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Country Type Coverage Launch 
since

HC exp 
(% GDP)

Drug exp 
(% HC exp)

Remark

United 
Kingdom

Universal 
Coverage

100% 1946 10.3%a 12.27%a UK citizen
& เครอืจกัรภพ

Australia Universal 
Coverage

100% 1984 9.3%
a

13.83%
a

General 
Concessional

France Social 
Security 

99.5% 1974 11.2%
a

13.03%
a

Those not in work sector = 
social welfare

Thailand Universal 
Coverage

100% 2000 3.8%b 50%b 3 public health insurance 
schemes

Note: a = OECD 2019 statistics b = WHO 2017 statistics



ระบบประกนัสขุภาพ ภาคบงัคบั (National Health Service Act, 1946)
ภาคสมคัรใจ (10.5%)

เป้าหมาย Comprehensive, universal & free at the point of service

ผูใ้ห้ประกนั  National Health Services (NHS)
กระจายอ านาจ (Scotland, Wales, Northern Ireland, England)

งบประมาณ รฐั 96%

สหราชอาณาจกัร



ผูใ้ห้บริการ
บรกิารผูป่้วยนอก แพทยท์ัว่ไป (คลนิิก)

รบัคา่ตอบแทนแบบเหมาจา่ยรายหวั  ผูป่้วยไมต่อ้งรว่มจา่ยคา่บรกิาร
แพทยท์ัว่ไปท าหน้าที ่Gate keeper กลัน่กรองความเหมาะสมในการ
สง่ต่อผูป่้วยใหแ้พทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง

บรกิารผูป่้วยใน รพ. ไดร้บัเงนิเหมาจา่ยรายครัง้
ผูป่้วยไมต่อ้งรว่มจา่ยคา่บรกิาร

สหราชอาณาจกัร



ผูมี้สิทธิ - ประชาชนสหราชอาณาจกัร และเครอืจกัรภพ
- เลอืกผูใ้หบ้รกิาร
- ช าระเฉพาะสว่นรว่มจา่ย ส าหรบับางบรกิาร ณ จุดรบับรกิาร

= ทนัตกรรม รว่มจา่ย £22.7 - 269.30
= ยา รว่มจา่ย £9/รายการ  

i) ในคนทีไ่ดร้บัยา มเีพยีง 15% ทีร่ว่มจา่ยคา่ยา ผูส้งูวยั
เยาวชน ไดร้บัการยกเว้นการร่วมจ่าย

ii) ใน 4 อาณาจกัร Scotland, Wales, Northern Ireland
ยกเลกิการรว่มจา่ยคา่ยา มเีพยีง England ทีย่งัมสีว่นรว่มจา่ยอยู่

สหราชอาณาจกัร



ออสเตรเลีย

ระบบประกนัสขุภาพ ภาคบงัคบั (National Health Act, 1953, Health Insurance Act, 1973)
ภาคสมคัรใจ (54%)

เป้าหมาย Good health, low cost, equity and satisfaction

ผูใ้ห้ประกนั  Medicare

งบประมาณ รฐั 70%



ออสเตรเลีย

ผูใ้ห้บริการ
บรกิารผูป่้วยนอก แพทยท์ัว่ไป (คลนิิก)

รบัคา่ตอบแทนแบบคา่ธรรมเนียมแพทย์
แพทยท์ัว่ไปท าหน้าที ่Gate keeper กลัน่กรองความเหมาะสมในการ
สง่ต่อผูป่้วยใหแ้พทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง

บรกิารผูป่้วยใน รพ. ไดร้บัเงนิเหมาจา่ยรายครัง้
แพทย ์รบัเงนิเดอืน



ผูมี้สิทธิ - ประชาชนชาวออสเตรเลยี และนิวซแีลนด ์และประชาชนประเทศทีม่สีญัญา
(สหราชอาณาจกัร เป็นตน้)

- แบ่งประชาชนเป็น 2 กลุ่ม
ประชาชนทัว่ไป (General population)
ประชาชนกลุ่มพิเศษ (Concessional population) ทหารผา่นศึก ผูส้งูวยั

- ไม่มีส่วนร่วมจ่ายส าหรบับริการผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน ในสถานพยาบาล
ท่ี Medicare ก าหนด 

หากรบับริการจากสถานพยาบาลท่ีไม่อยู่ในกรอบของ Medicare
- ร่วมจ่าย 15% ส าหรบับริการผูป่้วยนอก 
- ร่วมจ่าย 25% ส าหรบับริการผูป่้วยใน
- ร่วมจ่ายค่ายา: $41.00/รายการ (ประชาชนทัว่ไป) 

$6.60/รายการ (กลุ่มพิเศษ)
- Safety Net: $1,486.80/ปี/ครอบครวั (ประชาชนทัว่ไป) 

$316.80/ปี /ครอบครวั (กลุ่มพิเศษ)



ระบบประกนัสขุภาพ - ภาคบงัคบั 
Social Insurance Act, 1974, Universal Health Protection law (2000) 
employed -> retiree -> self-employed -> unemployed (2000)

- ภาคสมคัรใจ (95%) สว่นใหญ่นายจา้งชว่ยจา่ย

เป้าหมาย - Government responsibility to protect all citizen against huge 
health care cost burden.

- Solidarity and inter-group cross subsidization

ผูใ้ห้ประกนั  SHI (42 กองทุน ตามประเภทงาน)

งบประมาณ รฐั 77% 
นายจา้ง 80% ลกูจา้ง 20% (payroll tax) เพดาน EUR 3,311/เดอืน
income taxes, general taxes, earmarked taxes

ฝรั่งเศส 



ผูใ้ห้บริการ
บรกิารผูป่้วยนอก แพทยท์ัว่ไป (คลนิิก)

รบัคา่ตอบแทนแบบคา่ธรรมเนียม 
แพทยท์ัว่ไปไมม่หีน้าที่ Gate keeper 

บรกิารผูป่้วยใน รพ. ไดร้บัเงนิเหมาจา่ยรายครัง้
ผูป่้วยไมต่อ้งรว่มจา่ยคา่บรกิาร

ฝรั่งเศส 



ผูมี้สิทธิ - ประชาชนฝรัง่เศส
- ไมจ่ ากดัผูใ้หบ้รกิาร ทัง้แพทยท์ัว่ไป หรอืแพทยเ์ฉพาะทาง
- ประชาชนร่วมจ่าย

20% กรณีผูป่้วยใน (ไมเ่กนิ 31 วนั)
30% กรณีผูป่้วยนอก ทนัตกรรม
รว่มจา่ยคา่ยา 0% - 85% แลว้แต่ประเภทยา
0% ยาเบาหวาน  85% วติตามนิ

- Safety Net
ผูม้รีายไดต้ ่ากวา่ EUR 8723/ปี ไมต่อ้งรว่มจา่ย (9% ของประชาชน)
หญงิตัง้ครรภ ์เดก็แรกเกดิ ผูพ้กิาร ผูป่้วยโรคเรือ้รงั 32 โรคทีร่ฐัระบุ

ฝรั่งเศส 


