระทบตอเบีย้ ประกันภัย ในการปฏิรปู แบบ
บูรณาการเพือ่ ใหเกิดการประกันแบบถวนหนา (Universal coverage) โดยใชเบี้ยประกันภัยอัตราชุมชน เมื่อเปลี่ยน
จากการใชเบี้ยประกันภัยอัตราประสบการณสําหรับบริษัทนายจางขนาดเล็กที่มีลูกจางนอยกวา 25 คน และผูซ อ้ื ประกัน
รายบุคคล ไปสูเบี้ยประกันภัยอัตราชุมชนตามชั้น (Community rating by class) ทีป่ รับตามสถานะครอบครัว พืน้ ที่ สิทธิ
ประโยชน อายุ และเพศ และไปสูอ ตั ราชุมชนทัง้ หมด (Pure community rating) ซึ่งคํานึงถึงขนาดครอบครัว และทีต่ ง้ั
โดยใชขอ มูลจากบริษัทประกันหลายแหง และ Blue Cross and Blue Shield Association (BCBSA) ในสหรัฐอเมริกา
แสดงใหเห็นวาโดยเฉลี่ยจะทําใหเบี้ยประกันภัยมีอัตราสูงขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 6.1

ตารางที่ 6.1

ผลของการใชอัตราชุมชนตอเบี้ยประกันภัย เปนรอยละของจํานวนคนทีป่ ระสบปญหา

Type of community rating

Small group

Individual

± 5% change

± 2 0 %
change

≥ 4 0 %
increase

± 5 %
change

± 20%
change

≥ 40%
increase

By class

37%

85%

1%

55%

77%

2%

Pure

16%

52%

14%

10%

32%

30%

ที่มา:

Blumberg และ Nichols (1996)
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นอกเหนือจากนัน้ ยังมีขอพึงระวังวา ภายใตการคํานวณเบี้ยประกันภัยอัตราชุมชนนี้ จะทําใหบริษทั ประกันจะมี
แรงจูงใจอยางมากที่จะพยายามแยกกลุมที่มีความเสี่ยงสูงออกไป หรือพยายามผลักดันใหผูปวยที่ตองใชคาใชจายสูง
นั้นลาออกไปจากแผนการประกันของตน โดยกลไกวิธีการตางๆ เชน การทํา Underwriting การกําหนดขอยกเวน
สําหรับกรณีการเจ็บปวยกอนการประกัน (Preexisting condition exclusions)
และการทําการตลาดเฉพาะกลุม
เปนตน (Dowd and Feldman 1992; Giacomini, Luft et al. 1995)
กลาวโดยสรุป การใชเบี้ยประกันภัยแบบอัตราชุมชน มีผลดีที่ชวยใหราคาเบี้ยประกันภัยอยูในระดับที่ไมสูงเกิน
ไปสําหรับผูที่มีความเสี่ยงสูง ที่ตองการมีประกันสุขภาพ
ชวยสงเสริมการกระจายความเสี่ยงไปสูกลุมประชากรในวง
กวาง ชวยใหเกิดความเสมอภาคในระดับหนึ่งในสังคม ที่คนที่ไมเจ็บปวย มีสวนชวยเหลือผูที่เจ็บปวย อยางไรก็ตาม
ดวยคุณสมบัติวิธีการดังกลาว หากนํามาใชในระบบประกันสุขภาพโดยความสมัครใจที่อยูบนพื้นฐานของระบบตลาดเสรี
จะทําใหเกิดการเลือกความเสี่ยง (Risk selection) สวนหนึ่งโดยกองทุนประกันสุขภาพเอง เพื่อปองกันตนเองไมใหตอง
เผชิญกับปญหา Adverse selection และอีกสวนหนึ่งที่ผูที่มีความเสี่ยงตํ่าจะไมซื้อประกันสุขภาพ
ดังนั้นหากตองการนําเบี้ยประกันภัยอัตราชุมชนมาใช จะตองคํานึงถึงจุดมุงหมายสุดทายเปนสําคัญวา ทํา
เพียงเพื่อใหประกันสุขภาพมีราคาไมสูงเกินไปสําหรับผูที่มีความเสี่ยงสูง หรือเพือ่ ใหเกิดการประกันแบบถวนหนา การ
ใชเบี้ยประกันภัยอัตราชุมชนเพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายในประการที่ 2 อยางมีประสิทธิภาพ ควรมีกลไกอื่นเปนองค
ประกอบรวมดวยดังตอไปนี้
1. ใชเปนภาคบังคับในการคิดเบี้ยประกันภัยของกองทุนประกัน หรือบริษทั ประกันสุขภาพทุกแหง โดยรัฐอาจ
จะเปนผูกําหนดทัง้ ราคาและปริมาณหรือระดับของการประกันทีผ่ บู ริโภคซือ้ หาได โดยหวังวาจะเปนสวนผสมที่พอเหมาะ
(Optimal) สําหรับผูบ ริโภค
การกําหนดนโยบายเชนนีจ้ ําเปนที่รัฐจะตองมีความไวสูง (High sensitivity) ตอความ
ตองการของผูบริโภค
2. มีกฎหมายรองรับในเรื่องวิธีปฏิบัติในเรื่องตางๆของบริษัทประกันสุขภาพ
• ขอบังคับเรื่องการทํา Underwriting และปฏิเสธการประกัน
• ขอกําหนดเรื่องกรณีเจ็บปวยกอนการประกัน (Preexisting condition exclusion) และ ระยะเวลารอคอย
ความคุมครอง (Waiting or qualifying period)
• กฎเกณทเรื่องการตอสัญญาประกัน (Renewal)
• มาตรฐานความคุมครองและสิทธิประโยชนพื้นฐานของประกันสุขภาพ
ขอบังคับเหลานี้ โดยเฉพาะเรื่องไมใหมีการปฏิเสธการประกัน ควรจะใชควบคูกับกฎหมายที่บังคับใหประชา
ชนมีประกันสุขภาพ เพื่อปองกันไมผูปวยซื้อประกันสุขภาพเมื่อปวยเทานั้น (Luft 1995)
3. จัดตั้งกองทุนประกันภัยตอ (Reinsurance pool)
เพื่อปรับความเสี่ยงของกองทุนประกันสุขภาพของ
บริษทั หนึง่ ๆ สัมพัทธกบั กองทุนประกันสุขภาพอืน่ โดยแตละกองทุนจะเสียเบี้ยประกันภัยใหแกกองทุนประกันตอ กอง
ทุนประกันตอจะจายเงินตอหัวผูเอาประกัน ชดเชยแกกองทุนที่มีภาระความเสี่ยงสูงมาก
หรืออาจจัดตั้งเปนกองทุน
สําหรับกรณีคาใชจายสูง (High-cost condition pool) ที่จะชดเชยคาใชจายใหแกกองทุนประกันสุขภาพ กรณีการเบิก
จายของผูปวยที่มีตนทุนสูง
กลไกเหลานี้จะชวยสงเสริมใหกองทุนประกันแขงขันกันดานประสิทธิภาพ มากกวาการ
เลือกความเสี่ยง และเลือกไมรับผูที่มีความเสี่ยงมาก (Gauthier, Lamphere et al. 1995)

91

2. การชําระคาใชจา ยทางการแพทยลว งหนาแบบเหมาจายเปนรายหัว (Capitation)
การจายแบบเหมาจายเปนรายหัว (Capitation) เปนรูปแบบการชําระคารักษาพยาบาลที่ไดรับความคุมครอง
ตามแผนการประกัน ที่มีการกําหนดจํานวนเงินตอหัวของผูเอาประกันไวลวงหนา (Prospective payment) สําหรับคนๆ
หนึ่งในระยะเวลาชวงหนึ่ง โดยไมคํานึงถึงการใชบริการหรือคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชบริการของบุคคลนั้นในระยะ
เวลาดังกลาว
นั่นคือ จํานวนเงินที่จะจายใหแกผูรับเงิน ซึ่งอาจเปนองคกรที่รับประกัน (Insurer) ตัวกลาง
(Intermediary) หรือผูใหบริการ (Provider) เชน แพทยและโรงพยาบาล เพื่อใหบริการแกผูเอาประกัน ในชวงระยะ
เวลาที่ตกลงกัน ไดถูกกําหนดไวตั้งแตเริ่มตน และจะไมเปลีย่ นแปลงไปตามการใชบริการ อยางไรก็ตามจํานวนเงินตอหัว
นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงรอบระยะเวลาถัดไป เชน เริ่มตนปใหม แตการปรับจํานวนเงินดังกลาวจะไมใชเพื่อชด
เชยการใชบริการหรือการใชจายของปจเจกในรอบปที่ผานมา (Rossiter 1987)
ดังนั้นดวยวิธีการจายเชนนี้ ความเสี่ยงของบริการที่ไดรับความคุมครองในระยะเวลาที่กําหนดไวจะตกอยูกับผู
รับเงิน มิใชผูเอาประกัน (The insured) หรือผูจายเงิน (Payer) ความเสี่ยงดังกลาวอาจเปนในทางลบ นั่นคือคาใช
จายที่เกิดขึ้นมากกวาที่ไดคาดประมาณไว และเปนความรับผิดชอบของผูรับเงิน หรืออาจเปนในทางบวก คือคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริงนอยกวาการประมาณการ ทําใหผูรับเงินสามารถเก็บเงินสวนที่เหนือเปนกําไรไวได การเหมาจายเปนรายหัว
นี้จะถือวาเปน การเหมาจายเปนรายหัวบนพื้นฐานของความเสี่ยง (Risk-based capitation payment) เมื่อสถานะ
การณในตลาดการประกันสุขภาพมีการแขงขันมากเพียงพอที่จะใหผูรับเงินนั้นตองแบกรับความเสี่ยง โดยไมสามารถที่จะ
เพิ่มอัตราเงินเหมาจายใหชดเชยภาวะขาดทุนที่เกิดขึ้นกอนหนาได
โดยทั่วไป เหตุผลหลักของการใชการเหมาจายแบบรายหัว คือ การควบคุมตนทุนและคาใชจาย ทําใหมีการใช
บริการที่มีราคาแพงลดลง แทนที่ดวยบริการที่มีคาใชจายตํ่ากวา หรือคุมคากวา แตมีคุณภาพการบริการเทาเทียมกับ
กรณีการจายตามบริการ (Fee-for-service) ทําใหยากกวาในการปดภาระคาใชจายจากคนๆหนึ่ง ไปใหอกี คนหนึง่ คา
ใชจายในการบริหารจัดการตํ่า อยางนอยในฝงของผูเอาประกัน และผูจายเงิน เชน นายจาง ที่ไมตองทําเรื่องขอเบิกคา
สินไหมชดเชย แตสําหรับผูร บั ประกันหรือผูใ หบริการนัน้ ตองการขอมูลและสารสนเทศในรายละเอียดเพือ่ การบริหารมาก
ขึ้น
การกําหนดอัตราคาใชจายเหมาเปนรายหัวนี้ จะตองเปนไปอยางเพียงพอ (adequate)
และเหมาะสม
(appropriate) เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
โดยทั่วไปขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับการใชบริการและคาใชจายที่เกิดขึ้นของ
กลุมคนที่ไดรับความคุมครอง เปนขอมูลทีเ่ พียงพอแลว แตปญหาคือเรามักไมไดขอมูลดังกลาวที่ถูกตอง การกําหนด
อัตราเหมาจายเปนรายหัวตองคํานึงถึงปจจัยหลักที่สําคัญ 3 ประการ คือ
• คาใชจายที่เกิดขึ้นสัมพันธกับการใชบริการ ซึ่งคํานวณไดเปนคาเฉลี่ยคาใชจายตอหัว ซึ่งอาจเปนคาเฉลี่ยรวม
สําหรับประชากรทัง้ หมด หรือแยกเปนคาเฉลี่ยเฉพาะกลุมตามความแตกตางกันของกลุมอายุ
• คาบริหารจัดการในการบริหาร หรือที่เรียกวา Loading cost ซึ่งรวมถึงคาใชจายในการรับสมัคร การเก็บรวม
รวบและกระจายขอมูล การเก็บเบี้ยประกันภัย การตลาด การจัดการทั่วไป และกําไร
• การสํารองความเสี่ยง (Risk reserve) ทั้งนี้เพื่อคุมครองความเสี่ยงจากคาใชจายที่อยูในขั้นสิ้นเนื้อประดาตัว
(Catastrophic expenses) ซึ่งสามารถแปรผันอยูไดตั้งแตนอยกวารอยละ 1 ไปจนถึงรอยละ 5 ของจํานวนคา
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ใชจายทั้งหมด
การสํารองความเสี่ยงนี้อาจทําโดยการหักเงินสวนหนึ่งออกไปจัดตองเปนกองทุนตางหาก
หรือโดยการซื้อประกันตอ (Reinsurance) (Rossiter 1987)
การนําระบบการเหมาจายเปนรายหัวนี้มาใช จะตองทําความเขาใจกับเรื่อง สิทธิประโยชน เวลา การผสน
ผสาน และความเสี่ยง เปนอยางดี (Rossiter 1987)
1. สิทธิประโยชน (Benefits) อันไดแก
(1) ขอบเขตของบริการที่ไดรับความคุมครอง (Scope of coverage)
(2) ระดับของความคุมครอง (Extent of coverage)
(3) ระดับสิทธิประโยชนสงู สุด (Maximum level of benefits) และ
(4) การมีสวนรวมจาย (Cost sharing arrangement)
สิทธิประโยชนทง้ั 4 ดานนี้ จะมีผลตอการเลือกรับความเสี่ยง (Risk selection) ในฝง ของผูร บั ประกันและผูใ ห
บริการ และการเลือกแผนการประกันโดยผูซ อ้ื ประกัน
2. เวลา (Timing) ซึ่งหมายถึง เวลาในการจายเงิน สัมพันธกับการรับผูเอาประกันเขามาอยูภายใตความคุม
ครอง (Enrollment) และการออกจากความคุมครอง (Disenrollment) ทั้งนี้เนื่องจากการจายแบบเหมาจายเปนรายหัวนี้
เปนการจายลวงหนา ทําใหเกิดภาระกับผูรับเงินได หากเงินยังไมมาแตความคุมครองไดเริ่มตนขึ้นแลว หรืออาจไดรบั
เงินเกิน (Overpayment) ในกรณีทผ่ี เู อาประกันลาออกไปกอนสิน้ สุดสัญญาความคุม ครอง โดยทั่วไปการจายเงินจึงมัก
กระทํากันเปนรายเดือน มากกวาเปนรายปเพื่อลดปญหาดังกลาว และตองมีการตรวจสอบฐานขอมูลผูเอาประกันให
ทันสมัยอยูเสมอ
3. การผสมผสาน (Integration) การใชคาใชจายแบบเหมาจายเปนรายหัวมักทําใหเกิดการผสมผสานกันใน
รูปแบบขององคกรระหวางผูร บั ประกันและผูใ หบริการ และระหวางผูใหบริการดวยกันเอง ดังเชนในกรณีของเมนเนจด
แครรูปแบบตางๆ
ทําใหเกิดเปนกลุม เปนเครือขายของการใหบริการซึ่งจะมีผลถึงระบบการใหคาชดเชย สิ่งจูงใจ
(Incentives) และมีผลตอการเขาถึงบริการในระดับตางๆของผูเอาประกันในที่สุด การจายเงินเหมาจายนี้จึงอาจจาย
เปน 2 ลักษณะ คือ (ดูแผนภูมทิ ่ี 6.1)
(1) จายใหแกองคกรที่รับประกัน หรือตัวกลาง เพือ่ ครอบคลุมขอบเขตของสิทธิประโยชนทง้ั หมด โดยองคกรดัง
กลาวเปนผูเ ปนจัดสรรเงิน แกผูใหบริการอีกตอหนึ่ง ที่เรียกวาเปน โครงสรางแบบ 3 ขา (Three-tiered
structure)
(2) จายใหแกผูใหบริการแตละราย หรือกลุมของผูใหบริการขนาดเล็กโดยตรง เพื่อครอบคลุมความคุมครอง
บางประการในขอบเขตทีจ่ ํากัด เรียกวา โครงสรางแบบ 2 ขา (Two-tiered structure) (Bodenheimer 1994)
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การใชระบบเหมาจายเปนรายหัวตอการใชบริการและคุณภาพโดยตรงนั้น สรุปไดยาก เพราะวิธีการจายนี้มักเปนองค
ประกอบหนึ่งของเมนเนจดแคร ซึง่ ไดกลาวไวแลวในบทที่ 5
ตารางที่ 6.2
ผลกระทบตอคุณภาพของการบริการทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นไดของการจา ยแบบเหมาจายเปนราย
หัว
ประเภทของ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
การเปลีย่ นแปลง
ผลบวก
ผลลบ
ผลบวกและผลลบ
การใช บุ ค ลากรทดแทน
ดานโครงสราง
1. ลดจํานวนเตียงที่เกินจําเปน
แพทย เชน พยาบาลหรือผู
S t r u c t u r a l 2. ปรับปรุงกลยุทธและระบบ
ชวยแพทย
changes
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
3. ปรับปรุงการทบทวนการใช
บริการและการประกันคุณภาพ
ด า นการเข า ถึ ง
1. ลดการเขาถึงบริการสุขภาพ เ พิ่ ม จํา น ว น แ ล ะ ก า ร ใ ช
บริการ
ของประชากรที่มีความเสี่ยงสูง บริการผุป ว ยนอก
Changes in
2. ลดการเขาถึงบริการผูปวย
access
ในของโรงพยาบาล
3. การตัดผูปวยที่ไมสามารถ
จายเบีย้ ประกันภัยไดออกไป
ดานกระบวนการ 1. ลดการใชบริการดานการ 1. ใหผูปวยออกจาก รพ. เร็ว การสงตอจากโรงพยาบาล
ระยะเฉี ย บพลั น ไปสู ส ถาน
C h a n g e s i n ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่ไม ไป
2. ผูป ว ยศัลยกรรม รักษาเปนผู ฟน ฟูสขุ ภาพ เชน สถานพัก
process
จําเปน
ฟ น บริ ก ารดู แ ลที่ บ า น
2. ปรับปรุงการประสานงาน ปวยนอกอยางไมเหมาะสม
ระหวางบริการผูปวยนอกและ 3. ลดระยะเวลาการอยู โ รง (Home care) เร็วขึ้น
พยาบาลกอนผาตัด
ผูปวยใน
4. ผลั ด การใช บ ริ ก ารตรวจ
วินิจฉัยและรักษาที่มีประโยชน
แตราคาแพง
ดานผลลัพธ
ลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อใน 1. เพิ่มความเจ็บปวยและการ
C h a n g e s i n โรงพยาบาลและภาวะแทรก ตายเนื่ อ งจากการลดการใช
outcome
ซอนของการรักษา เนื่องจาก การตรวจรักษาที่มีประโยชน
การอยูโ รงพยาบาลสัน้ ลง และ 2. เพิ่มความเจ็บปวย การตาย
การลดการตรวจรักษาที่ไมจํา และความเครียดของครอบครัว
ผู ปวยจากการดูแลที่ไมดีภาย
เปน
หลังการออกจาก รพ. ที่เร็วขึ้น
ที่มา: Davis (1990)
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โดยสรุป การชําระคาใชจายแบบการเหมาจายเปนรายหัว เปนกลไกในการควบคุมคาใชจาย ทีท่ ําใหผูรับเงิน
โดยเฉพาะผูใหบริการ ตองแบกรับความเสี่ยงของการใชบริการของผูปวย รวมทั้งคาใชจายที่เกิดขึ้น ดวยการชําระลวง
หนาในอัตราวงเงินตอหัวที่กําหนดไวโดยไมคํานึงถึงการใชบริการจริง การนําวิธีการจายแบบเหมาเปนรายหัวมาใช จํา
เปนตองคํานึงถึงปจจัยที่เขามาเกี่ยวของหลายประการ โดยเฉพาะเรือ่ งสิทธิประโยชน เวลา การผสนผสานโครงสรางของ
บริการ และความเสี่ยง
การนําวิธีเหมาจายเปนรายหัวมาใช จึงตองวางระบบขอมูล และการประกันคุณภาพใหสอด
คลองกันไป

3. การใชบญ
ั ชีออมทรัพยเพือ่ การแพทย (Medical saving account)
Medical Saving Accounts (MSAs) เปนนวตกรรมใหมทางการเงินการคลังสาธารณสุขที่จัดใหมีบัญชีเงินออม
สวนบุคคลไวใชจายดานสุขภาพ (Prescott 1997)
โดยมีประเทศสิงคโปรเปนประเทศแรกที่คนคิดและนํามาใชเมื่อ
ประมาณ 15 ปมาแลว
MSAs นี้เปนที่รูจักในหลายชื่อ เชน Health Saving Account, Medical IRAs, Medisave
เปนตน (Ginsberg 1996)
บัญชีเงินออมสวนบุคคลที่จัดตั้งขึ้นนี้จะไมสูญไปเมื่อเปลี่ยนงานใหม หรือไมหมดไปเมือ่
หมดป แตจะเก็บสะสมไวใชในระยะยาวได โดยมีลักษณะเปนการกระจายความเสี่ยงในการเจ็บปวยของแตละคนตั้ง
แตอายุนอยไปยังอายุมาก (intertemporal risk pooling)
ระบบนีเ้ ปนระบบทีพ่ ยายามทีจ่ ะใหประชาชนทัว่ ไปรับผิด
ชอบตอคาใชจายดานสุขภาพของตัวเอง ทําใหมีการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการแพทยไดอยางเหมาะสม แตใน
ขณะเดียวกัน MSAs อยางเดียวก็จะพบปญหาเม็ดเงินที่จะใชจายเมื่อประสบปญหาสุขภาพที่ซับซอนซึ่งราคาแพงเกิน
กวาเงินที่เก็บในบัญชีนี้จะจายไดทั้งหมด จึงไดจดั ใหมรี ะบบประกันสุขภาพเสริม (back up insurance) ที่จะชวยจายเมื่อ
ประสบกับสภาวะการเจ็บปวยที่ใชคาใชจายสูง มีขอมูลแสดงวาในสหรัฐอเมริการอยละ 10 ของผูปวยที่มีคาใชจายสูงที่
สุดมีคาใชจายเปนรอยละ 70 ของคาใชจายดานการรักษาพยาบาลทั้งหมด
การกระจายความเสี่ยงลักษณะการมี
ประกันสุขภาพนี้ เปนแบบการกระจายความเสี่ยงระหวางผูที่อยูในระบบประกันเดียวกัน (cross-sectional risk
pooling) ซึ่งมักจะมีปญหาในการใชบริการเกินความจําเปนของผูปวย (moral hazard) (Hsiao 1995)
การใชรูปแบบการกระจายความเสี่ยงทั้งสองรูปแบบที่กลาวถึงจะชวยเสริมซึ่งกันและกันเมื่อใชรวมกัน กลาวคือ
บัญชีเงินออมสวนบุคคลทําใหการใชบริการเกินความจําเปนลดลง สวนการมีประกันสุขภาพเสริม (backup insurance)
นั้นชวยรับภาระคาใชจายที่มีราคาสูงที่บัญชีเงินออมสวนบุคคลไมสามารถจายได
เราสามารถแบงรูปแบบของ Medical Saving Accounts ไดเปน 3 รูปแบบตามระบบประกันสุขภาพเสริม
(backup insurance)ที่ใช ดังนี้ (Nichols 1997)
1. MSAs ใชรว มกับระบบประกันสุขภาพเสริมโดยภาครัฐ (public backup) ซึง่ จะมีรปู แบบประกันสุขภาพทีร่ ฐั จัด
ขึ้น หรือ การในการเงินอุดหนุนผานโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในการรักษาพยาบาล

96
2. MSAs ใชรว มกับระบบประกันสุขภาพเสริมกึง่ เอกชน (mixed backup) มีรปู แบบทีใ่ หมกี ารจายคาเบีย้ ประ
กันภัยแกประกันสุขภาพเอกชนหรือของรัฐก็ได ซึ่งผลประโยชนที่ไดรับจะมีขีดจํากัดอยู ถาใชจายเกินกวานี้รัฐ
จะตองใหความชวยเหลือตอไป
3. MSAs ใชรว มกับระบบประกันสุขภาพเสริมเอกชน (private backup) ระบบนี้ประกันเอกชนรับคาใชจายที่สูง
เองทั้งหมด
การดําเนินการตามระบบประกันสุขภาพเสริมทัง้ สองนี้ เมื่อผูปวยใชเงินจากบัญชีเงินออม MSAs และไดรวม
จายเงินจนถึงระดับหนึ่งแลว (deductible) ซึ่งมักจะตองเปนเงินจํานวนทีส่ งู อยูร ะดับหนึง่ (high deductible) ระบบ
ประกันสุขภาพก็จะเขามารับภาระคาใชจายแทน แตจะใหผูปวยออกรวม (coinsurance) ดวยสวนหนึ่ง ประมาณรอยละ
20 ของคาใชจายทั้งหมด นอกจากนี้เงินที่เหลือฝากอยูในบัญชี MSAs นี้ เมื่อครบปใหนําไปใชไดหรือเก็บไวตอ ไป ขึ้น
อยูกับวาจุดมุงหมายในการตั้งระบบนี้คืออะไร ถาจุดมุงหมายคือตองการควบคุมคาใชจายดานสุขภาพ อาจจะยอมให
ถอนออกมาใชในกิจการอื่นนอกเหนือจากการักษาพยาบาลได
แตถาจุดมุงหมายคือการที่จะใหมีการออมเพื่อที่จะไว
ใชจายดานสุขภาพในอนาคตเมื่อสูงอายุขึ้นก็ไมควรที่จะยอมใหถอนไปใชในจุดประสงคอื่น
ในสิงคโปร ระบบนีถ้ กู นํามาใชในนาม Medisave ตั้งแตป ค.ศ.1984 (Phua 1997) โดยเปน กฏหมายให
ประชาชนทุกคนที่มีประกอบอาชีพตองเขารวม การนําระบบนี้มาใชในสิงคโปรนอกจากจุดมุงหมายที่จะควบคุมคาใช
จายดานการรักษาพยาบาลแลว ยังสรางขึ้นเพื่อที่จะไดเตรียมพรอมสําหรับอนาคตที่โครงสรางประชากรจะมีสัดสวนผูสูง
อายุมากขึ้น ผูที่จะสามารถจายภาษีมีสัดสวนลดลง ทําใหมีความพยายามลดสัดสวนของคาใชจายดานสุขภาพที่รัฐใช
จายผานทางงบประมาณของประเทศ ใหเปลี่ยนเปนจายจากบัญชีที่ผูสูงอายุแตละทานเก็บออมมาในชวงที่ยังอายุนอย
ทําใหมีงบประมาณพอที่จะไปลงทุนเกี่ยวกับสุขภาพดานอื่นที่ใหผลตอบแทนที่คุมคากวา เชน การสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค ไดมากขึ้น
บัญชีเงินออมสวนบุคคล (Medisave) นี้มีไวใชจายสําหรับบริการผูปวยในโรงพยาบาลสําหรับผูประกันและ
ครอบครัว ในระยะแรกยังมีเพียง Medisave เพียงอยางเดียว จนกระทั้งเมื่อป 1990 ทางรัฐบาลจึงไดเสนอใหมีกองทุน
ประกันสุขภาพเสริมขึน้ ในนามของ Medishield ซึ่งทําหนาทีเ่ ปนเสมือน Back up insurance ระบบกึ่งเอกชน โดย
ประชาชนที่อยูในโครงการ Medisave เองสามารถเลือกเขารวมหรือไมเขารวมกับกองทุนนี้ได เบี้ยประกันภัยที่จะเขาสู
กองทุน Medishield นี้แตกตางกันออกไปตั้งแต 12 – 660 เหรียญสิงคโปร (Massaro 1995) ตามสิทธิประโยชนที่จะได
รับและกลุมอายุของผูปวยโดยผูสูงอายุก็ตองจายเบี้ยประกันภัยสูงกวาคนหนุมสาว แตอัตราคาเบี้ยประกันภัยนี้จะไมขึ้น
อยูกับสภาวะสุขภาพของผูปวยแตละคน การประกันระบบ Medishield นี้จะมีเพดานในการจายถึงแค 20,000 ถึง
70,000 เหรียญสิงคโปรตอ ปเทานัน้
ระบบ Medical Saving Accounts ของสิงคโปรนีม้ กี ารชวยอุดหนุนประชาชนทีม่ ี
รายไดนอยผานทางการใชจายในโรงพยาบาลที่ผูที่อยูในหอผูปวยที่ตํ่ากวาจะไดรับการอุดหนุนมากกวา
เมือ่ สิงคโปรนํา ระบบ Medical Saving Accounts มาใชแลว พบวามีสิ่งที่เปนผลไมพึงประสงคจากระบบอยู
เชนกัน เชน การเหนี่ยวนําใหใชบริการของหอผูปวยในโรงพยาบาลที่ความสะดวกสบายมากกวา มีราคาสูงกวา ซึ่งจะ
พบในกลุมคนหนุมสาวที่คิดวานั่นคือบริการที่มีคุณภาพ การที่ Medisave เองไมไดคุมครองบริการผูปวยนอก ทําใหมี
การพยายามจะใชบริการผูปวยในมากขึ้น นอกจากนี้หลักการของ MSAs ที่ตองการใหผูปวยเปนผูตัดสินใจเลือกบริการ
ที่เหมาะสมเองนั้น อาจจะใชไมไดทั้งหมด เพราะในการเลือกใชบริการทางการแพทย ตองอาศัยความรูทั้งขอมูล ราคา
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คุณภาพ และผลไดจากการรักษา ประกอบการตัดสินใจ ทําใหแพทยมีสวนกําหนดอยูมาก ซึ่งจุดออนที่เกิดขึ้นนี้อาจ
สามารถแกไดจากการใหความรูตอสาธารณะ
การควบคุมเพดานการใชจาย หรือสรางแรงจูงใจใหกับทั้งผูปวยและผู
ใหบริการใหเกิดการใชจายที่สมเหตุสมผล อีกทั้งเมื่อผูปวยมีกําลังจายมากขึ้นทําใหตองการบริการทางการแพทยที่ดีขึ้น
ซึ่งอาจไมสามารถหาไดจากบริการของรัฐ ตลาดจึงเปดสูผูใหบริการภาคเอกชนที่พยายามแขงขันการใหบริการ โดยการ
เพิ่มความสามารถในการใหบริการของตัวเองอันอาจจะเปนการเพิ่มบริการทีไ่ มไดใหผลประโยชนทางสุขภาพทีค่ มุ คากับ
การลงทุน
ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนประเทศที่มีคาใชจายดานสุขภาพสูงที่สุดในโลกนัน้ โดยคาใชจายดานสุขภาพเปนรอย
ละ 14 ของผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) (Prescott 1997) ดังที่ไดกลาวไปขางตนแลว การนําระบบ MSAs มาใช
รวมกับระบบประกันสุขภาพชนิด High deductible คือ ผูปวยจําเปนที่จะตองจายเองเปนเงินคารักษาสะสมถึงจํานวน
หนึง่ (deductable) ในแตละป กอนทีร่ ะบบประกันสุขภาพจะจายคารักษาพยาบาลให จะทําใหประชาชนมีความ
ตระหนักในการรับบริการมากกวา การประกันสุขภาพแบบเดิมที่เปน Low deductible ที่ผูปวยตองจายเองนอยกวา
เมื่อเปนเชนนี้บริษัทประกันจึงสามารถเก็บคาเบี้ยประกันภัยของระบบ High deductable ไดในอัตราที่ตํ่าลง เพราะไม
ตองจายคาใหบริการทางการแพทยที่ฟุมเฟอย เปนการเพิม่ ประสิทธิภาพ( Efficiency ) ของการใหบริการทางการแพทย
(Pauly 1995) และหวังวาประชาชนที่ไมสามารถจายคาเบี้ยประกันภัยที่สูงในการประกันสุขภาพแบบเดิมจะสามารถจาย
เบีย้ ประกันภัยในระบบใหมได ทําใหสามารถเขาถึงบริการทางการแพทยไดมากขึ้น
ภายใตกฎหมาย Health Insurance Portability and Accountablility Act of 1996 รัฐสภาสหรัฐอนุมตั ใิ หตง้ั
บัญชี MSAs ไดถึง 750,000 บัญชี สําหรับผูท ท่ี ํางานอิสระหรือลูกจางในบริษัทขนาดเล็ก ครอบคลุมเจาของบัญชีและ
ครอบครัวประมาณ 2 ลานคน (นอยกวารอยละ 1 ของประชากรทั้งหมด) (Prescott, 1997) อยางไรก็ตามการเขารวม
ระบบนีเ้ ปนไปโดยสมัครใจ อาจมีผลกระทบในแงอน่ื อีก เชน ถาไมไดเปนระบบที่มีการบังคับใหทุกคนเขารวม อาจจะมี
เหตุการที่วาผูที่มีสุขภาพดีจะเลือกเขารวมกับ MSAs เพราะถาไมไดใชบริการสุขภาพแลวก็ยังสามารถมีเงินสะสมเพื่มขึ้น
เรื่อยๆ สวนผูท ม่ี สี ขุ ภาพไมดหี รือเจ็บปวยเรือ้ รังจะหันไปหาประกันสุขภาพเอกชนแบบเดิม
เงินที่อยูในบัญชี MSAsนี้จะไดรับการยกเวนการเก็บภาษี แตตองเปน MSAs ที่มี backup insurance เทานั้น
การจายเงินสมทบเขาสูบัญชี MSAs นัน้ เจาของกิจการหรือลูกจางจะเปนผูจายเองก็ได และการเก็บเงินสมทบเปน
หนาที่ของบริษัทประกันหรือธนาคารที่จะจัดการเกี่ยวกับบัญชีนี้ การจายเงินสมทบจะไมมีเพดานขั้นตํ่า แตจะมีเพดาน
ขั้นสูงเพราะเกรงวาผูที่มีฐานะดีจะนําเงินเขามาอยูในบัญชีนี้มากเกินไปเพื่อหลีกหนีภาษี ฉะนั้นการจายเงินสมทบนั้น
จะใหอยูในระดับไมเกินรอยละ 65 ของคา deductible การถอนเงินเพื่อไปใชจายดานการแพทยจะไมมีการจํากัด และ
การเก็บเงินในบัญชีไมมีการจํากัดจํานวน
การถอนจากบัญชีจะนําไปใชในทางอื่นที่ไมเกี่ยวกับการแพทยได แตตอง
เสียภาษีและโดนปรับรอยละ 15 จนกวาอายุจะถึง 65 ป จึงจะมีสิทธิที่จะถอนเงินไปใชในกิจการอื่นไดโดยไมเสียภาษี
และคาปรับ และเมื่อตายบัญชีนี้สามารถสงตอใหลูกหลานโดยไมเสียภาษี
การทดลองนําระบบนี้มาใชในสหรัฐอเมริกานั้น ยังตองรอการประเมินผลตอไปอีกวาจะสามารถควบคุมคาใช
จายทางการแพทยไดหรือไม การใชระบบนีส้ มควรใชกบั ประชาชนกลุม ใดและจะมีผลอะไรกับระบบประกันสุขภาพแบบ
ดั้งเดิม แตก็มีการตั้งขอสังเกตวาการใชระบบ MSAs อาจจะไมชวยลดคาใชจายทางสุขภาพลง เพราะถึงแมวา MSAs
นี้จะจัดการกับปญหาที่รากเงาที่จะทําใหคาใชจายสูงคือจัดการกับฝายของผูตองการใชใหมีเหตุผลมากขึ้น แตบัญชี
MSAs ที่เกิดขึ้นก็อาจยังถูกมองวาไมใชทรัพยสินของผูใชบริการเองโดยเฉพาะอยางยิ่งถาเงินที่ใสเขาไปใน MSAs นีไ้ มได
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หักออกจากรายไดของแตละคนแลัวแตเปนการจายผลประโยชนเสริมมาจากนายจาง และการตัดสินใจใชบริการทางการ
แพทยนั้นผูใหบริการหรือแพทยนั้นมีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจใชบริการ อีกทั้งการมี MSAs รวมกับ backup
insurance อาจทําใหผูรับบริการมีความตองการบริการที่ดีขึ้นจากที่ไมเคยมีระบบอะไรมารองรับเลย ซึ่งจะมีผลทําใหคา
ใชจายโดยรวมเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นจะเห็นไดวา 2 ประเทศคือสิงคโปรและสหรัฐอเมริกานําระบบนี้มาใชในจุดมุงหมายที่ตางกัน สิงคโปรท่ี
นําระบบ MSAs นี้มาใชเปนโครงการระดับชาติที่ออกเปนกฎหมายบังคับใหผูที่เปนลูกจางที่มีรายไดทุกคนตองเขาสูระบบ
นี้ สิงคโปรทําเพื่อตองการใหมีการออมขึ้นในหมูประชาชนเพื่อเปนทุนไวใชจายดานการรักษาพยาบาลเมื่อสูงอายุ โดย
เปนความพยายามลดสัดสวนของคาใชจายดานสุขภาพที่รัฐใชัผานทางงบประมาณประเทศ ปรับมาเปนสวนที่ไมใชงบ
ประมาณ (Extra budgetary) ซึง่ สิงคโปรสามารถบรรลุวตั ถุประสงคไดระดับหนึง่ จากขอมูลที่ไดมาพบวาคาใชจายสุข
ภาพในหมวด Extra budgetarygy เพิ่มขึ้นจาก รอยละ 1.8 ในป ค.ศ.1984 เรื่อยมา เปนรอยละ 9.6 ในป 1995 เงิน
ทีเ่ ก็บสะสมในบัญชี Medisave นี้ก็เพิ่มมากขึ้นมาเปนลําดับ โดยในป 1995 มีเงินเก็บสะสมใน Medisave ทั้งหมด
12,700 ลานเหรียญสิงคโปร (Prescott 1997) มีการจายเงินสมทบกองทุนปละ 2,030 ลานเหรียญสิงคโปรแตจายเปน
คารักษาพยาบาลเพียง 296 ลานเหรียญสิงคโปร
สวนในสหรัฐอเมริกาใชระบบ Medical Saving Accounts เพื่อควบคุมคาใชจายทางการแพทย ไมมีกฏหมาย
บังคับใหทุกคนตองเขารวมกับ MSAs การจะใชระบบนี้เปนไปตามความตองการของผูใชแตละราย ซึ่งมักจะมีความ
ตองการลดคาใชจายจากเบี้ยประกันภัยที่เกิดจากการประกันสุขภาพแบบเดิม การดําเนินการตามระบบ Medical
Saving Accounts ที่เคยมีกอนที่จะมีกฎหมายยกเวนการเก็บภาษีจากบัญชีนี้นั้นก็ยังเปนไปในทางบวก ผลทีเ่ กิดขึน้ หลัง
จากนี้ยังตองติดตามกันตอไป

4. ระบบฐานขอมูล Health Plan Employer Data and Information Set และการรับ
รองมาตรฐานแบบของการประกันสุขภาพ (Accreditation of health plans)
ระบบฐานขอมูล Health Plan Employer Data and Information Set (HEDIS) เปนตัววัดผลการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานที่ถูกสรางขึ้นเพื่อใหผูบริโภคและผูซื้อบริการทางสุ ขภาพ ไดรับขอมูลที่จําเปนสําหรับการเปรียบเทียบผล
การดําเนินงานของแผนการประกันแบบเมนเนจดแคร (Managed care health plan) อยางเชื่อถือได ชวยใหการตัดสิน
ใจเลือกแผนการประกันอยูบนพื้นฐานของคุณคาที่แสดงใหเห็นได (Demonstrated value) นอกเหนือจากบนพื้นฐาน
ของตนทุนเทานั้น (NCQA 1998a) ระบบ HEDIS นีไ้ ดรบั การสนับสนุนและดําเนินงานโดย National Committee for
Quality Assurance (NCQA) ซึ่งเปนองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไรในประเทศสหรัฐอเมริกา ปจจุบัน HEDIS ไดรับการ
พัฒนาเขาสูยุคที่ 3 เรียกวา HEDIS 3.0
HEDIS 3.0 ไดรบั การพัฒนาโดย Committee on Performance Measurement (CPM) ซึ่งมีสมาชิกที่ไดรับการ
เลือกจากผูที่เกี่ยวของกับวงการบริการทางสุขภาพแขนงตางๆ ดวยเปาหมายเพื่อใหการประเมินผลการดําเนินงานนีต้ อบ
สนองตอความตองการของผูซื้อ ทั้งภาครัฐ (Medicare และ Medicaid ของสหรัฐอเมริกา) และภาคเอกชน อันไดแก
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ผูบ ริโภค สหภาพแรงงาน ผูใ หบริการทางการแพทย รวมถึงเจาหนาทีส่ าธารณสุขและองคกรทีบ่ ริหารแผนการประกัน
ทั้งนี้ CPM ไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆเพื่อรับทราบขอมูลที่เปนที่ตองการ
ทําการสอบถามผู
บริโภคทีม่ ปี ระกันสุขภาพ วาตัดสินใจเลือกแผนการประกันอยางไร รวมถึงการจัดประชุมผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆที่เกี่ยว
ของ โดยมี Technical Advisory Committee (TAC) เปนผูวางแนวทางในแตละเรื่อง นอกจากนี้ยังวางกลยุทธสําหรับ
การพัฒนา HEDIS ในยุคถัดๆไปใหดีและครอบคลุมยิ่งขึ้นไวดวย

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

HEDIS 3.0 ประกอบดวยตัววัด (Measures) ที่แบงออกไดเปน 8 ดานสําคัญๆ ดังนี้คือ
ประสิทธิผลของการดูแลรักษา (Effectiveness of care) เปนการประเมินวาการใหบริการดูแลรักษานั้นทําใหเกิดผล
ทางคลินิกตอผูปวยหรือไมอยางไร โดยมุงความสนใจไปเพื่อดูวาแผนการประกันสามารถตอบสนองความจําเปน
ของผูปวย และผูที่มีสุขภาพดีไดเพียงใด
ความพึงพอใจตอการดูแลรักษา (Satisfaction with the experience of care) เปนการประเมินความคิดเห็นของ
สมาชิก วาความตองการและความสนใจของสมาชิกของแผนการประกันในประเด็นสําคัญๆ ไดรบั การตอบสนอง
มากนอยเพียงใด
ตนทุนการดูแลรักษา (Cost of care) เปนการประเมินที่ชวยใหสามารถเปรียบเทียบคุณคาที่ไดระหวางแผนการ
ประกันตางๆ ทั้งนี้ตองทราบถึงตนทุนคาใชจายตางๆที่เกิดขึ้นกับสมาชิก อันอาจรวมถึงอัตราเบี้ยประกันภัย คาใช
จายในสวนทีส่ ทิ ธิประโยชนไมครอบคลุม และการเสียคาใชจายรวม (Co-payment)
การตัดสินใจเลือกการรักษาอยางมีขอมูล (Informed health care choices) เปนการประเมินวาแผนการประกัน
นัน้ ๆ มีความพรอม และไดใหขอมูลแกสมาชิกในการตัดสินใจเลือกการรักษาดีเพียงใด
การเขาถึงและความพรอมของบริการ (Access / availability of care) เปนการประเมินวาแผนการประกันหนึง่ ๆได
จัดเตรียมบริการดูแลรักษาไวใหกับสมาชิกเมื่อมีความจําเปนตองใชในเวลาที่เหมาะสมและเขาถึงไดสะดวกหรือไม
การใชบริการ (Use of services) เปนการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการการดูแลรักษาวาดีหรือไม เพียงใด
มีการใหบริการตอผูปวยที่จําเปนตองไดรับอยางถูกตองเพียงพอหรือไม อันจะชวยบอกถึงเรื่องที่ตองการการปรับ
ปรุงทัง้ ทางดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ความมั่นคงของแผนการประกัน (Stability of the health plan) เปนการประเมินใหผูบริโภคทราบวาจะมีปญหาขัด
ของหรือโอกาสของการเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะเกิดขึ้นกับแผนการประกันหรือไม
โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับการรับ
สมาชิก (Enrollment) และการออกจากการเปนสมาชิก (Disenrollment) ของแผนการประกันนัน้ ๆ (Corrigan and
Nielsen 1993)
ขอมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับแผนการประกัน (Health plan descriptive information) เปนการใหขอมูลคุณลักษณะ
ตางๆในการดําเนินงานของแผนการประกัน รวมถึงองคประกอบตางๆในการจัดการที่ไดนํามาใช เชน กิจกรรมการ
จัดการความเสี่ยง กิจกรรมการจัดการการใชบริการ จํานวนและลักษณะของเครือขาย เปนตน (NCQA 1998b)
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ตัววัดตางๆในแตละดานแสดงไวในตารางที่ 6.3
ตารางที่ 6.3
ชุดตัววัดที่รายงานและทดสอบใน HEDIS 3.0
Aspects of Care
Effectiveness of Care

Reporting Set Measures

Testing Set Measures

ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท

ท
ท
ท
ท

Advising smokers to quit
Betablocker treatment after a heart attack
The health of seniors
Eye exams for people with diabetes
Flu shots for older adults
Cervical cancer screening
Breast cancer screening
Childhood immunization status
Adolescent immunization status
Treating children’s ear infections
Prenatal care in the first trimester
Low birth-weight babies
Check-ups after delivery
Follow up after hospitalization for mental illness

ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท

Satisfaction with the ท
ท
Experience of Care
Cost of Care
Informed Health Care
Choices

ท
ท
ท
ท

Member Satisfaction Survey
Survey descriptive information

High-occurrence/high-cost DRGs
Rate trends
Language translation services
New member orientation/education

ท
ท
ท
ท
ท

Number of people in the plan who smoke
Smokers who quit
Flu shots for high-risk adults
Cholesterol management of patients hospitalized after
coronary artery disease
Aspirin treatment after a heart attack
Outpatient care of patients hospitalized for heart failure
Controlling high blood pressure
Prevention of stroke in people with atrial fibrillation
Colorectal cancer screening
Follow-up after an abnormal pap smear
Follow-up after an abnormal mammogram
Stage at which breast cancer was detected
Assessment of how breast cancer therapy affects the
patient’s ability to function
Continuity of care for substance abuse patients
Substance counseling for adolescents
Availability of medication management and
psychotherapy for patients with schizophrenia
Patient satisfaction with mental health care
Family visits for children 12 years of age or younger
Failure of substance abuse treatment
Screening for chemical dependency
Appropriate use of psychotherapeutic medications
Continuation of depression treatment
Monitoring diabetes patients
Chlamydia screening
Prescription of antibiotics for the prevention of HIVrelated pneumonia
Use of appropriate medications for people with asthma

Consumer Assessment of Health Plans Study
(CAHPS)
Disenrollment survey
Satisfaction with breast cancer treatment
Health plan costs per member per month
Counseling women about hormone replacement
therapy

(ตอหนาตอไป)
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Aspects of Care
Reporting Set Measures
Access / Availability of ท Availability of primary care providers
ท Children’s access to primary care providers
Care
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท

Use of Services

ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท

ท
ท
ท

ท
ท
ท

Testing Set Measures
ท

Availability of mental health / chemical dependency
providers
Annual dental visit
Availability of dentists
Adults’ access to preventive/ ambulatory health
services
Initiation of prenatal care
Availability of obstetrical/prenatal care providers
Low birth-weight deliveries at facilities for high-risk
deliveries and neonates
Availability of language interpretation services
Well-child visits in the first 15 months of life
ท
Well-child visits in the third, fourth, fifth and sixth
year of life
Adolescent well-care visit
Frequency of selected procedures
Inpatient utilization—non-acute
Inpatient utilization—general hospital/ acute care
Ambulatory care
Cesarean section and vaginal birth after cesarean
rate
Discharge and average length of stay for females in
maternity care
Births and average length of stay, newborns
Frequency of ongoing prenatal care
Mental health utilization—percentage of members
receiving inpatient day/night and ambulatory
services
Readmission for specified mental health disorders
Chemical dependency utilization—inpatient
discharges and average length of stay
Chemical dependency utilization—percentage of
members receiving inpatient day/night and
ambulatory services
Mental health utilization—inpatient discharges and
avg. length of stay
Readmission for chemical dependency
Outpatient drug utilization

Problems with obtaining care

Use of behavioral services

(ตอหนาตอไป)
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Aspects of Care
Health Plan Stability

Health Plan Descriptive
Information

Reporting Set Measures
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท

ที่มา:

Testing Set Measures

Disenrollment
Provider turnover
Narrative information on rate trends, financial
stability and insolvency protection
Indicators of financial stability
Years in business/total membership
Board certification/residency completion
Provider compensation
Physicians under capitation
Recredentialing
Pediatric mental health network
Chemical dependency services
Arrangement with public health, educational and
social service organizations
Weeks of pregnancy at time of enrollment
Family planning services
Preventive care and health promotion
Quality assessment and improvement
Case management
Utilization management
Risk management
Diversity of Medicaid membership
Unduplicated count of Medicaid members
Enrollment by payer
Total enrollment

ดัดแปลงจากเอกสารตีพิมพบน Internet โดย NCQA (1998c)

ทั้งนี้ตัววัดจะผานการทบทวนของผูเชี่ยวชาญ และตองมีคุณลักษณะที่สําคัญ 3 ประการคือ
1. ตรงประเด็น (Relevance) ตรงตามความจําเปนผูบ ริโภคและผูซ อ้ื ประกัน เปนปจจัยที่ควบคุมได
2. อิงหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร (Scientific soundness) มีความนาเชื่อถือ และความถูกตอง และมีความไวเพียง
พอที่จะสามารถแยกความแตกตางระหวางแผนการประกันตางๆกันได
3. มีความเปนไปได (Feasibility) ชัดเจน เก็บขอมูลไดโดยใชคาใชจายที่สมเหตุสมผล และไมกระทบตอความลับผู
ปวย
ปจจุบันนี้ยังคงมีการปรับปรุงระบบ HEDIS 3.0 ตอไปอยางตอเนื่อง โดยอาศัยหลักฐานที่มีอยูและความเห็น
จากผูเชี่ยวชาญฝายตางๆในการปรับปรุง ทั้งนี้โดยอาจจะเพิ่มตัววัดใหมเขาไป หรือตัดตัววัดที่มีอยูแตใชไมไดผลในการ
ปฏิบตั อิ อกในลําดับตอไป
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นอกเหนือจากระบบ HEDIS แลว NCQA ยังริเริ่มใหมีการรับรองมาตรฐาน (Accreditation) ของแผนการ
ประกันที่อยูในรูปแบบของเมนเนจดแครอีกดวย โดยการรับรองมาตรฐานของ NCQA จะประเมินวาแผนการประกันนัน้ ๆ
สามารถบริหารจัดการสวนตางๆของระบบใหบริการ อันไดแก แพทย โรงพยาบาล ผูใหบริการสาขาตางๆ และบริการ
เชิงบริหาร ไดดีเพียงใด ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงบริการการดูแลสุขภาพที่ใหกับสมาชิกไดอยางตอเนื่อง
การรับรองมาตรฐานของ NCQA ประกอบดวยการประเมินทัง้ ในและนอกสถานที่ โดยคณะของแพทยและผู
เชี่ยวชาญ มีการนําผลของการสํารวจมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่มีการกําหนดไวลว งหนา มีคณะกรรมการรวมที่
ประกอบดวยฝายตางๆ อันไดแก นายจาง สหภาพแรงงาน และตัวแทนจากแผนการประกัน มาตรฐานดังกลาวมี
อยูราว 50 รายการ จัดไดเปน 6 หมวดดังนี้ (NCQA 1998e)
(1) การปรับปรุงคุณภาพ (Quality improvement)
(2) คุณวุฒิของแพทย (Physician credential)
(3) สิทธิและความรับผิดชอบของสมาชิก (Members’ Rights and Responsibilities)
(4) บริการปองกันโรค (Preventive health services)
(5) การจัดการการใชบริการ (Utilization management)
(6) เวชระเบียน (Medical records)
ทั้งนี้ NCQA ไดทารายงานเป
ํ
ดเผยขอมูลสถานะการไดรับการรับรองมาตรฐานของแผนการประกันตางๆตอ
สาธารณะเปนประจํา เรียกวา Accreditation Status List (ASL) ซึ่งจะไดรับการตีพิมพปรับขอมูลใหทันสมัยทุกวันที่ 15
ของเดือน คนทั่วไปสามารถเขาถึงรายงานดังกลาวและดูขอมูลไดผานทางระบบ Internet โดย ASL จะใหขอมูลของ
สถานะการรับรองมาตรฐานปจจุบัน (Current accreditation status) ซึ่งแบงออกเปน 6 ระดับคือ
• Full accreditation แสดงถึงวาแผนการประกันดังกลาวมีระบบปรับปรุงคุณภาพที่ดีเยี่ยมและทําไดตามมาตร
ฐานของ NCQA การประเมินเพือ่ รับรองมาตรฐานจะทําซํ้าทุก 3 ป ปจจุบนั แบบของการประกันอยูใ นสถานะ
นีป้ ระมาณรอยละ 40
• One-year accreditation แสดงถึงวาแบบของการประกันนัน้ มีระบบปรับปรุงคุณภาพทีด่ แี ละทําไดตามมาตร
ฐานของ NCQA เปนสวนใหญ การประเมินเพือ่ รับรองมาตรฐานจะทําซํ้าทุก 1 ป ปจจุบนั แผนการประกันอยูใ น
สถานะนีป้ ระมาณรอยละ 37
• Provisional accreditation แสดงถึงวาแผนการประกันนัน้ มีระบบปรับปรุงคุณภาพทีเ่ พียงพอและทําไดตาม
มาตรฐานของ NCQA ในบางประการ ตองมีการพัฒนาอีกในลําดับตอไป ปจจุบันแบบของการประกันอยูใน
สถานะนีป้ ระมาณรอยละ 11
• Denial แสดงถึงวาแผนการประกันนั้นยังไมไดมาตรฐานตามที่กําหนดไวเลย ปจจุบันแบบของการประกันอยูใน
สถานะนีป้ ระมาณรอยละ 11
• Under Review แสดงถึงแผนการประกันทีอ่ ยูร ะหวางการทบทวนเพือ่ ประเมินมาตรฐานเป นครั้งแรก แบบของ
การประกันอยูในสถานะนี้มีประมาณรอยละ 1
• NCQA Discretionary review แสดงถึงแบบของการประกันที่ NCQA เลือกที่จะประเมินซํ้าเพื่อพิจารณาทบ
ทวนความเหมาะสมของสถานะการรับรองคุณภาพที่ไดใหไวแลว
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นอกเหนือไปจากมาตรฐานทั้ง 6 ขอ NCQA ยังกําหนดแนวปฏิบัติดานการโฆษณาและการตลาดสําหรับเมน
เนจดแครไวดวย ทั้งนี้เพื่อใหการนําสถานะการับรองมาตรฐานที่ไดรับจาก NCQA ไปใชในการโฆษณาและการตลาด ทํา
ไดอยางถูกตองเหมาะสม
ในป ค.ศ.1999 เปนตนไป NCQA จะมีการปรับปรุงกระบวนการรับรองมาตรฐาน โดยจัดทําเปน Report card
สําหรับแผนการประกันแตละแหงขึ้นมา ที่จะใหขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการอางอิงจาก HEDIS 3.0 ครอบคลุม 5 ดาน
ใหญ คือ
• การเขาถึงและการบริการ (Access and Service)
• ผูใ หบริการทีม่ คึ ณ
ุ สมบัตพิ รอม (Qualified providers)
• การสงเสริมใหคนมีสุขภาพดี (Staying healthy)
• การรักษาผูปวยใหมีสุขภาพดีขึ้น (Getting better)
• การดูแลผูที่ยังเจ็บปวยอยู (Living with illness) (NCQA 1998e)
การเผยแพรขอมูลออกสูสาธารณะทั้งที่ไดจาก HEDIS และการรับรองมาตรฐาน ไดรับการเผยแพรแกบริษัทนาย
จางโดยเฉพาะขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยจัดทําเปนฐานขอมูลระดับชาติเรียกวา Quality Compass ซึ่งขอมูลที่มีชวย
ในการเปรียบเทียบแผนการประกันตางๆในดานตางๆไดโดยตรง สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกามีแผนการประกันตางๆ
เขารวม Quality Compass ทั่วประเทศกวา 329 แผน ทั้งนี้ NCQA ไดเลือกตัววัด 9 ตัว ขึ้นมานําเสนอคาเฉลี่ยระดับ
ประเทศ ซึ่งจะไดรับการปรับใหทันสมัยอยูเสมอ ไดแก การแนะนําผูส บู บุหรีใ่ หเลือกสูบ การใชยา Betablocker ในผู
ปวยโรคหัวใจเฉียบพลัน การตรวจกรองมะเร็งเตานม การตรวจกรองมะเร็งปากมดลูก การทําคลอดโดยการผาหนา
ทอง การใหภูมิคุมกันแกเด็ก การตรวจจอประสาทตาในผูปวยเบาหวาน การฝากครรภในชวงไตรมาสแรกของการตั้ง
ครรภ และความพึงพอใจของสมาชิกโดยรวม (NCQA 1998c; NCQA 1998d) ขอมูลดังกลาวนี้บางสวนสามารถเรียก
ดูหรือสั่งซื้อไดจากทาง Internet ดวย
กลาวโดยสรุป ระบบ HEDIS 3.0 และระบบการรับรองมาตรฐานของแผนการประกัน เปนระบบขอมูลเพือ่ ผู
บริโภค ทีเ่ ปนระบบสมัครใจ ตามแตแผนการประกันใดจะใหขอมูล อยางไรก็ตามแรงกดดันจากตลาดจะเปนตัวบังคับ
ใหแผนการประกันตางๆตองสงขอมูลใหกับสวนกลาง ประโยชนของการใชขอมูลดังกลาว นาจะเปนประโยชนตอ การตัด
สินใจของผูบ ริโภคในทีส่ ดุ

ขอวิพากษและขอสรุป
• เทคนิควิธีการที่เกี่ยวของกับการประกันสุขภาพที่นาสนใจ ที่ไดยกมาเปนตัวอยางนี้ เปนกลไกทีม่ ที ง้ั ขอดีและขอเสีย
ขึ้นกับจุดประสงคและการนํามาใช ซึ่งมักจะไมสามารถนํามาใชเปนมาตรการเดี่ยวๆได แตตองนํามาใชรวมกับ
มาตรการอื่นๆ โดยอาศัยกฎหมายเปนกลไกสําคัญในการสรางระบบแวดลอมทัง้ หมดใหเอือ้ อํานวยตอวิธีการนั้นๆ
จึงอาจกลาวไดวา จะเปนการยากที่บริษัทประกันสุขภาพเอกชนแหงใดแหงหนึ่งจะนํามาใชไดดวยตนเอง
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• การกลไกวิธีการที่ยกมาทั้งหมด มักจะใชไดดีกับการประกันสุขภาพหมู
และการประกันสุขภาพในภาคบังคับ
โดยเฉพาะในกรณีของการใชเบี้ยประกันภัยอัตราชุมชน และการใช Medical Saving Accounts การนํามาใชใน
กรณีของการประกันแบบสมัครใจ จะทําใหเกิดภาวะการเลือกความเสี่ยง (Risk selection) ของผูเอาประกันได ไม
ทางใดก็ทางหนึ่ง
• สําหรับประเทศทีก่ ําลังพัฒนาเชนประเทศไทย การจะนําระบบ Medical Saving Accounts มาใช คงจะตองมีการ
เตรียมการที่ดี ทั้งในดานระบบขอมูลขาวสาร การจัดการดานการเงิน การเก็บเงินสมทบ และความพรอมของกลุม
ที่จะเขารวมวาควรเปนกลุมที่มีการจางงานที่เปนกิจลักษณะแนนอน
และมีฐานะทางการเงินดีพอสมควรที่จะ
สามารถเสียคาใชจายทางการแพทยไดสวนหนึ่ง (Nichols 1997)
• ในระบบที่การประกันสุขภาพภาคเอกชนมีความเปนเสรี และยังใชนโยบายที่เชื่อมั่นในกลไกตามระบบตลาด จํา
เปนจะตองมีระบบการเผยแพรขอมูลดานตางๆแกประชาชนผูบริโภคดว ย การตัดสินใจภายใตขอมูลที่ดี จะชวย
กระตุนใหเกิดการแขงขันระหวางแผนการประกันบนพื้นฐานของคุณภาพและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน มาก
กวาการเลือกความเสี่ยง
• เทคนิคและวิธีการที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ตองอาศัยระบบขอมูลสารสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความ
ครอบคลุม ทันตอเหตุการณ โปรงใสและตรวจสอบได ซึ่งการวางรากฐานของระบบขอมูลเกี่ยวกับการประกันสุข
ภาพในประเทศไทย ยังตองไดรับการพัฒนาอีกมาก

106

บทที่ 7
บทสรุปและขอเสนอแนะ

การประกันสุขภาพภาคเอกชนมีความเปนมา และบทบาททีแ่ ตกตางกันไปในแตละประเทศ ทั้งนี้ขึ้นกับปจจัย
หลายประการ ตั้งแตมุมมองในเชิงปรัชญาและแนวคิดเกี่ยวกับบริการดานสุขภาพและการแพทย ประวัตศิ าสตรและ
พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจ ทัง้ ภายในระบบสาธารณสุขเองและนอกระบบสาธารณสุข โดยไปมีความสัมพันธที่ใกล
ชิดกับเรื่องทางการเมือง และแรงงานสัมพันธ ทําใหรูปแบบของการประกันสุขภาพเอกชนเขาไปเกี่ยวของกับกฎหมาย
ดานสวัสดิการทางสุขภาพและกฎหมายดานแรงงานของประเทศ บทบาทของการประกันสุขภาพของรัฐ พืน้ ฐานระบบ
บริการทางการแพทย ระบบตลาด ความตองการ พฤติกรรมและกําลังซือ้ ของผูบ ริโภค อยางไรก็ตาม มักเปนที่ยอมรับ
กันวาการประกันสุขภาพภาคเอกชนมีสวนชวยเหลือดานการเงินการคลังทางสาธารณสุขของภาครัฐได เปนการลดบท
บาทของภาครัฐที่มักถูกกลาวขานวามีประสิทธิภาพตํ่ากวา แตในขณะเดียวกัน ประสบการณในประเทศทีพ่ ง่ึ พิงระบบ
ประกันสุขภาพเอกชนเปนหลัก ไดแสดงใหเห็นแลววาเกิดปญหาขางเคียงขึ้นมากมาย และยากตอการแกไขพอสมควร
มีการนําแนวคิดใหมๆมาใชในการปฏิรปู ระบบสาธารณสุข และประกันสุขภาพกันหลากหลาย
การวางกรอบของ
กฎหมายดูจะเปนแนวทางที่เปนพื้นฐานที่สําคัญ แตโดยทัว่ ไปจะพบวาประเทศทีม่ รี ะบบประกันสุขภาพภาครัฐทีเ่ ขมแข็ง
จะมีคาใชจายทางสุขภาพที่ตํ่ากวา คาบริหารจัดการตํ่ากวา มีการประกันสุขภาพภาคเอกชนอยูในวงจํากัด โดยเฉพาะ
การประกันสุขภาพโดยองคกรที่แสวงหาผลกําไร ในขณะที่ไดรับการยอมรับวามีดัชนีดานสุขภาพอนามัยของประชากรที่
ดี เมื่อเทียบกับประเทศที่ตองพึ่งพาการประกันสุขภาพเอกชนเปนหลัก

มุมมองดานปรัชญาตอการประกันสุขภาพ
การประกันสุขภาพมีความเกีย่ วเนือ่ งอยูก บั ระบบบริการทางสุขภาพของประเทศในภาพรวมดวย
ดังนั้นมุม
มองที่มีตอการประกันสุขภาพภาคเอกชนเชิงหลักการ อาจสรุปไดเปน 2 กลุม คือ
1. การประกันสุขภาพในฐานะที่เปนสินคาทางเศรษฐกิจ (Economic goods) ถือวาการประกันสุขภาพนั้นเหมือน
กับการประกันสินคาหรือความเสียหายอื่นๆ
ความตองการการประกันสุขภาพเปนไปตามกลไกของอุปสงค
(Demand) และอุปทาน (Supply) แนวคิดเชนนีเ้ นนประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร ดังนัน้ จึงสนับสนุนการ
เลือกกลุมเสี่ยง (Risk selection) เพือ่ ใหผบู ริโภคแตละกลุม จายเบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยงของตนเองตามหลัก
ยุติธรรมของคณิตศาสตรการประกัน (Actuarial fairness) และมีการใชกลไกรวมจายในรูปแบบตางๆเพื่อลด Moral
hazard ประเทศที่มีมุมมองเชนนี้ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. การประกันสุขภาพในฐานะที่เปนสวัสดิการสังคม (Social welfare) ถือวาการประกันสุขภาพเปนหลักประกัน
พื้นฐานของสังคม ไมวาจะเปนประกันสุขภาพภาครัฐ หรือภาคเอกชน มุมมองเชนนี้เห็นไดจากความเชื่อทางสังคม
ทีว่ า การดูแลสุขภาพของคนในสังคมเปนหนาทีข่ องสังคม ตางจากการประกันในเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้เพราะเชื่อวาคนแต
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ละคนมีความสามารถในการควบคุมสุขภาพตนเองไดจํากัด ปจจัยเสี่ยงอื่นๆมีผลอยูมาก เชน กรรมพันธุแ ละสิง่ แวด
ลอม ดังนั้นหากใหแตละคนรับผิดชอบความเสี่ยงของตนเองตามหลักของคณิตศาสตรการประกันยอมไมเปนการ
ยุตธิ รรม มุมมองนี้เห็นไดจากการสงเสริมใหมีการประกันสุขภาพเปนกลุม (Group insurance) โดยเฉพาะที่อิงกับ
การจางงาน (Employment-based) ประเทศที่มีมุมมองเชนนี้ไดแก ประเทศในยุโรปตะวันตก และแคนาดาที่มี
ระบบสวัสดิการทางสังคมและระบบประกันสุขภาพระดับชาติ
อิทธิพลของกลุมผลประโยชนตางๆในทางการเมืองมีอิทธิพลอยางมากตอระบบประกันสุขภาพ ดังจะเห็นตัว
อยางไดชัดเจน กลุมผลประโยชนที่เขามาเกี่ยวของอยางชัดเจน ไดแก กลุมผูใหบริการ (แพทย โรงพยาบาล) บริษัท
ประกัน บริษัทนายจาง และสหภาพแรงงาน
จากประวัติศาสตรของความพยายามในการเปลีย่ นแปลงระบบประกันสุขภาพในประเทศสหรัฐอเมริกา ทีก่ ลุม
ผลประโยชนในธุรกิจประกัน และการบริการทางสุขภาพเขามามีอิทธิพลในทางการเมืองอยางมาก ทําให ”หลักการ” ขัด
กับ “ผลประโยชน” อยางชัดเจน ความเชื่อ คานิยมและความเคยชินของคนในสังคม ทําใหเปนการยากที่จะมองผล
ประโยชนในวงกวางและผลประโยชนในระยะยาว
ในกรณีของประเทศสหราชอาณาจักร นโยบายทางการเมืองมีอิทธิพลอยางมากตอบทบาทของภาครัฐในเรื่องส
วัสดิการดานสุขภาพตอประชาชน
การสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในดานการบริการ และการประกันสุขภาพ
อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาการประกอบธุรกิจการประกันสุขภาพภาคเอกชนที่แสวงหาผลกําไรในประเทศ สหราชอาณา
จักรอยูในวงที่จํากัดมาก
ปจจัยอื่นๆที่พบไดจากการศึกษาประสบการณจากประเทศอื่น ทีส่ ง ผลใหมกี ารพัฒนาของระบบการประกันสุข
ภาพเอกชน นอกเหนือจากนโยบายการสงเสริมจากภาครัฐ และการมีอยูข องระบบประกันสุขภาพของรัฐ ไดแก การ
ปฏิวัติและความเจริญดานอุตสาหกรรม การขยายตัวของจํานวนผูใชแรงงาน การเคลื่อนไหวของกลุมแรงงานและชน
ชั้นกลาง และสถานะทางการเงินขององคกรที่ใหบริการทางสุขภาพ ที่ตองการความสมํ่าเสมอของรายได อยางไรก็ตาม
เปนที่นาสังเกตวา ประเทศทีม่ รี ะบบประกันสุขภาพทีด่ ําเนินการโดยรัฐ อาจมีระบบบริการทางสุขภาพทีเ่ ปนของรัฐเปน
หลัก หรือเปนของเอกชนเปนหลัก หรือทั้งรัฐและเอกชนก็ได

บทบาทของการประกันสุขภาพภาคเอกชน
บทบาทของการประกันสุขภาพภาคเอกชนในแตละประเทศ ขึ้นกับปรัชญาพื้นฐานของประเทศและปจจัยอื่นๆ
อีกหลายปจจัยตามที่ไดกลาวมาแลว แตประเด็นทีส่ ําคัญที่สุดนาจะเปน การที่ประเทศดังกลาว มี หรือ ไมมี ระบบ
ประกันสุขภาพภาคบังคับโดยภาครัฐ
ในกรณีทเ่ี ปนประเทศทีม่ รี ะบบประกันสุขภาพโดยภาครัฐ ระบบการประกันสุขภาพของประเทศจะดําเนินการ
โดยรัฐ หรืออาจดําเนินการโดยองคกรอิสระแตอยูภายใตการกํากับอยางใกลชิดตามกฎหมายโดยรัฐ (เชน Sickness
fund ในประเทศเยอรมันนี)
บทบาทของการประกันสุขภาพภาคเอกชนจะมีคอ นขางจํากัด ซึ่งอาจสรุปได 4 รูป
แบบดังนี้
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1. เปนระบบเติมเต็ม (Fill-in system) โดยประกันสุขภาพภาคเอกชนจะใหความคุม ครองในบริการทีร่ ะบบประกันสุ ข
ภาพของภาครัฐไมไดใหความคุมครองไวตามกฎหมาย
ตามกฎหมายของประเทศจะหามการประกอบธุรกิจ
ประกันสุขภาพของเอกชนซํ้าซอนในบริการประเภทเดียวกับรัฐ ตัวอยางเชนกรณีประกันดานบริการทันตกรรมของ
ประเทศแคนาดา
2. เปนระบบเสริม (Supplementary or add-on system) โดยประกันสุขภาพภาคเอกชนจะใหสทิ ธิประโยชนและ
ความคุมครองเสริมจากระบบของรัฐ เชน จายคา Deductible จายคาหองพิเศษ จายสวนตางที่มากกวาอัตรา
มาตรฐานจากการเขาไปรับบริการในสถานพยาบาลเอกชน ทําใหผูเอาประกันไดรับความสะดวกสบาย และไดรบั
บริการที่เร็วขึ้น กรณีนพ้ี บไดในหลายประเทศ เชน สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย
3. เปนระบบคูข นาน (Parallel system) โดยประกันสุขภาพภาคเอกชนเปนทางเลือกอีกทางหนึง่ ใหกบั ประชาชนตาม
กฎหมาย เทียบเทาไดกบั การประกันสุขภาพของรัฐ ทั้งนี้ผูซื้อประกันจะตองเลือกทางใดทางหนึ่ง ไมสามารถ
เปลีย่ นไปเปลีย่ นมาได และกฎหมายจะกําหนดไววาผูใดตองใชระบบของรัฐเทานั้น โดยดูจากระดับรายไดเปน
สําคัญ ดังในกรณีของประเทศเยอรมันนี
4. เปนระบบธุรกิจตางหาก (Independent business) ไมจําเปนตองมีความเกี่ยวของสัมพันธกันกับระบบของรัฐ ใน
กรณีเชนนี้ แผนการประกันสุขภาพภาคเอกชนจะเปนเสมือนสินคาตัวหนึ่ง ที่ผูบริโภคสามารถซื้อหามาเพิ่มเติมเอง
ทั้งที่จริงอาจจะซํ้าซอนกับระบบของรัฐที่ใหอยูแลวก็ได
เนื่องจากระบบของรัฐใหความคุมครองเกือบสมบูรณอยู
แลว ไมมีกฎหมายหามการประกอบกิจการไวเหมือนในกรณีตามขอ 1 ตัวอยางเชนกรณีของธุรกิจเมนเนจดแครใน
ประเทศสิงคโปร
สําหรับประเทศทีไ่ มมรี ะบบประกันสุขภาพแหงชาติ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอิยปิ ตนน้ั การ
ประกันสุขภาพภาคเอกชนเปนทางเลือกของประชาชนแบบสมัครใจ โดยจะใหความคุมครองแกผูที่ซื้อประกัน ซึ่งอาจ
อยูภายใตระบบสวัสดิการบางอยางของรัฐหรือไมก็ได
การประกันสุขภาพอาจมีลักษณะเปนการประกันหมู เปนการ
ประกันที่อิงกับการจางงาน หรือประกันรายบุคคล สวนมากจะมีเพียงกลุมผูมีรายไดดี ชนชั้นกลางและชนชั้นสูงเทานั้น
ที่สามารถจะซื้อหาประกันสุขภาพเอกชนได
ประเด็นที่นาสังเกตคือ การประกันสุขภาพภาคเอกชนในหลายๆประเทศจะดํ าเนินการโดยองคกรที่ไมแสวงหา
ผลกําไร การประกันสุขภาพทีด่ ําเนินการโดยบริษัทประกันทีแ่ สวงหาผลกําไรมักจะมีตลาดอยูในวงจํากัดกวา ยกเวนใน
ประเทศทีไ่ มมรี ะบบกํากับควบคุมการประกันสุขภาพที่ดี หรือไมมรี ะบบประกันสุขภาพแหงชาติ เชน สหรัฐอเมริกา และ
อิยิปต บริษัทเหลานี้มักประกอบธุรกิจการประกันชีวิตเปนหลัก

ปญหาที่เกิดจากการพึ่งพิงระบบประกันสุขภาพเอกชน
1. ปญหาเรื่องการควบคุมคาใชจาย ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากระบบประกันสุขภาพเอกชน ดําเนินการโดยองคกรที่รับประกัน
ซึ่งอาจเปนองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร หรือบริษทั ทีแ่ สวงหาผลกําไรทีเ่ ปนอิสระตอกัน บริษัทเหลานี้มักมีขนาดไม
ใหญมากนัก โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนประกันระดับประเทศ มีการแขงขันกันในดานการตลาด ขาด
ปจจัยของความรวมมือ และขาดประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากขนาด ทําใหมีคาใชจายในการบริหารจัดการ หรือคา
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บริหารจัดการสูง แมวาในหลายกรณีแผนการประกันเอกชนจะสามารถประหยัดคาใชจายลงได ดังเชนกรณีของ
HMO แตคาใชจายที่ลดลงมักไมทําใหเบี้ยประกันภัยลดลง เพราะบริษัทประกันใชเงินที่ประหยัดไดมา เพิ่มบริการ
และความคุมครองที่ไมจําเปน แตเพิ่มคุณคาในทางการตลาดสําหรับดึงดูดคนบางกลุม นอกจากนีใ้ นหลายบริษทั ยัง
ขาดแรงจูงใจในการควบคุมคาใชจาย เนื่องจากการมีบทบาทเปนเพียงตัวกลาง (Broker) หรืออาศัยกลไกการเลือก
ความเสี่ยงในการรับประกัน ซึ่งอาจไดผลดีกวาในระยะสั้น
2. ปญหาการเขาถึงการประกันสุขภาพ ซึ่งจะพบวา ประเทศทีอ่ าศัยการประกันสุขภาพภาคเอกชนเปนหลัก จะไม
สามารถบรรลุถงึ การประกันถวนหนา (Universal coverage) ได ทั้งนี้เนื่องจากการประกันภาคเอกชนมักเปนระบบ
สมัครใจ ทําใหผูที่ไมคิดวาตนเองจะปวย ไมซอ้ื ประกัน การกระจายความเสี่ยงและคาใชจายไมดี สงผลใหเบีย้
ประกันภัยสูงขึน้ (นอกเหนือจากสาเหตุที่ไมมีการควบคุมคาใชจายที่ไดผล) ดังนั้นคนที่ตองการซื้อประกันแตฐานะ
ไมดีจะไมสามารถซื้อหาประกันสุขภาพได นอกจากนี้บริษัทประกันสุขภาพสวนใหญจะใชกลไกตางๆในการเลือก
ความเสี่ยง (Risk selection) เพื่อเลี่ยงรับประกันคนที่มีความเสี่ยงสูง เพราะชวยในการควบคุมคาใชจายไดดี มาก
กวาความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพดวยวิธีการอื่นๆ ทําใหเกิดภาวะที่เรียกวา Cream skimming ผูท ม่ี ี
ความเสี่ยงสูงและผูปวยที่ตองการหลักประกันที่จริงไมสามารถทําประกันได และตกเปนภาระของรัฐ หรือกลาย
เปนกรณีอนาถา หรือหนีเ้ สียสําหรับโรงพยาบาล
3. นอกจากนี้ ยังมีปญหาของการประกันหมูที่อิงกับการจางงาน
ซึ่งมักเปนปญหาในกลุมธุรกิจขนาดเล็กที่มักมี
ปญหาเรื่องการกระจายความเสี่ยงและเบี้ยประกันภัยสูง
ปญหาของการสูญเสียประกันสุขภาพเนื่องจากการ
เปลี่ยนงาน ยายงาน และออกจากงาน หรืออาจไมไดรับการประกันสุขภาพเพราะเปนลูกจางชั่วคราว หรือธุรกิจ
นัน้ ไมทําประกันสุขภาพใหเปนสวัสดิการแกลูกจาง
4. ปญหาเรื่องขอมูล
ความรูความเขาใจของผูบริโภคที่มีตอการประกันสุขภาพ
และการแขงขันในระบบตลาด
การประกันสุขภาพไมใชระบบตลาดที่สมบูรณ ทั้งนี้เนื่องจากมีความไมสมดุลกันในเรื่องของขอมูลระหวางผูให
บริการ ผูร บั ประกัน และผูป ว ยทีซ่ อ้ื ประกัน ทําใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบซื่งกันและกันไดงาย โดยเฉพาะเมื่อมี
ความซํ้าซอนกันของแผนการประกันตางๆ แตไมมีการใชแลกเปลี่ยนขอมูลที่ดีและฐานขอมูลรวมกัน จําเปนตองมี
การกํากับที่ใกลชิด และมีกฎระเบียบทีร่ ดั กุม
การที่คาใชจายโดยตรงของคนอเมริกันเพิ่มขึ้นผสมผสานกับการ
ขยายตัวของกลุมประชากรที่ไมมีประกันสุขภาพ อาจเปนเครื่องชี้ใหเห็นวา การอาศัยกลไกตลาดในการบริการสุข
ภาพนี้ เพื่อแกปญหาของโครงสรางและการคลังในระบบสาธารณสุขอาจไมไดผล

แนวคิดทีน่ ําไปสูการแกปญหา
ระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน มีวิวัฒนาการอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากแรงกดดันของตลาด ที่มีตอคาใช
จายทางสุขภาพที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และเนื่องจากกระแสของความตองการปฏิรูประบบสาธารณสุขของแตละประเทศ เพื่อแก
ปญหาในเรือ่ งของประสิทธิภาพของระบบ ความครอบคลุมและการเขาถึงบริการทางสุขภาพของประชาชน แนวคิดที่
นําไปสูก ารแกปญ
 หาในระบบประกันสุขภาพภาคเอกชนทีไ่ ดจากการศึกษาประสบการณที่ผานมาในตางประเทศ ไดแก
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• แนวทางการแกปญหาจากภาครัฐ โดยทั่วไปเปนการออกนโยบายและใชมาตรการทางกฎหมายในการสงเสริม
รวมทั้งควบคุมและจํากัดบทบาทของภาคเอกชน
(1) การริเริ่มทดลองรูปแบบการประกันใหมๆ โดยใชเงินของรัฐ แตอาศัยกลไกของภาคเอกชน เชน ในกรณีของการ
ทดลองใช Social HMO การบังคับใชเบี้ยประกันภัยอัตราชุมชน และ การใชMedical Saving Accounts ในสหรัฐ
อเมริกา
(2) นโยบายการสงเสริมการขยายตัวของภาคเอกชน โดยใหเอกชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น อาจเปนไปในบทบาท
ทีค่ ขู นานกับระบบประกันของรัฐ เสริมระบบประกันของรัฐ หรือทดแทนระบบประกันของรัฐสําหรับบุคคลบางกลุม
เชน ในประเทศเยอรมันนี สิงคโปร สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ทัง้ นีเ้ ปนแนวทางภายใตกรอบภาพรวม
ที่กําหนด
(3) การปฏิรปู ระบบสาธารณสุขในแตละประเทศ ซึ่งริเริ่มโดยภาครัฐ อาจทํากันในระดับที่ไมเทากันในแตละ
ประเทศ ภายใตลักษณะของปญหาที่มีรายละเอียดแตกตางกันไปดังที่ไดนํ าเสนอไปแลว โดยทั่วไปคือมุงหวังให
เกิดประสิทธิภาพและความเทาเทียมกัน กฎหมายที่เกี่ยวของจะกลาวถึงในตอนตอไป ซึง่ อาจสรุปไดวาเปนการ
กําหนดบทบาท วิธีการดําเนินกิจการ และวิธีการทางการเงิน เชน การคํานวณเบี้ยประกันภัย การสรางกองทุน
ประกันตอ (Reinsurance pool)
• แนวทางการแกปญหาที่ริเริ่มภายในภาคเอกชนเอง เปนการเปลีย่ นแปลงตามกลไกของตลาด สวนใหญมุงเนนใน
ดานการควบคุมตนทุนคาใชจาย เชน การขยายตัวของธุรกิจแบบเมนเนจดแคร
การเปลี่ยนวิธีการชําระคา
บริการเปนแบบลวงหนา (Prospective payment) โดยวิธีเหมาจายเปนรายหัว (Capitation) การสรางความแตก
ตางในดานสิทธิประโยชนและความคุมครองระหวางแผนการประกัน และการนําวิธีการทบทวนการใชบริการ
(Utilization review) รูปแบบตางๆมาใช

มาตรการทางกฎหมาย
กฎหมายมีบทบาทสําคัญในการควบคุมการดําเนินกิจการของการประกันสุขภาพภาคเอกชนในประเทศตางๆ
อยางมาก เนื่องจากทางเลือกอื่นๆของภาครัฐที่จะเขาไปกํากับภาคเอกชนนั้นมีขอจํากัดมาก วรรณกรรมที่มีตีพิมพอยู
ในวารสารทางวิชาการสวนใหญมักไมครอบคลุมประเด็นดานกฎหมายโดยตรง
มาตรการทางกฎหมายที่มีผูกลาวถึง
และสามารถรวบรวมไดจากการศึกษาครั้งนี้อาจพิจารณานํามาประยุกตใชสําหรับประเทศไทยได ซึ่งพอสรุปเปนหมวด
หมูดังนี้
(1) กฎหมายที่กํากับการดําเนินงานของการประกันสุขภาพของประเทศ และประกันสุขภาพภาคเอกชน
* กฎหมายการประกันสุขภาพ หรือกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการคลังสาธารณสุขในภาพรวม เพื่อวางปรัชญาของ
ระบบบริการทางสุขภาพ และการประกันสุขภาพของประเทศ อันจะเปนแนวทางสําหรับเรื่องอื่นๆที่จะตามมาตอไป
ดังเชนในกรณีของ Canada Health Act
* รูปแบบและการดําเนินงานขององคกรที่สามาระขอรับอนุญาตใหดําเนินกิจการดานประกันสุขภาพได รวมทั้ง
กรอบสําหรับแบบของการประกันตางๆ
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(2)

(3)

(4)

(5)

* รูปแบบขององคกรที่จะไดรับการรับรองจากรัฐ ที่สมควรไดสิทธิพิเศษตางๆตามกฎหมาย หรือสามารถเขารวม
ระบบสวัสดิการของรัฐได ตัวอยางเชนในกรณีของ Health Maintenance Organization Act of 1973 ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา
* กลไกกํากับดูแลเรื่องการแขงขันระหวางบริษัทประกัน การเปลี่ยนแปลงกิจการ การควบกิจการและการผูกขาด
* กลไกการตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิของแพทยที่จะเขามาสูเครือขายของระบบประกัน ตัวอยางเชน การกําหนด
สั ญ ญาบั ง คั บ ให แ พทย ต อ งยอมรั บ การทําเวชปฏิ บั ติ ภ ายใต ก ฎเกณฑ ท างเศรษฐศาสตร นั้ น ทําไม ไ ด
* กฎหมายที่เกี่ยวของกับการหลอกลวง (Fraud) และการเอาเปรียบ (Abuse) ในการเบิกจายเงินคาสินไหม
* กลไกการทบทวนการใชบริการ และการทบทวนโดยเพือ่ นรวมวิชาชีพ (Peer review)
* การเปดเผยขอมูลของแผนการประกัน และขอมูลทางธุรกิจของบริษัทเพื่อใหสังคมตรวจสอบได เชน ขอมูลของผู
เป น เจ า ของกิ จ การประกั น ผู ถื อ หุ น รายใหญ คณะผู บ ริ ห าร รวมถึ ง องค ก รที่ เ ป น พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ
* ความรับผิดทางแพงและทางอาญาในประเด็นการปฎิเสธการรักษาเนื่องจากแผนการประกันไมอนุมัติการจายคา
สินไหมชดเชย
* การจายคาสินไหมและคาชดเชย
กฎหมายที่ กําหนดลั ก ษณะและความครอบคลุ ม ของสิ ท ธิ ป ระโยชน คุ ม ครอง ที่ ใ ห แ ก ผู ซื้ อ ประกั น
* กําหนดกรอบพืน้ ฐานดานสวัสดิการทางสุขภาพของประชาชนไวในกฎหมายดานสวัสดิการสังคม (Social Security
Act) และสวัสดิการดานสุขภาพ (Health Security Act)
* การกําหนดความคุม ครองและสิทธิประโยชนพน้ื ฐานดานการแพทย และบริการทางสุขภาพ (Basic medical and
health benefit package) ทีผ่ บู ริโภคทีซ่ อ้ื ประกันนัน้ ควรจะไดรบั
ดังเชนในกรณีของ Employee Retirement
Income Security Act of 1974 (ERISA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการรับประกัน การตอสัญญาประกัน การเลือกปฏิบัติและเลือกรับความเสี่ยง
* การกําหนดเกณฑการเลือกรับผูซื้อประกัน กรณีที่เปนมากอนและยกเวนความคุมครอง ระยะเวลาของการรอคอย
(Qualifying period) การทํา Medical underwriting ขอกําหนดดานการตลาดและการปฏิเสธผูขอทําประกัน
* ขอกําหนดในการตอสัญญาประกัน และความตอเนื่องของการประกันในกรณีการเปลี่ยนแผนการประกันของผูเ อา
ประกัน
* ทั้งนี้กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และขอกําหนดตางๆ ควรใหเหมาะสมกับปรัชญาดานการประกันสุขภาพของ
ประเทศ และบทบาทของการประกันสุขภาพภาคเอกชนทีก่ ําหนดไว
กฎหมายควบคุมการคํานวณเบี้ยประกันภัย และการกระจายความเสีย่ ง
* วิธีการคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัย ควรจะเปนแบบใด (เชน อัตราชุมชน) กับกลุมเปาหมายใด สามารถนําปจจัย
และขอมูลใดมาใชในการคํานวณไดบาง
อัตราเบี้ยประกันภัยแตละแบบ ควรมีกฎหมาย หรือระเบียบอื่นใด
ประกอบอีกบาง
* การจัดตั้งกองทุนประกันภัยตอ สําหรับการประกันสุขภาพ โดยเฉพาะในกรณีกลุมขนาดเล็ก รวมถึงกลไกในการ
ใหเงินอุดหนุน ชดเชยกรณี Adverse selection
กฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิผูปวย
* กฎหมายเพือ่ แกไขปญหาประเด็นดานขอมูลเวชระเบียนทีเ่ ปนความลับของผูปวย
* สิทธิในการเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับสุขภาพและการใชบริการของตนเอง รวมถึงขอมูลสาธารณะอื่นๆ แมวาจะ
เปนขอมูลในการดําเนินธุรกิจขององคกรภาคเอกชน
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(6) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจและวิชาชีพเวชกรรม
* กฎหมายปองกันการผูกขาด (Antitrust law) ซึ่งเขามามีผลตอการรับหรือปฏิเสธแพทยที่สมัครขอเขารวมเครือขาย
ผูใ หบริการของแผนการประกัน โดยเฉพาะในกรณีของเมนเนจดแคร
* กฎหมายการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ประเด็นสําคัญคือประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิเสธการรักษาของผูให
บริการทางการแพทยโดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉินเรงดวน ดวยเหตุผลทางการเงิน
* การสงตอผูปวยใหกิจการของตนเอง (Self-referral) อันจะทําใหเกิดการประกอบวิชาชีพที่ผิดจริยธรรมไดงาย
* กฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพบริการและสถานพยาบาล เชน Health Care Quality Improvement Act ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา
* กฎหมายดานภาษีอากร
การพิจารณาวางนโยบายของรัฐ หรือออกกฎหมายใดๆ ควรจะมีการวางกรอบปรัชญาทั้งหมดใหชัดเจนกอน
และออกเปนกฎหมายที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 6 ดานดวย การวางนโยบายหรือออกกฎหมายเพียงดานใดดานหนึ่งจะ
ทําใหระบบประกันสุขภาพมีชอ งโหวเปนจุดออนใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบจากฝายใดฝายหนึ่ง ซึง่ จะสงผลตอสวัสดิ
การดานสุขภาพของประชาชนในประเทศ และประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรในภาพรวมได

ขอเสนอแนะสําหรับการประกันสุขภาพในบริบทของประเทศไทย
บทบาทของการประกันสุขภาพภาคเอกชนควรจะเปนเชนใดสํ าหรับประเทศไทย ยังคงเปนคําถามที่ตองการคํา
ตอบ การศึกษาประสบการณในตางประเทศอาจเปนแนวทางใหไดในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตามเพื่อใหบรรลุถึงเปา
หมายทีป่ ระชาชนทุกคนในประเทศจะมีสวัสดิการดานประกันสุขภาพอยางถ วนหนา ประเด็นตอไปนี้นาจะเปนเรื่องที่จะ
ตองมีการศึกษา ทบทวนและกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในความเห็นของผูวิจัย
• ปรัชญาและเปาหมายที่สําคัญของระบบบริการทางสุขภาพของประเทศ ซึ่งจะชี้นําถึงบทบาททีค่ วรจะเปนของภาค
รัฐ และภาคเอกชนที่ควรจะเปนในประเทศไทยในดานการประกันสุขภาพและการใหบริการ
• ความสัมพันธและความเกี่ยวเนื่องระหวางแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเฉพาะในเรื่องบท
บาทของภาครัฐ ระบบสวัสดิการสังคม และการกระจายรายได กับการบริการทางสุขภาพและความสามารถในการ
ชวยเหลือพึ่งพาตนเองของประชาชนและชุมชน
• องคประกอบของระบบบริการทางสุขภาพของประเทศ สวนผสมทีเ่ หมาะสมของภาครัฐและเอกชน (Public-private
mix) ในเรื่องการคลังสาธารณสุข และการใหบริการทางสุขภาพ
• กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการประกันสุขภาพภายใตปรัชญาที่ยึดถือ ทั้งในเชิงระบบและการจัดการการประกัน
• ระบบขอมูลสารสนเทศ ดานบริการทางสุขภาพ ขอมูลดานคุณภาพและประสิทธิภาพของบริการ
• การประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจที่ถูกตองแกฝายตางๆเกี่ย วกับการประกันสุขภาพ และผลกระทบของรูป
แบบของระบบประกันสุขภาพทีจ่ ะมีตอ สวัสดิการดานสุขภาพอนามัยของประชาชน
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