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 ระบบสุขภาพมุ่งหวงัใหป้ระชาชนมสีุขภาวะกายและจติทีด่ ีผ่านกระบวนการ

สรา้งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค รกัษาโรค ฟ้ืนฟูการท างานของร่างกาย และ

กระบวนการสรา้งความแขง็แกร่งและความพรอ้มของสาธารณสุขในการรบัมอื

โรคตดิต่อ โรคไม่ตดิต่อ และภยัพบิตั ิ การจดัระบบบรกิารสุขภาพควรมคีวาม

เหมาะสม สอดคลอ้ง กับความจ าเป็นหรอืความตอ้งการและสภาพปญัหาทางดา้น

สุขภาพของประชากรทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายของการบรกิาร 

 การจดัระบบบรกิารสุขภาพตอ้งค านึงถงึ การเขา้ถงึบรกิาร และความ

ครอบคลุมของบรกิารสาธารณสุข และบรกิารต่างๆ ทีม่คีุณภาพได ้มาตรฐานและมี

ความปลอดภยั ความเขา้ใจเรื่องระบบบรกิารสุขภาพของประเทศไทย ดูเหมอืน

เป็นเรื่องทีเ่ขา้ใจยาก แต่จรงิแล้วเป็นเรื่องทีใ่กล้ตวัมาก ลองมาท าความเขา้ใจกัน

หน่อยนะคะ 

 

 เขา้ใจและอธบิายระบบบรกิารสุขภาพของ

ประเทศไทยได ้

 เขา้ใจความแตกต่างและสามารถอธบิายสทิธิ

การรกัษาพยาบาลของแต่ละระบบได ้

 สามารถวเิคราะห์ขอ้ดขีอ้เสยีของสทิธกิาร

รกัษาพยาบาลแตล่ะระบบได ้

 เขา้ใจและสามรถวเิคราะห์สาเหตุของความ

ไม่เท่าเทยีมกนัในระบบสุขภาพได ้

ระบบบริการสขุภาพของประเทศไทย  (Health service system) 

Expected Learning Outcome 

 
Content  

 

 ระบบบรกิารสาธารณสุขของประเทศไทย 

 สทิธกิารรกัษาของคนไทย 

 ความไม่เท่าเทยีมกนัในระบบสุขภาพ 
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ประเทศไทยมสีถานพยาบาลทีใ่หบ้รกิารสุขภาพแก่ประชาชนหลายระดบั น้องๆ พอจะทราบไหมคะ

ว่า  สถานพยาบาลในประเทศไทยแบ่งออกเป็นกี่ระดบั (level of  medical care) อะไรบา้ง 

 น่ารู้ ... 

 จากบทเรยีนการพฒันาระบบบรกิารสุขภาพทัว่โลก พบว่า ประเทศท่ีให้ความส าคญัและจดัระบบบริการปฐมภมิูท่ี

เข้มแขง็ จะมีผลลพัธ์ด้านสุขภาพท่ีดีกว่า ทัง้ด้านอตัราการตายของทารกและประชากรท่ีต า่กว่า  เด็กแรกเกิดน ้าหนักตวัน้อย

มีอตัราต า่กว่า ค่าใช้จ่ายสขุภาพต่อประชากรต า่กว่า (Macinko et al, Health Serv Res 2003; 38:831-65)  นอกจากนี้ระบบ

บริการปฐมภมิูท่ีดี ยงัเป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยลดความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสขุภาพท่ีมีคณุภาพ  (van Doorslaer et 

al, Health Econ 2004; 13:629-47. vanDoorslaer et al, CMAJ 2006; 174:177-83)  

 

ทีม่า : ระดมความคดิ ร่างแผน 10 ปี พฒันาระบบบรกิารปฐมภูม ิ http://www.hsri.or.th/researcher/media/news/detail/6218 
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หลกัการส าคญัของระบบบริการเวชปฏิบติัปฐมภมิู  
First contact เป็นดา่นแรกของการเขา้ถงึดา้นสุขภาพ 
Continuity of care ดูแลต่อเน่ือง 
Comprehensive care ดูแลผสมผสานทุกปญัหา ร่วมกับ คดักรอง รกัษาโรค ส่งเสรมิ ฟ้ืนฟู 
Coordinated care ตดิต่อประสานกับฝ่ายต่างๆเพื่อการดูแลสุขภาพ ครบถว้น รอบดา้น 

แล้วประชาชนคนไทยเขา้สู่ระบบบรกิารสาธารณสุขไดอ้ย่างไร  คนไทยทุกคนมสีทิธกิารรกัษาเพื่อรองรบั

การเขา้ถงึบรกิารสุขภาพไดอ้ย่างทัว่ถงึ  น้องๆพอจะทราบไหมคะว่า คนไทยมรีะบบสทิธกิารรกัษา

อะไรบา้ง ? 

กรณีศึกษา  
นายค า ใจดี  เป็นคนไทย อายุ 50 ปี อาชีพท านา สมาชิกทกุคนในครอบครวัประกอบอาชีพเกษตรกรรม หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวขา้ว นาย
ค ามอีาการปวดหลังมาก จงึไปตรวจรกัษา ที ่รพ.สต ใกล้บา้น เจา้หน้าที ่รพ.สต ไดใ้หย้าแก้อกัเสบ และยาทานวดกล้ามเน้ือ 

น้องๆคดิว่านายด าตอ้งเสยีค่าใช้จ่ายในการรกัษาหรอืไม่ ? 

สทิธกิารรกัษาพยาบาลของนายค าและสมาชิกในครอบครวั อยู่ในประเภทไหน  

สทิธกิารรกัษาพยาบาลของนายค า ครอบคลุมอะไรบา้ง 
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นายค าตอ้งเสยีคา่ใช้จ่ายในการรกัษา ที ่รพ.มหาวทิยาลัย ครัง้น้ีหรอืไม่ เพราะอะไร 

ในเวลาตอ่มา อาการปวดหลังไม่ดขีึน้ นายค า จงึถูกส่ง จาก รพ.สต ดงักล่าว เพื่อปรกึษาแพทยท์ีโ่รงพยาบาลชุมชน ประจ าอ าเภอไดร้บั
การรกัษาดว้ยยา และการกายภาพบ าบดั อาการยงัไม่ดขีึน้ นายค าไดป้รกึษาสมาชิกในครอบครวั และตดัสนิใจเดนิทางไปยงั รพ.
มหาวทิยาลัย ของรฐัแห่งหน่ึง เน่ืองจากคนรูจ้กัในหมู่บา้นแนะน าวา่แพทยท์ีน่ี่มคีวามเชี่ยวชาญดา้นการรกัษาพยาบาล 

นายดตีอ้งเสยีค่าใช้จ่ายในการรกัษา ที ่รพ.แพร่ ครัง้น้ีหรอืไม่ เพราะอะไร 

แพทยท์ีร่พ.มหาวทิยาลัย ใหก้ารวนิิจฉัยและแนะน าใหร้บัการผ่าตดั  นายค าตอ้งด าเนินการอย่างไร

ต่อไปเพื่อไดร้บัการผ่าตดั 

กรณีศึกษา  
นายดี  ศรีสโม เป็นคนไทย อายุ 55 ปี ภูมลิ าเนาอยู่จงัหวดั เชียงราย ไดเ้ดนิทางไปหาลูกสาวทีจ่งัหวดัแพร่ แล้วมอีาการเจบ็แน่น
หน้าอก หายใจไม่ออก ฉับพลนั  ลูกสาวพาไปทีห่อ้งฉุกเฉินทีร่พ.แพร่  

 น่ารู้ ... 

นกัศกึษาแพทยท์ี่ก าลงัศกึษาอยูใ่นโรงพยาบาลต่างๆ ไม่จ าเป็นต้องช าระค่าค่ารกัษาพยาบาล หากนกัศกึษาแพทยต์อ้งยา้ยสทิธิก์าร

รกัษาตามระบบหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า (UC) มายงัโรงพยาบาลที่ก าลงัท าการศกึษาอยู ่
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Smart link http://www.ocsc.go.th/OCSC/TH/uploads/File/hospital.pdf  
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กรณีศึกษา  
นางจนัทร ์บุตรเยอะ อายุ 25ปี อาชีพคา้ขายของช า แต่งงาน 5 ปี แตไ่ม่มบีุตร นางบวัจนัทรจ์งึตอ้งการท ากิฟ (gift) เพื่อมบีุตร 

นางจนัทรส์ามารถใช้สทิธกิารรกัษาของตนเพื่อรบับรกิารท ากิฟ (gift) ไดห้รอืไม่ เพราะอะไร 

บรกิารทีไ่ม่ไดร้บัความคุม้ครองตามสทิธปิระกันสุขภาพทัว่หน้า (UC) ทีน้่องๆพอจะทราบมอีะไรบา้ง 

กรณีศึกษา  
ครูวารี มีบุตรตรี เป็นครูประจ าโรงเรยีนรัฐแห่งหน่ึง เขา้รบัการรกัษาผ่าตดั Acute appendicitis ทีโ่รงพยาบาลของรฐัประจ าจงัหวดั  
สามขีายของช า มบีุตร 2 คน  อายุ 15 ปี ม.ปลาย และ 22 ปี ซึ่งทัง้คู่ก าลังศึกษาอยู่    

น้องๆคดิว่า สทิธกิารรกัษาของครูวารอียู่ในระบบใด ใครบา้งในครอบครวัสามารถใช้สทิธน้ีิได ้

สทิธกิารรกัษาของครูวาร ีครอบคลุมอะไรบา้ง  
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กรณีศึกษา  
นางสาวบวัศร ีมดี ีอายุ 30 ปีท างานดา้นบญัชีใหก้ับบรษิัทแห่งหน่ึง มอีาการเป็นไข ้จงึตดัสนิไปพบแพทยท์ีโ่รงพยาบาลแห่งหน่ึง  

น้องๆคดิว่า สทิธกิารรกัษาของนางสาวบวัศรอียู่ในระบบใด  

สทิธกิารรกัษาดงักล่าวครอบคลุมการบรกิารทางสุขภาพใดบา้ง 

Smart link http://www.sso.go.th/wpr/content.jsp?lang=th&cat=868&id=3628 

นางสาวบวัศร ีจะสามารถรบับรกิารการรกัษาพยาบาลไดใ้นสถานพยาบาลใดบา้ง   

 น่ารู้ ... 

ผูป้ระกันตนทีต่อ้งการใช้สทิธปิระกันสงัคม ตอ้งส่งเงนิเขา้สบทบกองทุนประกันสงัคม ผูป้ระกันตนจะไดร้บับตัร

รบัรองสทิธกิารรกัษาพยาบาล เมื่อส่งเงนิสมทบครบ 3 เดอืนภายในระยะเวลา 15 เดอืนก่อนเดอืนรบับรกิารทาง

การแพทย ์ โรงพยาบาลตามบตัรรบัรองสทิธกิารรกัษาพยาบาล คอื โรงพยาบาลทีผู่ป้ระกันตนเลือกเองสามารถ

เปลี่ยนแปลงไดปี้ละ  1  ครัง้   
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น้องๆ พอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่า ประเทศไทย มรีะบบบรกิารสุขภาพ ซึ่งประกอบดว้ยสทิธิก์าร

รกัษาทีแ่ตกต่างกนัถงึ 3 ระบบ แตล่่ะระบบมคีวามแตกตา่งกัน ลองอภปิรายสคิะว่า แตล่ะระบบมี

ขอ้ด ีขอ้เสยี ในแตล่ะประเดน็อย่างไรบา้ง  

ความครอบคลุม  

  ต้นทุนการด าเนินงาน 

ความเป็นไปได้และความยัง่ยนื 

คุณภาพ การรกัษาและความเป็น

Smart link  http://tdri.or.th/tdri-insight/tdri-factsheet-29/   
  http://hisro.or.th/main/download/book024.pdf 
  http://thaipublica.org/2011/09/commission-report/ 
  http://thaipublica.org/2011/10/health-budget-problems/  
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ความเท่าเทียมทางสขุภาพ (Health Equity) 

สทิธทิางสุขภาพเป็นสทิธขิัน้พืน้ฐานของมนุษย ์“ทุกคนมสีทิธใินการมี

มาตรฐานชีวติทีเ่พยีงพอต่อสุขภาพความเป็นอยู่ของเขาและครอบครวั” 

มนุษยค์วรมโีอกาสไดร้บัการรกัษาไม่ว่าจะเกิดมาอยู่ในสถานะใดๆ 

  

น้องๆ คดิว่านายอาเสาะควรไดร้บัการรกัษาหรอืไม่ เพราะอะไร 

กรณีศึกษา 

นายอาเสาะ เยอเชอมือ เป็นคนไทยภูเขา อาศัยอยู่บนพืน้ทีสู่งห่างไกล ตดิชายแดนพม่า ครอบครวัไดอ้พยพมาอยู่ในพืน้ทีน่านแล้ว  
นายอาเสาะ  ตกส ารวจ ไม่ไดม้บีตัรประชาชน  นายอาเสาะเริม่ป่วย อ่อนเพลียลงเรื่อยๆ ญาตติอ้งการพานายอาเสาะมา รพ. แต่นายอา
เสาะไม่กล้ามา เพราะไม่มเีงนิเก็บเลย   

นายมาเยอะ เป็นเพื่อนกับนายอาเสาะ อยู่ในหมู่บา้นใกล้เคยีงกัน แต่ไม่ตกส ารวจ มบีตัรประชาชน  

น้องๆ  คดิว่า ทัง้สองคนน้ีม ีภาวะทางสุขภาพ ต่างหรอืไม่  อย่างไร  

นาย ชือมอื เป็นคนไทยภูเขา มบีตัรประชาชน   เป็นเกษตรกร อาศัยอยู่ทีอ่ าเภอ อมก๋อย จงัหวดั

เชียงใหม่ กับ นายกา้น ท างานรบัจา้งอยู่ใน ตวัอ าเภอเมอืง เชียงใหม่ ทัง้สองคนป่วยเป็น เบาหวานและ

ความดนัโลหติสูง  น้องๆ คดิว่า ทัง้สองคนน้ีม ีภาวะทางสุขภาพ ต่างหรอืไม่  อย่างไร  
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ปัจจยัก าหนดสุขภาพ หรือปัจจยัท่ีมีผลต่อสุขภาพ  

(social determinants of health)  

น้องลองอ่านบทความ “ประชากรในชนบททัว่โลกกว่าครึ่ง ถกูกีดกนัออกจากระบบสาธารณสุข” 

ที ่http://www.hfocus.org/content/2015/07/10329 แล้วลองอภปิรายในประเดน็ต่อไปน้ีนะคะ 

          ความไม่เท่าเทยีมกันในระบบสาธารณสุขไทย มอียู่จรงิหรอืไม่ อย่างไร 

           สาเหตุของความไม่เท่าเทยีมกันในระบบสาธารณสุขไทย 
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 ระบบงานดา้นสุขภาพ  https://www.gotoknow.org/posts/380927 

 เวชศาสตรค์รอบครวั แนวคดิและประสบการณ์ในบรบิทไทย  บท ความรูพ้ืน้ฐานดา้นเวชศาสตร์

ครอบครวั หน้า 27 ผศ.พญ. สายพณิ หตัถรีตัน์ 

 10 เรื่องควรรู ้สทิธหิลักประกันสุขภาพ ของ สปสช กันยายน 2556 

 ขอ้มูลผูใ้ช้สทิธหิลักประกันสุขภาพ  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ 

    http://www.nhso.go.th/files/userfiles/file/PR/final_AW.pdf 

 ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย (ฉบบัสมบูรณ์) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิโดย   

สุรจติ สุนทรธรรม และคณะ   

   http://www.hisro.or.th/main/modules/research/attachgovernance/181/Full-text.pdf  

 ส านักคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนสามญั  http://www.ocsc.go.th/OCSC/TH/uploads/File/

hospital.pdf  

 ส านักงานประกันสงัคม  สทิธปิระโยชน์ http://www.sso.go.th/wpr/content.jsp?

lang=th&cat=868&id=3628  

 The right to health  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/en/ 

 Social determinants of health  

   http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/key_concepts/en/ 

 แนวคดิปจัจยัก าหนดสุขภาพและปจัจยัก าหนดสงัคมทางสุขภาพ ภายใตร้ะบบสุขภาพโลกและ

ประเทศไทย     http://www.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/viewFile/16411/16251 

น่าอ่าน 


