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(1) สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

บทสรุปผูบริหาร 
 
ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงและไดรับการพัฒนามากขึ้น

อยางรวดเร็วหลังจากประเทศไทยมีการจัดระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ตั้งแตป พ.ศ.
2545 เปนตนมา สงผลทําใหประชาชนไทยสวนใหญมีความพึงพอใจดานการเขาถึงบริการ
สาธารณสุขอยางทั่วถึงมากขึ้น โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลักในการกํากับดูแล
รับผิดชอบการดําเนินงานสาธารณสุขของประเทศ ตามกรอบกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของดาน
สาธารณสุข 

ในขณะเดียวกัน คาใชจายดานสุขภาพของประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
และตอเนื่องในชวง 10 ปที่ผานมา เนื่องจากสาเหตุสําคัญคือ ปจจัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรของประเทศไทยที่มีสัดสวนผู สูงอายุเพิ่มมากขึ ้นทําใหมีอัตราเจ็บปวย
เพ่ิมขึ้น และระบาดวิทยาของโรคที่ปรับเปลี่ยนไปจากโรคติดตอเปนโรคไมติดตอ และอัตราการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเพ่ิมขึ้น สงผลทําใหประชาชนสวนหนึ่งมีภาวะทุพพลภาพเรื้อรังเพ่ิมขึ้น จะ
ทําใหเปนภาระการคลังระบบสุขภาพของประเทศมากขึ ้นในอนาคต  นอกจากนี ้ หลังจาก
ประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา และมีสามหนวยงานหลักดูแลบริหารจัดการ
การเงินการคลัง คือ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ รับผิดชอบดูแลระบบหลักประกัน
ส ุขภาพถ วนหนา  ภายใต  พ .ร .บ .หล ักประก ันส ุขภาพแห งชาต ิ พ .ศ . 2545 สําน ักงาน
ประกันสังคม รับผิดชอบดูแลระบบประกันสังคม ภายใต พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และ
กรมบัญชีกลาง รับผิดชอบดูแลระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ภายใต พ.ร.ฎ.เงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 ซ่ึงใชจายจากงบประมาณภาครัฐเกือบทั้งหมด 
ก็เปนปจจัยหนึ่งที ่ทําใหภาครัฐมีภาระทางการคลังสุขภาพเพิ่มมากขึ้น 1 แตสามหนวยงาน
ดังกลาวตางก็บริหารจัดการงบประมาณดานบริการสุขภาพของระบบภายใตกฎหมายที่แตกตาง
กัน มีทิศทางเปาหมายและจุดมุงเนนของแผนการทํางานที่แตกตางกัน มีการกําหนดวิธีการ
จายเงินและอัตราการจายคาบริการที่แตกตางกันซึ่งสงผลทําใหสถานพยาบาลมีแรงจูงใจในการ
จัดบริการแกผูมีสิทธิประกันสุขภาพทั้งสามระบบแตกตางกัน นอกจากนี้ ยังพบวามีหนวยงาน
ของรัฐที่ไมไดอยูในกํากับของกระทรวงสาธารณสุขและมีบทบาทมากขึ้นทั้งในฐานะผูบริหาร
งบประมาณดานสาธารณสุขหรือผูซื้อบริการ อาทิเชน องคกรปกครองทองถิ่น หรือในฐานะ
ผูผลิตบุคลากรดานสาธารณสุขและฐานะผูใหบริการ เชน สถานพยาบาลสังกัดรัฐอื่น เปนตน 
รวมทั้งการขยายตัวของธุรกิจดานสุขภาพของภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนที่มีรายไดสูงขึ้น รวมถึงการใหบริการทางการแพทยแกชาวตางชาติ ซึ่ง

                                                   
1   ขอมูลรายจายสุขภาพแหงชาติ ป พ.ศ.2544-2550 ท่ีศึกษาโดยสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ 
พบวาในป พ.ศ.2544 ประเทศไทย มีคาใชจายดานสุขภาพของภาครัฐ จํานวน 95,778.95 ลานบาท และ
เพ่ิมขึ้นเปน 230,055.6 ลานบาท ในป พ.ศ.2550   
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(2) สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

ความซับซอนบริบทโครงสรางของระบบสุขภาพดังกลาวทําใหกระทรวงสาธารณสุขไมสามารถ
ใชกลไกของระบบบริหารจัดการที ่มีอยู ทําหนาที ่ติดตามกํากับและประเมินผล หรือกําหนด
ทิศทางนโยบายมหภาคดานสุขภาพของแตละระบบยอยใหสอดคลองกันได เพราะขาดกลไก
การพัฒนาทิศทางนโยบายและการวางแผน การติดตามกํากับนโยบายและเปาหมายการบริหาร
จัดการงบประมาณของแตละระบบใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน อาจทําใหประเทศมีความเสี่ยง
ดานการคลังสุขภาพ และไมสามารถยกระดับผลลัพธดานสุขภาพของประชาชนได ในระยะยาว  

วัตถุประสงคหลักของการศึกษาคือ การทบทวนและวิเคราะหเปรียบเทียบ บทบาทหนาที่และ
โครงสรางองคกรผูกําหนดนโยบายดานการคลังระบบสาธารณสุขและจัดหลักประกันสุขภาพของ
ประเทศตางๆที่พัฒนาแลวกับประเทศไทยและจัดทําขอเสนอรูปแบบองคกรระดับชาติในการพัฒนา
นโยบาย วางแผน และกํากับทิศทางดานการคลังระบบสาธารณสุข รวมทั้งขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนา
โครงสรางองคกร บทบาทหนาที่ และบริหารจัดการดานการคลังระบบสาธารณสุขของประเทศไทย 
โดยใชวิธีการศึกษาหลายรูปแบบผสมผสานกัน เชน การทบทวนเอกสารและสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับ
กรอบกฎหมายโครงสรางและบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เก่ียวของ การวิเคราะหสังเคราะห
เปรียบเทียบโครงสรางองคกรและบทบาทหนาที่องคกรที่เก่ียวของระหวางประเทศที่พัฒนาแลว เชน 
อังกฤษ แคนาดา เยอรมันนี และญี่ปุนกับของประเทศไทย พัฒนาขอเสนอรูปแบบองคกรระดับชาติใน
การพัฒนานโยบาย วางแผน และกํากับการคลังระบบสาธารณสุขของประเทศ และจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการของผูบริหารระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือใหขอคิดเห็นตอรางขอเสนอการจัดตั้ง
องคกรระดับชาติดังกลาว โดยคาดหวังวาผลการศึกษาคร้ังนี้จะเปนประโยชนในการพิจารณาปรับปรุง
โครงสราง องคกร และพัฒนาบทบาทในฐานะผูกําหนดนโยบาย วางแผน และกํากับทิศทางดานการ
คลังระบบสาธารณสุขระดับมหภาคในระยะยาวไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับบริบทของระบบ
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปและกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของ  

ผลการศึกษา พบวาทุกประเทศตัวอยางที่ศึกษา คือ อังกฤษ แคนาดา เยอรมันนี และญี่ปุน  
มีหนวยงานที่ทําหนาที่ในการอภิบาลระบบการคลังสาธารณสุข ที่มีการออกแบบเปนชั้นๆ ตั้งแต
ระดับประเทศลงไปจนถึงระดับทองถิ่น ดานการวางนโยบาย และกํากับในภาพรวม มีหนวยงานเพื่อ
ทําหนาที่ในการกําหนดชุดสิทธิประโยชน และกลไกการจายในระดับประเทศ และมีหนวยงานที่รับ
ขอมูลจากทุกหนวยบริการ และจัดทําสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนากลไกการจายเงินใหสถานพยาบาล
ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ถาเปนระบบที่มีการกระจายอํานาจมาก องคกรที่ทําหนาที่ในภาพรวมนี้จะ
อยูในรูปคณะกรรมการ สวนใหญถาเปนคณะกรรมการระดับชาติ จะเปนกระทรวงสาธารณสุขทํา
หนาที่ในการจัดทําหรือแกไขกฎหมายที่ใชบังคับกับทุกหนวยงาน เพ่ือใหทุกองคกรปฏิบัติตาม   

แตขณะนี้ประเทศไทยมีชองวางของระบบในการอภิบาลดานการเงินการคลังของระบบ
สาธารณสุขในระดับมหภาค เน่ืองจากยังขาดกลไกสําคัญที่สามารถบูรณาการทิศทางนโยบายการคลัง
ระบบสาธารณสุขของประเทศท่ีครอบคลุมทุกกระทรวงและหนวยงานรัฐอ่ืนๆ รวมทั้งภาคเอกชน และ
มีความเส่ียงในระยะยาวเกี่ยวกับการกํากับดูแลผลกระทบมหภาคจากนโยบายสุขภาพดานตางๆได
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(3) สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

อยางเปนระบบและตอเน่ือง ซ่ึงสงผลทําใหกลไกการคลังของประเทศในภาพรวมขาดประสิทธิภาพ 
ทั้งที่มีระบบการคลังรวมหมูโดยการจัดระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาแลว นอกจากนี้ ยังขาด
ขอมูลเพ่ือใชในการวิเคราะหคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจมหภาคของระบบสาธารณสุขที่ถูกตอง
ครบถวน ทําใหการประเมินและคาดการณเศรษฐกิจมหภาคในระดับประเทศคลาดเคลื่อนไปดวย 
โดยเฉพาะขอมูลคาใชจายสุขภาพที่มาจากภาคเอกชนและครัวเรือน 

ดังน้ัน จึงมีความจําเปนที่ประเทศไทยจะตองมีหนวยงานกลางระดับชาติทําหนาที่ “ถือหาง
เสือเรือ” (governance) การคลังระบบสาธารณสุข โดยตองมีอํานาจทางกฎหมายที่จะใหกองทุน
ประกันสุขภาพภาครัฐตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ กําหนดท่ีจะครอบคลุมทั้งสามกองทุนหลัก 
รัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระและองคกรปกครองทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการงบประมาณสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของตนเอง โดยเสนอใหมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะในกระทรวงสาธารณสุขในระยะ
เปลี่ยนผาน เพ่ือทําหนาที่ดานการวิเคราะห จัดทําแบบจําลองเพ่ือเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย และให
ความเห็นเกี่ยวกับการอภิบาลดานการคลังระบบสาธารณสุขมหภาคแกผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข 
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ และคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการเผยแพรสูสาธารณะตอประชาชน              
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ABSTRACT 
 

Health care system in Thailand has developed rapidly during a few decades ago. 
Thai citizen have enjoyed universal coverage for health care since 2002. Ministry of Pubic 
Health as a government body is responsible to oversee health service for people in Thailand. 
This ministry also has responsibility to enact many health laws. 

 
At the same time, health care expenditure has continuously increases, and will 

increase rapidly in the future from maturation of ageing society, changing disease pattern to 
chronic diseases and the most significant one, fragmentation of health care system. For 
instance, patients from car accidents were victims of the game between social health 
protection schemes and private insurance companies. Anecdotage evident showed problems 
of adverse selection and moral hazard both from beneficiaries and health care facilities. 
These problems came from different payment mechanism and different payment rate in the 
same treatment from different social health protection schemes. It can be said that Thailand 
does not have system government on health care financing. Ministry of Public Health has 
loosed power to governance the system from time to time, Many financing agencies e.g. 
Social Security Scheme, Local governments and private health insurance companies, were 
established under authority of other Ministries.. Promotion of health export (Medical hub 
policy) is another example of conflict and no system governance of Thai health policy.  
 

Objectives of this study aim to document and synthesis the current structure and 
function of institutes which play system governance role of health care financing in Thailand 
and developed countries which have already had universal coverage for health care. And 
assess how well the existing structures for system governance in Thailand measure up to the 
need. Finally, appropriate system governance structures for health care financing in Thailand 
are proposed. Analysis of this study used a framework of health system of the World Health 
Organisation, which health care financing is one of four missions of health system to provide 
universal financial risk protection, equity in finance, equity of access and use, transparency, 
effectiveness, and appropriate incentive for good quality providers.  
 
The results of study founded, a common feature of the design of system governance of the 4 
selected countries; England, Canada, Germany and japan, is a governance body which 
locates in administration structure of central government. This governance body is 
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responsible to decide policy direction and to prepare amendment of related laws or new bills 
to shape the health care financing system of the country. These countries have different in 
revenue collection method, pooling, purchasing and payment. Therefore structures for system 
governance are also different. However, there are common features among these countries. 
Regarding revenue collection, contribution rates are regulated in counties which sickness 
funds or local governments are allowed to collect contribution by themselves. Equalisation 
fund or resource allocation formula has been implemented 
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บทท่ี 1: บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

องคการอนามัยโลก(WHO, 1999) ไดใหแนวทางวาระบบสุขภาพของประเทศที่ดีตอง
เปนระบบที่เปนธรรม(equity) มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล คุณภาพบริการดี และ มีความยั่งยืน
ทางการคลัง  ซ่ึงระบบสุขภาพดังกลาวไมสามารถเกิดขึ้นเองในเศรษฐกิจระบบตลาดเชนในประเทศ
ไทย จําเปนที่รัฐตองทําการแทรกแซงอยางเหมาะสม โดยการกําหนดทิศทาง นโยบายและกํากับ
ติดตามกิจกรรม รวมทั้งการไหลเวียนของเม็ดเงินในระบบสุขภาพ   

ระบบสุขภาพไมไดแยกอยูอิสระจากระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ การใชจายใน
ระบบสุขภาพนอยเกินไป อาจทําใหประชาชนไมแข็งแรง ผลิตภาพลด ซ่ึงจะมีผลตอการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ แตในทํานองกลับกัน การใชจายดานนี้มากเกินไปโดยไมจําเปนทําใหมีประเทศเสีย
โอกาสในการนําเงินไปใชในการพัฒนาเรื่องอ่ืน ทําใหเสียเปรียบในการแขงขันกับประเทศอ่ืน  

 

แผนภาพที่ 1.1 ระบบและกลไกของการบริหารการคลังระบบสุขภาพ 
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1.2 ที่มาของปญหา                                                                                                                   

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2543 กําหนดใหกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข มีอํานาจหนาที ่เ กี ่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพอนามัย การปองกัน 
ควบคุม และรักษาโรคภัย  การฟ นฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการอื่นตามที ่มี
กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที ่ของกระทรวงสาธารณสุขหรือสวนราชการที ่สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีการแบงกลุ มภารกิจเปนการพัฒนาการแพทย การพัฒนาการ
สาธารณสุข การสนับสนุนงานบริการสุขภาพ และ ภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและ
แผนดานสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ อันครอบคลุมทั้ง
กิจกรรมที่ดําเนินการโดยภาครัฐและกิจกรรมที่ดําเนินการโดยภาคเอกชน 

ความซับซอนของระบบสุขภาพทําใหกระทรวงสาธารณสุขในปจจุบันไมสามารถใช
ระบบบริหารจัดการที่มีอยูติดตามสถานการณทางการเงินการคลังดานสุขภาพของประเทศได
ครอบคลุม ทําใหไมสามารถกํากับทิศทาง และนโยบายดานสุขภาพของประเทศไดดีเทาที่ควร 
ระบบกํากับติดตามที่ใชอยู ในปจจุบันถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการกํากับและพัฒนาบริการ
สุขภาพใหเกิดบริการสุขภาพครอบคลุมประชากรทั้งประเทศอยางรวดเร็วภายใตแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซึ่งไดเริ่มขึ้นในป พ.ศ. 2504 แตเม่ือประเทศไทยมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจมากขึ ้นในชวงทศวรรษที ่ผ านมา  ระบบสุขภาพเริ ่มมีความซับซอนมากขึ ้น  มี
หนวยงานของรัฐที่ไมไดอยูในกํากับของกระทรวงสาธารณสุขที่มีบทบาทในระบบสุขภาพมาก
ขึ้น ทั้งในฐานะผูผลิตบุคลากรดานสาธารณสุข หนวยงานวิจัยทางสุขภาพ ผูใหบริการ เชน 
สถานพยาบาลของกระทรวงตางๆ หรือ ผูจายเงินซื้อบริการ เชน สํานักงานประกันสังคม 
ตลอดจนมีสถานพยาบาลภาคเอกชนเพิ่มจํานวนมากขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนที่มีรายไดสูงขึ้น รวมถึงการใหบริการชาวตางชาติ  เปนตน กิจกรรมหลายอยาง
ไมไดมีการกํากับดูแลดานการคลังเลย หรือ แมวาจะมีระบบการกํากับดูแลทางดานการคลัง
ของรัฐอยู แตก็กระจายอยูในหลายๆหนวยงาน ไมสามารถมองภาพรวมเพื่อกําหนดนโยบาย
มหภาคดานสุขภาพที่สอดคลองกันได  

ปญหาน้ีทวีความซับซอนมากขึ้นอีกเม่ือรัฐบาลไทยจัดหลักประกันสุขภาพถวนหนาแก
ประชาชนไทยตั้งแตป พ.ศ. 2545  การขยายความครอบคลุมของหลักประกันสุขภาพในชวงที่
ผานมาชวยลดภาระรายจายของครัวเรือนโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมคนจน  แตก็ยังมีปญหา
ความเทาเทียม คุณภาพ และประสิทธิผลที่ตางกันในระหวางพ้ืนที่ หรือระหวางกองทุนภาครัฐ
ที่ดูแลประชาชนแตละกลุม รวมทั้งทําใหรัฐบาลมีภาระทางการคลังมากขึ้น  ขณะเดียวกันการ
ดําเนินการในสวนของทั้งผูซื้อบริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอยูภายใตกํากับของกฎหมาย
หลายฉบับ  รวมทั้งมีการดําเนินการที่ไมประสานกัน ในสวนของผูใหบริการภาครัฐและเอกชน
ตางมีแนวทางในการทํางานของตนเอง หลักฐานเชิงประจักษพบวา มีการผลักภาระคาใชจาย
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ระหวางกองทุนประกันสุขภาพดวยกันและผลักภาระคาใชจายใหแกครัวเรือน เชน พรบ . 
ผูประสบภัยจากรถ (Limwattananon, 2001) มีปรากฏการณผลักภาระระหวางโรงพยาบาล
โดยการคัดเลือกความเสี่ยง(risk selection) ภายใตโครงการประกันสังคม มีผลให
โรงพยาบาลที่เปนโรงเรียนแพทยรองวาประสบปญหาขาดทุนจากกลุมผูประกันตนที่มีความ
เสี่ยงสูงมาขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลตน ขณะเดียวกันการมีรูปแบบและอัตราการจายที่
ตางกันก็สงผลใหประชาชนภายใตระบบประกันสุขภาพแตละชนิดถูกเลือกปฏิบัติในการ
ใหบริการ (Limwattananon et al., 2004) นําไปสูการขาดความเชื่อมั่นของประชาชนตอ
บริการที่ไดรับ (ABAC Poll Research Office, 2006) คาใชจายภายใตระบบหลักประกัน
สุขภาพโดยเฉพาะสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการก็เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากการจายแบบ
ปลายเปด โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาก็มีคาใชจายเพิ่มขึ้นมาตลอดจากที่ไดรับ
งบประมาณตอหัวต่ํากวาที่ควรจะเปนในระยะแรก (Srithamrongsawatand Torwatanakitkul, 
2007) คาใชจายที่เพิ่มขึ้นทั้งสองโครงการก็มีผลตอภาระดานงบประมาณของรัฐเนื่องจากอิง
กับระบบงบประมาณเปนหลัก ขณะเดียวกันทั้งนี้จากโครงสรางประชากรที่จะมีจํานวนและ
สัดสวนผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้น และระบาดวิทยาของโรคที่ปรับเปลี่ยนไปจากโรคติดตอเปนโรคไม
ติดตอและอุบัติเหตุซึ่งจะนํามาซี่งภาวะทุพลภาพเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเปนแรงกดดันตอ
ภาระการคลังระบบสุขภาพมากขึ้นในอนาคต ดังนั้นการกํากับและวางแผนในระยะกลางและ
ระยะยาวนับเปนสิ่งจําเปนตอประเทศในเรื่องดังกลาว  

กระทรวงสาธารณสุขซ่ึงเปนหนวยงานหลักของรัฐบาลที่ทําหนาที่ดูแลสุขภาพของประชาชน 
และ เปนผูถือกฎหมายที่กํากับดูแลเกือบทุกสวนที่เก่ียวของในระบบสุขภาพ จึงนาจะเปนผูที่ทํา
หนาที่น้ี แตในสถานการณจริงกระทรวงสาธารณสุขยังทําบทบาทน้ีนอยมาก จึงควรมีการศึกษาแนว
ทางการดําเนินการในตางประเทศ สถานการณปจจุบันในประเทศไทย และสังเคราะหขอเสนอ
เพ่ือใหกระทรวงสาธารณสุขสามารถทําบทบาทนี่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3 วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือศึกษาทบทวนบทบาทและโครงสรางองคกรผูกําหนดนโยบายดานการคลังสุขภาพ
ของประเทศท่ีพัฒนาแลวและจัดหลักประกันสุขภาพแกประชาชน ในสวนของโครงสรางองคกรและ
บทบาทหนาที่ดานการคลังสุขภาพ ศักยภาพและเครื่องมือที่ใชในการกําหนดนโยบาย วางแผน และ
กํากับทิศทางดานการคลังสุขภาพ  

 3.2 เพ่ือทบทวนโครงสราง องคกร และศักยภาพของหนวยงานในดานการกําหนดนโยบาย
วางแผนและกํากับทิศทางดานการคลังสุขภาพของประเทศไทย 

3.3 จัดทําขอเสนอรูปแบบองคกรระดับชาติในการพัฒนานโยบาย วางแผน และกํากับ
ทิศทางระบบการคลังสุขภาพ และขอเสนอแนะการพัฒนาโครงสราง บทบาทหนาที่ กระบวนการ
นโยบาย และบริหารจัดการระบบการคลังสุขภาพของประเทศไทย 
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1.4  ระเบียบวิธีการวิจัย 

 4.1 ศึกษากรอบกฎหมาย (legal framework) โครงสราง องคกร บทบาทหนาที่ 
กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการนโยบายดานการคลังสุขภาพ และกลไกการทํางานกับ
องคกรอ่ืนๆที่เก่ียวของ ของตางประเทศที่จัดหลักประกันสุขภาพแกประชาชน ไดแกประเทศในทวีป 
ยุโรป (อังกฤษ) อเมริกา (แคนาดาหรือสหรัฐอเมริกา) และเอเชีย (ญ่ีปุน) อยางละประเทศ 

 4.2 ศึกษากรอบกฎหมาย (legal framework) โครงสรางองคกร บทบาทหนาที่ กระบวนการบริหาร
จัดการ กระบวนการนโยบายดานการคลังสุขภาพของหนวยงานตางๆในประเทศไทย (สศค. สศช. 
กสธ. สปสช. ปกส. กรมบัญชีกลาง และสํานักงบประมาณ) และกลไกการทํางานรวมกับองคกรอ่ืน 
ตลอดจนบทบาทตอนโยบายดานการคลังสุขภาพของประเทศ 

 4.3 วิเคราะหและสังเคราะห เปรียบเทียบการคลังสุขภาพของประเทศไทยกับตางประเทศ
ในประเด็นตางๆ 

  4.3.1 กรอบกฏหมายที่เก่ียวของ 

  4.3.2 ความสัมพันธขององคกรที่เก่ียวของในการบริหารจัดการการคลังสุขภาพ 

  4.3.3 บทบาทและพันธกิจองคกร 

  4.3.4 โครงสรางองคกรที่ทําหนาที่กําหนดนโยบาย วางแผน และกํากับการคลัง
สุขภาพของประเทศ 

  4.3.5 ศักยภาพขององคกร กลไก และเครื่องมือที่ใชในการบริหารระบบ 

  4.3.6 วิเคราะหหาสวนขาดในระบบการคลังสุขภาพไทย  

 4.4 พัฒนารูปแบบองคกรระดับชาติในการพัฒนานโยบาย วางแผน และกํากับทิศทางระบบ
การคลังสุขภาพของประเทศ 

 4.5 สัมภาษณเชิงลึกผูบริหารและกํากับระบบในสวนของกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ สภาพัฒนฯ ตอประเด็น 

 ความคิดเห็นตอโครงสราง และบทบาทของหนวยงานตางๆในปจจุบัน และ
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่เปนอยู 

 ความคิดเห็นตอการทําบทบาทกําหนดนโยบาย กํากับ และวางแผนดานการ
คลังสุขภาพในระยะยาวสําหรับประเทศ 

 ความคิดเห็นตอโครงสรางและบทบาทที่ควรจะเปนตามตัวแบบที่เสนอ 

 ความเห็นตอศักยภาพ กลไกและเครื่องมือที่ใช 

 อ่ืนๆ  
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 4.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการของผูบริหารระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่
เก่ียวของ เพ่ือใหขอคิดเห็นตอรางตัวแบบขอเสนอการจัดตั้งองคกรระดับชาติเพ่ือทําหนาที่พัฒนา
นโยบาย วางแผน และกํากับทิศทางของระบบการคลังสุขภาพของประเทศ 

 4.7 ปรับปรุงตัวแบบและรายงานการศึกษาและขอเสนอแนะการพัฒนาโครงสราง กระบวนการ
บริหารจัดการ กระบวนการนโยบาย วางแผนและกํากับทิศทางระบบการคลังสุขภาพ  

4.8 เผยแพรผลการศึกษาตอหนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณะ 

1.5 ขอบเขตการศึกษา 

 การคลังระบบสุขภาพ หรือ การคลังระบบสาธารณสุขของการศึกษาครั้งนี้ ครอบคลุมพันธกิจและ
กระบวนการบริหารจัดการการคลังระบบสาธารณสุข ตั้งแตการเก็บรวบรวมเงิน (revenue collection)  การ
รวมเงิน(pooling) การซ้ือบริการสุขภาพและการจายเงิน (purchasing and payment methods) ฉะน้ัน 
ขอบเขตการศึกษาโครงสราง ภารกิจและบทบาทหนาที่ ตามกรอบกรอบกฎหมายขององคกรที่เก่ียวของกับ
กระบวนการดังกลาว ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

และกรอบการศึกษาทบทวนการอภิบาลการคลังระบบสาธารณสุข จะเนนบทบาทภารกิจเก่ียวกับ
การกําหนดทิศทาง/นโยบายระยะยาว (long term policy direction) การควบคุมกํากับนโยบาย การกํากับ
และติดตามประเมินผล (monitoring&evaluation) ของการคลังระบบสาธารณสุขในภาพรวมระดับมหภาค
ของประเทศ ที่สามารถดูแลกํากับใหกลไกและกระบวนการทํางานขององคกรที่เก่ียวของเปนไปในทิศทาง
เดียวกันและสอดคลองกัน     

1.6 การใชประโยชนจากงานวิจัย 

 6.1 กระทรวงสาธารณสุข สามารถนําผลการศึกษามาใชประโยชนในการพิจารณาปรับปรุง
โครงสราง องคกร และพัฒนาบทบาทในฐานะผูกําหนดนโยบาย วางแผน และกํากับทิศทางของ
ระบบการคลังสุขภาพระยะยาว  

6.2 กระทรวงสาธารณสุข กพร. กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และหนวยงานที่เก่ียวของนําผลการศึกษาไปใชประกอบการพิจารณา
เสนอปรับแกไขกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ เพ่ือทําใหการปรับปรุงโครงสราง องคกร และ
บทบาทหนาที่ ในฐานะผูกําหนดนโยบาย วางแผน และกํากับทิศทางของระบบการคลังสุขภาพได
อยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับบริบทของระบบสุขภาพและกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของซ่ึง
เปลี่ยนแปลงไป  

1.7 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 7.1 ไดขอเสนอรูปแบบองคกรระดับชาติเพ่ือการพัฒนานโยบาย วางแผน และกํากับทิศทาง
ระบบการคลังสุขภาพของประเทศ 
 7.2 ขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงสราง กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการนโยบาย วางแผน
และกํากับทิศทางระบบการคลังสุขภาพตอกระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานที่เก่ียวของ    
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บทที่ 2  

การบริหารการคลังระบบสาธารณสุข 

 บทน้ีมีวัตถุประสงคในการทบทวนบทบาทภารกิจในการคลังระบบสาธารณสุข รวมถึงการ
ออกแบบการจัดการการคลังระบบสาธารณสุขของประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศที่จัดหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาแกประชาชนของตน เร่ิมจากทบทวนเรื่อง ความหมาย เปาประสงคและวัตถุประสงค
ของการคลังระบบสาธารณสุข องคประกอบของพันธกิจในระบบการคลังสาธารณสุข และสรุปสังเคราะห
รูปแบบการจัดกลไกการบริหารและกํากับระบบการคลังสาธารณสุข   

2.1 ความหมายและเปาประสงคการคลังระบบสาธารณสุข 

การคลังระบบสาธารณสุข (Health care financing) หมายถึง กลไกและกระบวนการสนับสนุน
ดานการเงินแกระบบสาธารณสุข ซ่ึงประกอบดวยภาระกิจและขั้นตอนหลักๆสามสวนดวยกัน คือ การ
จัดเก็บเงิน (Revenue collection) การรวมเงินและจัดสรรเงิน (Pooling and allocation of funds) และ
การซ้ือบริการและจายเงิน (Purchasing and payment methods) (WHO, 2000;Kutzin, 
2001;Mossialos et al., 2002;Gottret and Schieber, 2006) ทั้งนี้การคลังระบบสาธารณสุขเปน
องคประกอบและพันธกิจหน่ึงในสี่ของระบบสาธารณสุข นอกเหนือจาก ระบบบริการสาธารณสุข (Health 
service delivery) ระบบการผลิตทรัพยากรสาธารณสุข (Resources generation) และระบบการกํากับทิศ 
(Stewardship)  

เปาประสงคเชิงนโยบายของการคลังระบบสาธารณสุขประกอบดวย (WHO Regional Office for 
Europe, 2006;Thomson et al., 2009)  

 สงเสริมการปกปองครัวเรือนอยางถวนหนาจากภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลที่อาจ
กอใหเกิดภาวะลมละลาย (universal financial risk protection) 

 สงเสริมใหเกิดความเปนธรรมในการแบกรับภาระคาใชจายดานสุขภาพ (equity in finance) 

 สงเสริมใหเกิดความเปนธรรมในการใชและใหบริการสาธารณสุข (equity of access and 
use) 

 เพ่ิมความโปรงใสและความรับผิดชอบของระบบ เชน สิทธิของประชาชนไดรับการยอมรับ
และคุมครอง กําจัดการจายนอกระบบ (informal payments) มีระบบและองคกรตรวจสอบ 
และติดตามประเมินระบบการคลังสาธารณสุข 

 มีระบบการใหรางวัลและแรงจูงใจที่ดีแกผูใหบริการที่มีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพ   
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 สงเสริมใหมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบ ลดความซํ้าซอนของภาระกิจและ
คาใชจายที่ไมกอใหเกิดผลิตภาพในระบบ 

อน่ึงการที่จะบรรลุเปาประสงคดังกลาวไดน้ัน การออกแบบระบบการคลังสาธารณสุขจําเปนตอง
คํานึงถึงวัตถุประสงคหลักดังน้ี (Gottret et al., 2008)   

1. สามารถระดมเงินไดเพียงพอและยั่งยืน ตลอดจนมีความเปนธรรมและประสิทธิภาพ
ในการจัดบริการสาธารณสุขแกประชาชนตามชุดสิทธิประโยชนที่กําหนด  

2. บริหารจัดการใหประชาชนทุกคนเขาถึงบริการสุขภาพที่จําเปนภายใตงบประมาณที่มี 
เชน จะจัดสรรเงิน หรือ จายเงินใหสถานพยาบาลในพื้นที่หางไกลทุรกันดารอยางไร เพ่ือสนับสนุนให
ประชาชนในพื้นที่เหลาน้ีไดรับบริการอยางเทาเทียมกับคนในเมือง บริการสุขภาพถือเปนปจจัยสี่ของการ
ดํารงชีวิตและในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเองก็กําหนดใหเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน   ดังนั้น
ประชาชนทุกคนจึงควรเขาถึง และไดรับบริการสุขภาพตามความจําเปนดานสุขภาพอยางเทาเทียมกัน  

3. บริหารเงินใหเกิดประสิทธิภาพทั้งในเชิงการจัดสรรและการผลิต การบริหารการคลัง
ระบบสาธารณสุขที่ดีตองจัดระบบและกลไกใหสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหไดรับผลตอบแทนดาน
สุขภาพสูงสุด เชน จะเลือกซ้ือบริการอะไร ซ้ือบริการจากใคร หนวยของบริการที่ ซ้ือและการจาย
คาบริการเปนอยางไรและในอัตราเทาใด เพ่ือใหผูใหบริการมีแรงจูงใจในการใหบริการที่มีความสําคัญและ
มีประสิทธิภาพสูง เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น เปนตน  

2.2 องคประกอบและพันธกิจในการคลังระบบสาธารณสุข 

แผนภาพที่ 2.1 แสดงกระบวนการและพันธกิจการบริหารจัดการการคลังระบบสาธารณสุข 

จัดสรร/
กระจายความเสีย่ง

จัดสรร/
 จายเงิน

หนวยจัดเก็บเงิน

การรวมเงิน (กองทุน)

หนวยซ้ือบริการ

หนวยใหบริการ

กา
รกํ
าก
ับท

ิศแ
ละ

อภิ
บา
ลร
ะบ

บ
กา
รกํ
าก
ับ 
แล

ะใ
หข

อม
ูล

ปร
ะช

าช
น

จายสมทบ

รวมจาย
ใหบริการ

คุมครอง

คุมครอง

บริหาร claim Claim audit

ปรับจาก Kutzin 2001, WHO Regional Office for Europe, 2006 

อัตรา
จัดเก็บ
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แผนภาพที่ 2.1 แสดงกระบวนการและพันธกิจของการจัดการการคลังระบบสาธารณสุข โดย 
องคประกอบและกระบวนการการคลังระบบสาธารณสุขเริ่มจาก การเก็บรวบรวมเงิน การรวมและจัดสรร
เงินเพ่ือกระจายความเสี่ยง และการซื้อและจายคาบริการ รายละเอียดจะไดกลาวตอไป  

2.2.1 การเก็บรวบรวมเงิน (revenue collection)  

 ประเด็นหลักคือ จะเก็บรวบเงินจากแหลงเงินใด ดวยวิธีการ และอัตราเทาไร โดยทั่วไปการ
จัดเก็บเงินสําหรับการจัดบริการสุขภาพมีไดหลายวิธี เชน การจัดเก็บภาษีเพ่ือใชเปนงบประมาณภาครัฐ
ในการจัดบริการ การจัดเก็บเบี้ยประกันสุขภาพภาคบังคับ การจัดเก็บเบี้ยประกันสุขภาพแบบสมัครใจ 
และการเก็บคาบริการเม่ือไปใชบริการ เปนตน ทั้งน้ีพบวาประเทศตางๆ มักมีแหลงเงินสําหรับการ
จัดบริการสุภาพจากหลายแหลงดวยกัน จําแนกไดเปนสองประเภทหลัก คือ (1) การคลังภาครัฐ 
หมายถึงการคลังที่รัฐเปนคนจัดการหรือบังคับใหมีตามกฎหมาย เชน การคลังจากระบบภาษี และการ
คลังจากระบบประกันสุขภาพภาคบังคับ (ประกันสังคม) หรือ ภาคสมัครใจ (เชน บัตรประกันสุขภาพ 500 
บาท) และ (2) การคลังภาคเอกชนไดแก การคลังที่ภาครัฐมิไดเขาไปจัดการ ครัวเรือนหรือชุมชน
ดําเนินการกันเอง เชน ครัวเรือนจายเองเม่ือไปใชบริการ ระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจ การคลัง
ชุมชน เปนตน ทั้งน้ีการคลังจากระบบบัญชีออมเพ่ือสุขภาพ (Medical saving account) หากมองในมิติ
ของการมีการบังคับใหมีการออมก็จะเปนการคลังภาครัฐ แตหากมองในมิติของการใชจายเพ่ือสุขภาพก็
จะเปนการคลังภาคเอกชน เน่ืองจากเปนอิสระของเจาของบัญชีเอง  

 ขอมูลบัญชีรายจายสุขภาพของประเทศตางๆจากฐานขอมูลองคการอนามัยโลก พบวา รายจาย
สุขภาพของประเทศตางๆมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ขณะเดียวกันพบวา ประเทศร่ํารวยจายเพ่ือบริการสุขภาพ
เม่ือเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสัดสวนที่สูงกวาประเทศยากจน อาศัยแหลงการคลังภาครัฐ
ไมวาจะเปนระบบภาษีหรือประกันสังคมมากกวา และการคลังสาธารณสุขที่มาจากภาคเอกชนในประเทศ
รํ่ารวยก็มีสัดสวนที่มาจากประกันสุขภาพภาคสมัครใจมากกวาประเทศยากจน  

ตารางที่ 2.1 รายจายสุขภาพของประเทศจําแนกตามประเภทการคลงัและระดับรายไดป 2000และ 2006 

World bank income 
groups 

Total 
expenditure 

on health 
as % of 
Gross 

domestic 
product 

General 
government 
expenditure 

on health 
as % of total 
expenditure 

on health  

Private 
expenditure 

on health 
as % of total 
expenditure 

on health  

General 
government 
expenditure 

on health 
as % of total 
government 
expenditure   

External 
resources 
for health 

as % of total 
expenditure 

on health  

Social 
security 

expenditure 
on health 
as % of 
general 

government 
expenditure 

on health 

Out-of-
Pocket 

expenditure 
as % of 
private 

expenditure 
on health 

Private 
Prepaid 

plans as % 
of private 

expenditure 
on health 

 2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006 

Low Income 4.2 4.3 33.3 36.2 66.7 63.8 5.4 5.9 11.7 16.9 3.4 7.0 89.9 85.4 2.6 2.8 

Lower middle Income 4.5 4.6 39.2 43.2 60.8 56.8 7.9 8.2 1.1 0.8 38.8 40.3 91.4 85.7 3.3 5.9 

Upper middle Income 6.1 6.3 52.9 55.1 47.1 44.8 9.1 9.8 0.6 0.2 41.3 40.4 70.4 70.0 23.6 25.7 

High Income 9.9 11.2 59.9 60.7 40.1 39.3 16.0 17.1 0.0 0.0 45.1 41.7 39.4 36.4 50.4 54.3 

GLOBAL 8.2 8.7 56.7 57.6 43.3 42.4 13.7 14.3 0.3 0.4 44.0 41.1 51.6 49.3 39.5 42.0 

ท่ีมา: http://www.who.int/entity/nha/country/nha_ratios_and_percapita_levels_2002-2006xls.xls ณ วันท่ี 27 
กรกฏาคม 2552 
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สําหรับองคกรที่มีบทบาทหนาที่ในการจัดเก็บเงินก็แตกตางกันไปแลวแตวาแหลงการคลังเปน
ระบบใด สําหรับประเทศที่อาศัยแหลงการคลังจากภาษีรัฐบาลกลาง (central taxes) เปนหลัก เชน 
สหราชอาณาจักร ไอรแลนด โปรตุเกส หนวยงานที่ทําหนาที่จัดเก็บจะผานเงินไปยังกระทรวงการคลัง
เพ่ือทําหนาที่ในการจัดสรรเงินใหแกกระทรวงสาธารณสุขตอไปผานการเจรจาตอรองและประสบการณใน
อดีต ทั้งน้ีจะไดรับงบประมาณเทาใดสวนหนึ่งขึ้นกับความสามารถในการตอรองของกระทรวงสาธารณสุข
ดวย 

ประเทศที่อิงกับระบบภาษีทองถิ่นเปนหลัก เชน เดนมารก ฟนแลนด สวีเดน สเปน แคนาดา 
และ อิตาลี หนวยจัดเก็บเงินก็จะเปนรัฐบาลทองถิ่น ขณะเดียวกันรัฐบาลกลางมีบทบาทในการอุดหนุน
งบประมาณแกรัฐบาลทองถิ่นหรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ตามขอตกลง เชน ขึ้นกับศักยภาพในการ
จัดเก็บรายไดของรัฐบาลทองถิ่น 

ประเทศที่อาศัยระบบประกันสังคมเปนหลัก หนวยงานที่ทําหนาที่จัดเก็บอาจเปนไดทั้ง รัฐบาล
กลางจัดเก็บเอง เชน เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เนเธอรแลนด หรือกองทุนประกันสังคมเปนผูจัดเก็บเอง เชน 
เยอรมัน ออสเตรีย และ ญ่ีปุน ทั้งนี้ ประเทศที่มีหลายกองทุนทําหนาที่จัดเก็บเงินเองสวนใหญตองมีการ
กําหนดอัตราการสมทบเขากองทุน และกลไกในการปรับเกลี่ยเงินระหวางกองทุนเพ่ือกระจายความเสี่ยง
ระหวางกองทุน เพ่ือปกปองกองทุนที่จัดเก็บรายไดไดนอยอันเนื่องจากสมาชิกสวนใหญมีรายไดนอย 
เชนกองทุนตามอาชีพตางๆฐานรายไดไมเทากัน แมจัดเก็บในอัตราเดียวกันแตจํานวนเงินที่จัดเก็บได
นอยไมเพียงพอกับความจําเปนดานสุขภาพของสมาชิก สําหรับวงเงินที่นํามาปรับเกลี่ยแตกตางกันไปใน
แตละประเทศ เชน 60% ในประเทศสาธารณรัฐเชค 85% ในประเทศสโลวาเกีย และ 100% ในเยอรมันนี
และออสเตรีย (Thomson et al., 2009)  

สําหรับการกําหนดอัตราการสมทบนั้น ประเทศสวนใหญจะกําหนดที่สวนกลางเปนอัตราเดียวกัน
สําหรับทุกกองทุน อยางไรก็ดีอาจมีการกําหนดอัตราที่ต่ํากวาสําหรับประชากรบางกลุม ประเทศเยอรมัน
มีกองทุนจํานวนมาก และเคยใหอิสระแกกองทุนในการกําหนดอัตราการเก็บเงินสมทบระดับหน่ึง รวมถึง
ใหมีการแขงขันระหวางกองทุนในการรับสมาชิก อยางไรก็ดีตั้งแตป ค.ศ. 2009 ประเทศเยอรมันได
เปลี่ยนการกําหนดใหอัตราการจายสมทบที่สวนกลางแทน และวางแผนวาในป ค.ศ. 2011 จะมีองคกร
ประกันสุขภาพระดับชาติทําหนาที่จัดเก็บที่สวนกลางแทน (Bundesministerium fur Gesundheit, 2007 
อางใน Thomson et al., 2009) เน่ืองจากมีปญหาเร่ืองความเปนธรรมดานการคลัง ขณะเดียวกันหลาย
ประเทศมีการกําหนดเพดานของการจัดเก็บ เชน เยอรมันนี ออสเตรีย ฯลฯ ก็เปนอีกปจจัยหน่ึงที่ทําให
อัตราการจัดก็บถดถอยตอรายได นายจางและลูกจางตองรวมสมทบในประเทศสวนใหญ โดยนายจาง
จายสมทบไมต่ํากวาที่ลูกจางจาย แตมีบางประเทศในยุโรปตะวันออกใหนายจาง (Estonia, Lithuania) 
หรือลูกจาง (Latvia, Poland) จายฝายเดียว (ตารางที่ 2.2) 
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ตารางที่ 2.2 อัตราการจัดเก็บเบี้ยสมทบระบบประกันสุขภาพภาคบังคับ การกําหนดเพดานจาย และ
สัดสวนการสมทบระหวางนายจางและลูกจาง ณ ป ค.ศ. 2007 (แถวที่ระบายสีเทาเปนประเทศที่ใชระบบ
ภาษี) 

ประเทศ อัตราการจัดเก็บ กําหนดเพดานการ
จัดเก็บ 

สัดสวนการจายของ
นายจาง/ลูกจาง (ER/EE) 

Austria1  แตกตางกันแตสวนใหญ 7.5% ม ี ประมาณครึ่งๆ 
Belgium1  ER/EE: 37.8%, CS (7.3%), SE (19.6%) ER/EE, CS ไมม ี

SE: ม ี
65.5: 34.5 
CS 52: 48 

Bulgaria1  6% ไมม ี 70:30 (50:50 in 2009) 
Cyprus1  EE/ER: 12.6%, SE (11.6%), V (10%) EE/ER มี 50: 50 
Czech Republic1  EE/ER 13.5%, SE คํานวณรายไดสุทธิครึ่ง

เดียว 
EE/ER ไมม ี
SE ม ี

66: 33 

Germany1  แตกตางกันเฉล่ีย 15% แตต้ังแตป ค.ศ.2009 
เทากันหมด 

ม ี 50: 50 

Estonia1  13% ไมม ี 100: 0 
Greece1 แตกตางกัน สวนใหญ 6.45% ม ี 66: 33 
Spain    
Finland    
France1 13.5% ไมม ี 94: 6 
Hungary1 15% นายจางจายในอัตราคงที่ตอหัวลูกจาง ไมม ี 73: 27 
Ireland     
Italy     
Lithuania1 3% (ER) 30% (EE, SE) ของภาษีเงินไดสวน

บุคคลกันเพ่ือบริการสุขภาพ; F 3.5% และ 
SMU 1.5% ของรายไดขั้นต่ํา กลุมอื่นๆ 10%  

ไมม ี 100: 0 

Luxembourg1 5.4% ม ี 50: 50 
Latvia1 หักจากภาษีเงินไดบุคคล ไมม ี 0: 100 
Malta     
Netherlands1 EE/ER 6.5%; SE 4.4%; P 6.5% ของรายได

บํานาญสูงอายุ และ 4.4% ของบํานาญอื่น; 
อายุ 18+ จายอัตราคงที่ 1,106 ยูโรตอป   

ม ี 50: 50 

Poland1 9% ไมม ี 0: 100 
Portugal    
Romania1 13.5% ไมม ี 52: 48 
Sweden    
Slovenia1 EE/ER, SE: 12.92%; F: 6.36%   
Slovakia1 EE/ER, SE: 14% (7% สําหรับผูพิการ) ม ี 71: 29 
England (UK-ENG)    
Canada    
Japan2 EE/ER แตกตางกันตั้งแต 3.33-4.55%; CS 

แตกตางกันตั้งแต 2.75 – 4.36%; SE เฉล่ีย
ตอครอบครัว160,346 เยนตอป 

ม ี ประมาณครึ่งๆ 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุข สูบทบาทผูกําหนดนโยบายและกํากับ 
ทิศทางระบบการคลังสุขภาพ ของประเทศ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
12 

 
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

ท่ีมา:1. Thomson, S., Foubister, T., Mossialos, E. (2009) Financing health care in the European Union: 
Challenges and policy responses. Observatory Studies Series No.17 

         2. National Institution of Population and Social Security Research (2007) Social Security in Japan 
Note:  CS: Civil Servant; EE: employee; ER: employer; F: farmer; P: pensioner; SE: self-employed; SMU: small 

land user; V: voluntary insured 

 

2.2.2 การรวมเงิน (pooling)  

 มีวัตถุประสงคหลักคือ เพ่ือกระจายความเสี่ยงของบุคคลและเจือจานรายไดระหวางบุคคลและ
กลุมคน ทั้งน้ีวิธีการจัดเก็บ อัตราการจัดเก็บเงิน และขนาดของกองทุน มีผลตอการกระจายความเสี่ยง
และการเจือจานรายไดระหวางบุคคลและกลุมคน กลาวคือ (1) การจัดเก็บในอัตราที่กาวหนา 
(progressive) ตอรายได (ดังเชนในระบบภาษีรายไดบุคคล) ยอมมีศักยภาพในการเจือจานรายได 
ระหวางคนรวยและคนจน ไดดีกวาการจัดเก็บในอัตราคงที่ (เชนเปนอัตรารอยละของรายไดคงที่) หรือ
ถดถอยตอรายได (เชน กําหนดเปนรอยละของรายไดแตมีเพดาน หรือการจาย ณ จุดใชบริการ) การ
จัดเก็บเบี้ยประกันตามความเสี่ยงของกลุม/ชุมชน (community rating) ยอมมีศักยภาพในการกระจาย
ความเสี่ยงระหวางบุคคลดีกวาการจัดเก็บเบี้ยประกันตามความเสี่ยงบุคคล (individual risk rating) 
ดังเชนในระบบประกันสุขภาพเอกชน (2) การจัดเก็บ ณ จุดใชบริการจะมีลักษณะถดถอยตอรายไดมาก
ที่สุด (WHO, 2000) เน่ืองจากเปนการจัดเก็บตามการใชบริการมิใชตามความสามารถในการจาย ดังน้ัน
ควรแยกการจัดเก็บออกจากการใชบริการ คือเปนระบบจายลวงหนาหรือประกันสุขภาพ (3) ขนาดของ
กองทุนที่ใหญ ครอบคลุมประชากรมาก ยอมสามารถกระจายความเสี่ยงและเจือจานรายไดระหวางบุคคล
ในกลุมไดมากกวา กองทุนที่มีขนาดเล็กครอบคลุมประชากรไมมาก ดังนั้นระบบประกันสุขภาพภาค
บังคับจะมีศักยภาพในการกระจายความเสี่ยงและเจือจานรายไดดีกวาระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจ
เพราะจะมีจํานวนสมาชิกมากกวา ขณะเดียวกันจํานวนกองทุนที่นอยแตมีขนาดใหญยอมมีศักยภาพใน
การกระจายความเสี่ยงและเกลี่ยรายไดสูงกวาการมีจํานวนกองทุนจํานวนมากแตมีขนาดเล็ก (4) ในกรณี
ที่มีหลายกองทุนไมวาจะใหประชาชนมีสิทธิเลือกหรือไมก็ตาม จําเปนตองมีกลไกการกระจายภาระเสี่ยง
ระหวางกองทุน (equalization mechanism or reinsurance) เพ่ือปองกันมิใหกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
ลมละลายจากการมีสมาชิกที่มีภาระเส่ียงมาก รวมถึงกรณีจัดเก็บรายไดไดไมเพียงพอเน่ืองจากสมาชิก
สวนใหญมีรายไดนอย  

 สําหรับระดับการรวมเงินของประเทศที่อาศัยการคลังภาครัฐเปนหลักน้ันสวนใหญจะรวมใน
ระดับประเทศ (Thomson et al., 2009) (ตารางที่ 2.3) ยกเวนประเทศท่ีอาศัยรัฐบาลทองถิ่นในการ
จัดเก็บ และมีกองทุนหลายกองทุนทําหนาที่จัดเก็บ สําหรับในกรณีแรกน้ันงายตอการปรับเกลี่ย รัฐบาล
กลางโดยกระทรวงสาธารณสุขทําหนาที่ในการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือกระจายความเสี่ยงใหกับกองทุน
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หรือภูมิภาคตางๆ ในขณะที่ประเทศที่มีหลายกองทุนหรืออาศัยรัฐบาลทองถิ่นในการจัดเก็บน้ันก็ตองมี
กลไกการเฉลี่ยความเสี่ยงระหวางกองทุนหรือทองถิ่นดังไดกลาวขางตน 

2.2.3 การซื้อบริการสุขภาพและจายเงิน (purchasing and payment methods) เปนกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเงินกับบริการ เปาประสงคหลักคือ จะบริหารเงินที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไดอยางไร 
ทั้งน้ีการซ้ือบริการอาจเปนไปในรูปแบบเชิงรับ (passive purchasing) คือ เพียงเขียนเช็คหรือจาย
คาบริการตามที่ถูกเรียกเก็บ หรือเปนการซื้อบริการอยางมีกลยุทธ (active or strategic purchasing) 
เพ่ือใหไดรับประโยชนสูงสุดจากเงินที่มีอยู เชน เลือกซ้ือบริการกับผูใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ/คุณภาพ 
กําหนดใหใชบริการที่หนวยบริการปฐมภูมิกอนและมีระบบสงตอ มีรูปแบบการจายที่ทําใหผูใหบริการมี
พฤติกรรมเปนไปตามพึงประสงค มีระบบขอมูลผูใหบริการ สงเสริมการใชแนวทางเวชปฏิบัติ เปนตน    

ประเด็นที่ตองพิจารณาในการออกแบบระบบการซื้อบริการ คือ (1) จะซ้ือบริการใหใคร กลาวคือ
ครอบคลุมประชากรกลุมใด และผูกการไดรับประโยชนกับการจายหรือไม (2) ซ้ือบริการอะไรบาง (ชุด
สิทธิประโยชนครอบคลุมบริการอะไรบาง เชน ผูปวยนอก ผูปวยใน ทันตกรรม สงเสริมปองกัน คุมครอง
กวางขวางเพียงใด บาทแรก หรือบาทสุดทาย หรือตั้งแตบาทแรกจนบาทสุดทาย) (3) ซ้ือบริการจากใคร
อยางไร (รัฐ/เอกชน) มีการแขงขันในการใหบริการเพียงใด จะบริหารสัญญาซ้ือขายบริการเขมขนเพียงใด 
และ (4) หนวยของการซื้อและการจายคาบริการ ทั้งน้ีหากซื้อบริการหนวยยอยมากภาระความเสี่ยงก็จะ
อยูที่ผูซ้ือทั้งหมด เชน การซื้อและจายคาบริการตามรายการยอนหลัง (retrospective fee-for-services) 
หากซ้ือบริการหนวยที่ใหญขึ้นในลักษณะเหมาจะโยกภาระความเสี่ยงไปยังผูใหบริการ เชน การซ้ือเปน
รายคร้ัง/รายปวย (per visit or per case i.e. DRG) หรือการซ้ือบริการแบบเหมารวมตอคน (capitation 
or per person) หรือเหมารวมทั้งหมดตอป (global budget) เปนตน ทั้งน้ีการซ้ือหนวยที่ใหญขึ้นภาระ
ความเสี่ยงก็จะถูกผลักไปใหผูใหบริการมากขึ้นตามไปดวย ขณะเดียวกกันรูปแบบการจายแตละวิธีตางก็
สงผลตอแรงจูงใจในการใหบริการและผลกระทบตอดานคาใชจายที่ตางกัน ขณะเดียวกันก็ตองการขอมูล
และศักยภาพในการบริหารจัดการที่ตางกัน (WHO, 2000;Carrin and Hanvoravongchai, 
2003;Langenbrunner and Liu, 2004) รายละเอียดวิธีการจายสําหรับบริการแตละประเภทของประเทศ
สรุปดังในตารางที่ 2.4  
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ตารางที่ 2.3 โครงสรางกลไกตลาดการรวมเงินและการซื้อบริการของประเทศในสหภาพยุโรป ป ค.ศ. 2007 

ประเทศ โครงสรางกลไกตลาด กองทุน 
(จํานวน) 

ผูซื้อบริการ 
(จํานวน 

การจัดสรรเงินตามความเสี่ยง (Risk-adjusted (re-) allocation (risk 
factors) 

Austria1  มีกองทุนแยกตามอาชีพทําหนาที่เก็บ 
รวมและซื้อบริการ ไมมีการแขงขัน 

กองทุน (21) กองทุน (21) เงินที่ทั้งหมดที่จัดเก็บไดจะตองนํามากระจายใหมตาม รายไดที่จัดเก็บไดตอคน 
รายจายของบุคคลพึ่งพิง ผูรับบํานาญ เมืองใหญ และสถานที่ตั้งของกองทุน 

Belgium1  สวนกลางเปนคนเก็บ กองทุนแขงขัน
กันซื้อบริการ เลือกกองทุนไดอิสระ
ยกเวนคนงานรถไฟ  

สวนกลาง (1) กองทุนยอย 
(7) 

30% ของเงินจะกระจายตามรายหัวปรับดวยสถานภาพของผูมีสิทธิ (ผุรับ
บํานาญ ผูพิการ หมาย/หยา) อายุ เพศ สมาชิกครัวเรือน อัตราการวางงาน 
รายได อัตราตาย ระดับความเปนเมือง และการพิการจากการทํางาน 

Bulgaria1  สวนกลางเปนคนเก็บ กองทุนในเขต
เปนคนซื้อไมมีการแขงขัน 

สวนกลาง (1) กองทุนเขต 
(28) 

สวนกลางจัดสรรเงินแกกองทุนภูมิภาคตางๆ ตามจํานวนประชากรและ
โครงสรางอายุ งบที่ไดในอดีต และคาดการณความจําเปนดานสุขภาพของเขต
ในอนาคต 

Cyprus1  สวนกลางเก็บและรวมเงิน มีผูซื้อราย
เดียว ไมแยกบทบาทผูซื้อ/ใหบริการ 

สวนกลาง (1) กองทุน
ประกัน (1) 

กระทรวงสาธารณสุขมีแผนที่จะจัดเงินใหแกกองทุนประกัน (การปฏิรูปยังไมได
ดําเนินการเต็มรูปแบบ) 

Czech Republic1  มีกองทุนแขงกันเก็บเงิน รวมเงิน 
และซื้อบริการ 

กองทุน (9) กองทุน
ประกัน (9) 

รอยละ 60 ของเงินที่จัดเก็บไดจะกระจายใหมตามรายหัวปรับดวย สัดสวนของ
ผูสูงอายุ (65+) มีแผนวาจะจัดเงินทั้งหมดตามปจจัยเสี่ยงตางๆ 

Germany1  มีกองทุนแขงขันกันจัดเก็บ รวมเงิน 
และซื้อบริการ 

กองทุน (>200) กองทุน 
(>200) 

มีอัตราการจัดเก็บและรายไดตางกัน มีกลไกกระจายความเสี่ยงระหวางกองทุน
โดยเกลี่ยเงินใหมทั้งหมดตามรายหัวปรับดวย อายุ เพศ การพิการ ตั้งแตปค.ศ. 
2009 เงินที่จัดเก็บไดจะรวมที่สวนกลางและกระจายใหกองทุนตามรายหัวปรับ
ดวยอายุ เพศ และความเสี่ยงดานสุขภาพ  

Denmark1 สวนกลางและทองถิ่นเปนคนจัดเก็บ 
มีผูซื้อบริการในพื้นที่ไมมีการแขงขัน 
ไมแยกบทบาทผูซื้อ/ใหบริการ 

เขต (5) เทศบาล 
(98) 

เขต (5) 
เทศบาล (98) 

มีการกระจายเงินใหมแกพื้นที่ตางๆตามโครงสรางอายุของประชากร จํานวน
เด็กในครอบครัวพอ/แมคนเดียว จํานวนหองเชา อัตราการวางงาน การศึกษา 
ผูอพยพ การดอยโอกาสทางสังคม และสัดสวนผูสูงอายุ 

Estonia1  สวนกลางเปนคนเก็บ กองทุนในเขต
เปนคนซื้อไมมีการแขงขัน 

สวนกลาง (1) กองทุนเขต 
(4) 

หนวยงานที่จัดเก็บภาษีจัดสรรเงินใหกับกองทุนสวนกลางซึ่งทําหนาที่จัดสรร
ตอใหกองทุนเขตตามรายหัวปรับดวยอายุ 

Greece1 กระทรวงการคลัง และกองทุนอาชีพ กระทรวงการคลัง กระทรวง สธ. ไมม ี
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ประเทศ โครงสรางกลไกตลาด กองทุน 
(จํานวน) 

ผูซื้อบริการ 
(จํานวน 

การจัดสรรเงินตามความเสี่ยง (Risk-adjusted (re-) allocation (risk 
factors) 

เปนคนจัดเก็บ ไมมีการแขงขัน (1) กองทุน 
(>30) 

(1) กองทุน 
(>30) 

Spain1 สวนกลางและทองถิ่นเปนคนจัดเก็บ
และรวมเงิน มีกองทุนพื้นที่ซื้อบริการ
แตไมมีการแขงขัน มีการแยก
บทบาทผูซื้อ/ใหบริการบางแหง 

เขต (17) กองทุน 
(3) 

เขต (17) 
กองทุน (3) 

สวนกลางจัดสรรเงินใหกับเขตตามรายหัวปรับดวยประชากรสูงอายุ (65+) คน
กลุมนอย กองทุนขาราชการสามแหงไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ 70% และจาย
สมทบเอง 30% ระบบสุขภาพแหงชาติครอบคลุมประชากร 95% กองทุน
ขาราชการครอบคลุมประชากร 5% 

Finland1 สวนกลางและทองถิ่นเปนคนจัดเก็บ 
มีผูซื้อบริการในพื้นที่ไมมีการแขงขัน 
ไมแยกบทบาทผูซื้อ/ใหบริการ 

เทศบาล (416) เทศบาล 
(416) 

รัฐบาลกลางจัดสรรเงินอุดหนุนเทศบาลตางๆตามรายหัวปรับดวยอายุ การ
วางงาน การเจ็บปวย และหลักเกณฑบางอยางสําหรับพื้นที่หางไกลและ
เทศบาลที่เปนพื้นที่เกาะ เงินอุดหนุนของรัฐบาลกลางคิดเปน 25% ของรายจาย
สุขภาพของเทศบาล 

France1 สวนกลางเปนคนจัดเก็บ มีกองทุนผู
ซื้อบริการตามอาชีพ ไมมีการแขงขัน  

สวนกลาง (1) ระบบประกัน 
(3) 

จัดสรรเงินใหระบบประกันตามรายหัวปรับดวย อายุ เพศ ระบบทั่วไป
ครอบคลุม ประชากร 85% ของประเทศ 

Hungary1 สวนกลางเปนคนจัดเก็บและรวมเงิน 
มีผูซื้อรายเดียว 

สวนกลาง (1) กองทุน
สวนกลาง (1) 

ไมมีขอมูล 

Ireland1 สวนกลางเปนคนจัดเก็บและรวมเงิน 
มีผูซื้อรายเดียว ไมแยกบทบาทผูซื้อ/
ใหบริการ 

สวนกลาง (1) Health 
service 
executive (1) 

ไมมีขอมูล 

Italy1 สวนกลางและทองถิ่นเปนคนจัดเก็บ 
เขตเปนผูซื้อไมมีการแขงขัน 

เขต (20) เขตสุขภาพ 
(20) 

กองทุนสมานฉันทซึ่งบริหารโดยกระทรวงสาธารณสุขจัดสรรเงินไปใหเขตตางๆ
ตามจํานวนประชากร ศักยภาพในการจัดเก็บภาษี รายจายคารักษาพยาบาล
และรายจายอื่น 

Lithuania1 กองทุนจัดเก็บแหงเดียว  สวนกลาง (1) กองทุนเขต 
(5) 

กองทุนระดับชาติจัดสรรเงินใหกองทุนเขต 

Luxembourg1 จัดเก็บโดยสวนกลาง กองทุนอาชีพ
เปนผูซื้อบริการ ไมมีการแขงขัน 

สวนกลาง (1) กองทุน (9) สหภาพกองทุนประกันมีกองทุนความเสี่ยงสําหรับการเกลี่ยเงินจากกองทุนที่มี
เงินเหลือมาชวยกองทุนที่ขาดทุน 
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ประเทศ โครงสรางกลไกตลาด กองทุน 
(จํานวน) 

ผูซื้อบริการ 
(จํานวน 

การจัดสรรเงินตามความเสี่ยง (Risk-adjusted (re-) allocation (risk 
factors) 

Latvia1 กองทุนจัดเก็บแหงเดียว  สวนกลาง (1) กองทุนเขต 
(8) 
 

กองทุนระดับชาติจัดสรรเงินใหกองทุนเขตตามรายหัวประชากรปรับดวยอายุ 
และเพศ 

Malta1  จัดเก็บ รวมเงิน และซื้อบริการโดย
สวนกลาง ไมมีการแยกบทบาทผูซื้อ/
ใหบริการ 

สวนกลาง (1) กระทรวง
สาธารณสุข 
(1) 

ไมมีขอมูล 

Netherlands1 จัดเก็บและรวมเงินโดยสวนกลาง 
และมีกองทุนแขงขันกันซื้อบริการ 

สวนกลาง (1) กองทุน (19) เงินทั้งหมดจัดสรรใหกองทุนตามรายหัวประชากรปรับดวย อายุ เพศ การ
บริโภคยา และ กลุมวินิจฉัยโรคหลัก 

Poland1 มีกองทุนจัดเก็บแหงเดียว ผูซื้อราย
เดียว 

สวนกลาง (1) กองทุน
ระดับชาติ (1) 

ไมมีขอมูล 

Portugal1 จัดเก็บและรวมเงินที่สวนกลาง มีผู
ซื้อที่เขตไมมีการแขงขัน 

สวนกลาง (1) เขตสุขภาพ 
(5) 

กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรเงินให รพ. และเขต งบบริการปฐมภูมิของเขต
ไดรับตามประสบการณ (40%) และรายหัว (60%) ปรับดวยอายุ เพศ และดัชนี
ภาระโรคของเขต (ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ภาวะเครียด และขออักเสบ) 

Romania1 จัดเก็บและรวมเงินที่สวนกลาง 
กองทุนเขตและอาชีพเปนผูซื้อบริการ
ไมมีการแขงขัน 

สวนกลาง (1) กองทุนอําเภอ 
(42) กองทุน
อาชีพ (2) 

สวนกลางจัดสรรเงินใหตามรายหัวประชากรปรบัดวยปจจัยเสี่ยง กองทุนอําเภอ
จัดเก็บเงินจากกลุมอาชีพอิสระ 

Sweden1 สวนกลางและทองถิ่นจัดเก็บและรวม
เงิน พื้นที่เปนผูซื้อบริการไมมีการ
แขงขัน มีการแยกบทบาทผูซื้อ/
ใหบริการบางแหง 

Counties (21) 
เทศบาล (290) 

Counties (21) 
เทศบาล 
(290) 

รัฐบาลกลางอุดหนุนเงินใหตามความแตกตางของรายจายสุขภาพตอหัว อายุ 
เพศ สถานะบุคคล อาชีพ รายได สภาพบาน และกลุมที่มีการใชทรัพยากร
สุขภาพสูง 

Slovenia1 ระบบกองทุนเดียว สวนกลาง (1) NHI (1) ไมมีขอมูล 
Slovakia1 มีกองทุนแขงกันจัดเก็บ รวมเงิน และ

ซื้อบริการ 
กองทุน (6) กองทุน (6) รอยละ 85 ของรายไดที่จัดเก็บไดกระจายใหตามประชากรปรบัดวยอายุและ

เพศ 
England (UK-ENG)1 สวนกลางจัดเก็บและรวมเงิน มีผูซื้อ สวนกลาง (1) PCTS (152) กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรเงินใหแก Primary care trusts (PCTS) ตามสูตร
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ประเทศ โครงสรางกลไกตลาด กองทุน 
(จํานวน) 

ผูซื้อบริการ 
(จํานวน 

การจัดสรรเงินตามความเสี่ยง (Risk-adjusted (re-) allocation (risk 
factors) 

บริการในพื้นที่ไมมีการแขงขัน รายหัวที่ปรับดวยปจจัยเสี่ยง 
Canada1 สวนกลางและทองถิ่นจัดเก็บและรวม

เงิน พื้นที่เปนผูซื้อบริการไมมีการ
แขงขัน 

จังหวัด (13) RHA (99) รัฐบาลจังหวัดจัดสรรเงินให Regional health authorities (RHAs)ตามสูตรราย
หัวที่ปรับดวยปจจัยเสี่ยงหรืองบประมาณที่ไดในอดีต โดยรัฐบาลกลางอุดหนุน
เงินบางสวนใหรัฐบาลจังหวัด  

Japan2 มีกองทุนแยกตามอาชีพและเทศบาล
ทําหนาที่เก็บ รวมและซื้อบริการ ไมมี
การแขงขัน แตมีราคาคาบริการกลาง
ของประเทศ (Standard Fee 
Schedule)  

กองทุน(1,825) 
เทศบาล(2,531) 
สวนกลาง(1) 

กองทุน
(1,825) 
เทศบาล
(2,531) 
สวนกลาง(1) 

ไมม ี

ที่มา: 1. European Observatory on Health Systems and Policies, Health Systems in transitions series reports 

       2. National Institution of Population and Social Security Research (2007) Social Security in Japan
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ตารางที่ 2.4 รูปแบบการจายคาบริการประเภทตางๆแกผูใหบริการ ป ค.ศ. 2007 

ประเทศ บริการปฐมภูมิ (GPs) แพทยเฉพาะทางผูปวยนอก แพทยเฉพาะทางในโรงพยาบาล บริการในโรงพยาบาลแบบเฉียบพลัน 
Austria1  เบี้ยเลี้ยง (80%) + FFS  เบี้ยเลี้ยง (50%) + FFS เงินเดือน บวกโบนัส รายปวย (case-based) ปรับดวยคะแนนยอนหลัง 
Belgium1  FFS FFS FFS Global budgets +case based payment 
Bulgaria1  Capitation + bonus FFS Salary + bonuses Case-based payment +global budgets 
Cyprus1  Salary (public), FFS (private) Salary (public), FFS (private) Salary  Global budgets 
Czech Republic1  Age-weighted capitation 

+FFS 
FFS with volume caps Salary  Global budgets + case-based payment 

Germany1  FFS points FFS points Salary  Global budgets, case-based payment + per diem 
Denmark1  Capitation + FFS FFS FFS Global budgets + case-based payment 
Estonia1  Age-weighted capitation 

+FFS 
FFS FFS Case-based payment 

Greece1 Salary + FFS (public), FFS 
(private) 

Salary + FFS (public), FFS 
(private) 

Salary + FFS  Global budgets, per diem + case-based payment 

Spain1 Salary + age-weighted 
capitation (15%) 

Salary  Salary  Global budgets + case-based payment 

Finland1 Salary + FFS or a mix of 
salary, capitation + FFS for 
personal doctors (public), 
FFS (private)  

Salary + FFS (public), FFS 
(private) 

Salary + FFS Case-based payment 

France1 FFS FFS Salary  Global budgets + case-based  payment 
Hungary1 Weighted capitation 

+adjustments based on 
provider characteristics 

FFS with national cap for 
provider organizations, but 
mainly salary for doctors 

Salary  Case-based payment 

Ireland1 Weighted capitation + FFS Na Salary  Case-based payment 
Italy1 Capitation + FFS 

+performance pay 
FFS Salary  Case-based payment + capitation 
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ประเทศ บริการปฐมภูมิ (GPs) แพทยเฉพาะทางผูปวยนอก แพทยเฉพาะทางในโรงพยาบาล บริการในโรงพยาบาลแบบเฉียบพลัน 
Lithuania1 Age-weighted capitation Case-based payment  Salary Global budgets + case-based payment 
Luxembourg1 FFS FFS Mainly FFS Global budgets + case-based payment + bonuses 
Latvia1 Age-weighted capitation 

+FFS 
FFS or case-based payment Salary + FFS points Case-based payment, per diem + FFS points 

Malta1  Capitation + FFS Na FFS with caps (65%) or salary Global budgets + case-based payment 
Netherlands1 Salary  Salary  Salary  Global budgets 
Poland1 Age-weighted capitation FFS Salary  Case-based payment 
Portugal1 Salary (NHS) + capitation + 

performance 
Salary (NHS) Salary (NHS) Global budgets + case-based payment 

Romania1 Age-weighted capitation + 
FFS (15%) 

FFS (flexible point values) Salary  Global budgets + case-based payment + FFS 

Sweden1 Salary or capitation + some 
FFS 

Salary  Salary  Global budgets +case-based payment 

Slovenia1 Age-weighted capitation + 
FFS 

FFS with national caps Salary  Global budgets + case-based payment 

Slovakia1 Capitation + FFS (50%) FFS Salary  Case-based payment 
England (UK-ENG)1 Weighted capitation + FFS + 

performance 
Na Salary (NHS) Global budgets + case-based payment 

Canada1 FFS + alternative payment Na FFS + alternative payment Global budgets 
Japan2 Na FFS points Salary  FFS points + case-based payment 

ที่มา: 1. European Observatory on Health Systems and Policies, Health Systems in transitions series reports 

       2. National Institution of Population and Social Security Research (2007) Social Security in Japan
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 ขอมูลในตารางที่ 2.4 จะเห็นวาประเทศสวนใหญจายบริการปฐมภูมิดวยวิธีผสมระหวางเหมา
จายรายหัวและตามปริมาณบริการ สําหรับในกลุมแพทยเฉพาะทางนั้น ประเทศที่ อิงกับระบบ
ประกันสังคมมักจายตามปริมาณบริการ สวนประเทศที่อิงระบบภาษีเปนหลักมักจายเปนเงินเดือน 
ยกเวนในแคนาดาจะจายตามปริมาณบริการทั้งแพทยเฉพาะทางและแพทยประจําครอบครัว  สําหรับ
รูปแบบการจายบริการผูปวยในโรงพยาบาลนั้นมักเปนแบบงบประมาณยอดรวมรวมกับการใชรายปวย 
(case-based payment) มาเปนตัวแบงงบประมาณ หรือมาใชจายยอนหลัง 

 สําหรับกลไกตลาดในการซื้อบริการ ประเทศท่ิอิงกับระบบประกันสังคมเปนหลัก กองทุน
ประกันสังคมมักมีบทบาทหนาที่ในการซื้อบริการสุขภาพใหกับสมาชิกของตนเอง ในกลุมน้ีจะมีการแยก
บทบาทระหวางผูซ้ือและผูใหบริการชัดเจน สวนประเทศท่ิอิงกับระบบภาษีเปนหลัก มักมีการกระจาย
อํานาจใหกับหนวยงานในพื้นที่ทําหนาที่แทนในการซื้อบริการ เชน ใหกับเขตสุขภาพ สํานักงานที่
รับผิดชอบพ้ืนที หรือเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นมาเฉพาะเชน Primary care trusts (PCTs) ของอังกฤษ หรือ 
Regional health authorities (RHAs) ของแคนาดา อยางไรก็ดีบางประเทศหนวยงานในสวนกลางทํา
หนาที่ในการซื้อบริการเอง สําหรับประเทศที่อิงกับระบบภาษีเปนหลักน้ัน มีทั้งแยก (อังกฤษ อิตาลี 
โปรตุเกส) และไมแยก (ไอรแลนด เดนมารก ฟนแลนด มัลตา และแคนาดา) บทบาทระหวางผูซ้ือและ
ผูใหบริการ สําหรับการแขงขันระหวางผูซ้ือบริการสุขภาพนั้นพบไดนอยแตก็มีในบางประเทศในในยุโรป 
เชน เบลเยี่ยม เยอรมันนี เนเธอรแลนด อยางไรก็ดีการใหกองทุนแขงขันกันสรางแรงจูงใจในการคัดเลือก
สมาชิกที่มีสุขภาพดี มีผลกระทบตอความเปนธรรม และตองมีกลไกการกระจายความเสี่ยงระหวาง
กองทุนที่เขมแข็ง 

 มีการกําหนดสวนรวมจายของผูใชบริการในทุกประเทศในสหภาพยุโรป แคนาดาและญ่ีปุน โดย
มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือปองกันการใชบริการเกินจําเปน ขณะเดียวกันก็เปนการเพิ่มรายไดแกระบบ
สาธารณสุข ทั้งน้ีสวนรวมจายมีการใชมากที่สุดในเรื่อง ยา บริการทันตกรรม ขณะเดียวกันก็มีการใช
สําหรับบริการแพทยและบริการของโรงพยาบาล ทั้งน้ีรูปแบบและอัตราการกําหนดสวนรวมจายแตกตาง
กันไปในแตละประเทศ เชน รวมจายในอัตราคงที่ (co-payment) รวมจายเปนสัดสวนของคาบริการ (co-
insurance) หรือรวมจายคาใชจายเบื้องตน (deductible) อยางไรก็ตามในทุกประเทศจะมีกลไกสําหรับ
การปองกันประชาชนจากภาระคาใชจายที่ตองรวมจาย เชน การลดสวนรวมจาย ยกเวนการเก็บใน
ประชาชนบางกลุม (เชน ผูมีรายไดนอย ผูสูงอายุ เด็ก ผูมีโรคเรื้อรังที่จําเปนตองรับประทานยาตลอด 
ฯลฯ) การกําหนดเพดานการรวมจาย เปนตน (Jemiai et al., 2004) ตารางที่ 2.5 แสดงการกําหนดสวน
รวมจายสําหรับบริการแตละประเภท 
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ตารางที่ 2.5 การกําหนดสวนรวมจายในประเทศ ณ ป ค.ศ. 2007 

ประเทศ คาแพทย บริการผูปวยใน คายา บริการทันตกรรม 
Austria1      
Belgium1      
Bulgaria1      
Cyprus1      
Czech Republic1  X X   
Germany1      
Denmark1 X X   
Estonia1      
Greece1 X X   
Spain1 X X   
Finland1     
France1     
Hungary1     
Ireland1     
Italy1  X   
Lithuania1 X X   
Luxembourg1     
Latvia1     
Malta1      
Netherlands1 X X   
Poland1 X X   
Portugal1     
Romania1 X X  X 
Sweden1     
Slovenia1 X X   
Slovakia1     
England (UK-ENG)1 X X   
Canada1 X X   
Japan2     
ท่ีมา: 1.Thomson, S., Foubister, T., Mossialos, E. (2009) Financing health care in the European Union: 

Challenges and policy responses. Observatory Studies Series No.17 
        2.  National Institution of Population and Social Security Research (2007) Social Security in Japan 

2.3 รูปแบบกลไกอภิบาลระบบการคลงัสาธารณสุข 

 ขอมูลการจัดการคลังระบบสาธารณสุขของประเทศจากตารางที่ 2.3 สามารถจัดกลุมการคลัง
ระบบสาธารณสุขไดดังน้ี (ตารางที่ 2.6)  

A. การคลังระบบภาษี สามารถแจงเปนสองกลุมหลักคือ 
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A1 การคลังจากระบบภาษีทัว่ไปที่สวนกลางเปนคนจัดเก็บ ยังสามารถแจกแจงไดเปนสองกลุม
ยอยคือ  

A11. ผูซ้ือและผูใหบริการอยูในองคกรเดียวกัน เปนรูปแบบการบริหารจัดการแบบ
ด้ังเดิม คือ กระทรวงสาธารณสุขเปนทั้งเจาของและผูสนับสนุนดานการเงินแก
หนวยบริการ 

A12.   หนวยงานผูซ้ือและผูใหบริการแยกกัน เชน ในระบบของสหราชอาณาจักร และ
โปรตุเกส ซ่ึงรัฐบาลกลางโดยกระทรวงสาธารณสุขหรือองคกรที่ทําหนาที่บริหาร
ระบบจัดสรรเงินแกเขตพ้ืนที่หรือองคกรอิสระที่ทําหนาที่ ซ้ือบริการ เชน 
Primary care trust   

A2. การคลังจากระบบภาษีทองถิ่น รูปแบบนี้ทองถิ่นทําหนาที่จัดเก็บภาษีเอง รัฐบาลกลางมี
ภารกิจสําคัญคือ การอุดหนุนงบเพิ่มเติมแกทองถิ่นที่มีศักยภาพในการระดมทุนไดต่ําเพ่ือให
มีงบประมาณเพียงพอในการจัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ รูปแบบน้ีมีทั้งที่แยก (A21) และ
ไมแยก (A22) บทบาทระหวางผูซ้ือและผูใหบริการ 

 

ตารางที่ 2.6 สรุปรูปแบบและกลไกการอภิบาลการคลงัระบบสาธารณสุขของประเทศในสหภาพยุโรป   

 ระบบประกันสุขภาพภาคบังคับ 
(Social health insurance) 

ระบบภาษี 
(National health services system) 

การจัดเก็บเงิน 
(revenue 
collection) 

กองทุนจัดเก็บเอง 
(B2) 

รัฐบาลกลางเปนผูจัดเก็บ 
(B1) 

รัฐบาลกลางจัดเก็บ 
(A1) 

รัฐบาลทองถ่ินจัดเก็บ 
(A2) 

Austria (21), Czech 
Republic(9), 
Germany(>200), 
Greece (>30), 
Lithuania (1), 
Slovakia (6), 
Slovenia (1) 
Japan (>4,000) 

Bulgaria 
Cyprus, 
Hungary, 
Poland, 
 

Belgium 
Estonia, 
France, 
Luxembour
g, 
Latvia, 
Netherland, 
Romania 

Portugal, 
UK 

Ireland, 
Malta, 

Denmark, Finland, 
Italy, Spain, Sweden, 
Canada 

กรณีหลายกองทุนตอง
มีกลไกการกํากับอัตรา
จัดเก็บ 

     

การรวมเงิน 
(pooling) 

กรณีหลายกองทุนตอง
มีกลไกกระจายความ
เส่ียงระหวางกองทุน 

รัฐบาลสงเงิน
ใหกองทุนใน
การบริหาร 

รัฐบาล
จัดสรรเงิน
ตามความ
เส่ียงแก
กองทุนยอย 

กท.สธ.
จัดสรรเงิน
แกพ้ืนท่ี
ตามความ
เส่ียง 

กท.สธ.
ไดรับ
จัดสรร
เงินจาก
รัฐบาล 

รัฐบาลกลางอุดหนุนเงิน
ผกผันกับศักยภาพ
ทองถิ่นในการจัดเก็บ
เงิน (อุดหนุนนอยแก
ทองถิ่นท่ีมีศักยภาพใน
การจักเก็บเงินไดสูง) 
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การซื้อบริการ 
(purchasing & 
payment) 

ซื้อรวม
ศูนย 
 

กองทุนยอย
ซื้อบริการ
เอง  

ซื้อรวมศูนย 
 
 

กองทุนยอย
ซื้อบริการเอง 

พ้ืนท่ีซื้อ
บริการ 
  

ซื้อรวม 
ไมแยก
บทบาท
ซื้อ/ขาย 

กองทุนพ้ืนท่ีซื้อบริการ 
มีท้ังท่ีแยกและไมแยก
บทบาทซื้อ/ขายบริการ 

 มีการแยกบทบาทผูซื้อ/ผูใหบริการชัดเจน  
 ตองมีกลไกกลางในการกําหนดอัตราคาบริการ  
 กลไกกลางในการตรวจสอบและเบิกจายคาบริการ  
 

ในกรณีมีการแยกบทบาทผูซื้อ/ผูใหบริการ  
 ตองมีกลไกกลางกําหนดอัตราคาบริการ  
 กลไกกลางในการตรวจสอบและเบิกจาย

คาบริการ  

 B. การคลังจากระบบประกันสุขภาพภาคบังคับ เชนประกันสังคม รูปแบบน้ีแยกบทบาทระหวาง
ผูซ้ือและผูใหบริการชัดเจน แจกแจงไดเปนสองกลุมหลักตามหนวยงานที่จัดเก็บอัตราเงินสมทบดังน้ี 

B1. รัฐบาลกลางหรือมีหนวยงานของรัฐบาลทําหนาที่จัดเก็บเงินสมทบหนวยงานเดียว ในระบบ
น้ีไมมีการแขงขันในการใหหลักประกันและจัดเก็บเงินสมทบ สามารถกําหนดอัตราสมทบ
มาตรฐานเดียว และในการซื้อบริการแยกไดเปนสองรูปแบบยอยคือ 

B11. ซ้ือบริการรวมศูนยจากกองทุนสวนกลาง 

B12. มีกองทุนยอย เชน กองทุนอาชีพ หรือกองทุนพ้ืนที่ทําหนาที่ซ้ือบริการแกประชาชน
ที่ตนเองดูแล โดยกองทุนสวนกลางจัดสรรเงินแกกองทุนยอยตามปจจัยเสี่ยงที่
กําหนดเพ่ือกระจายความเสี่ยงระหวางกองทุน   

B2. มีหลายกองทุนและแตละกองทุนทําหนาที่จัดเก็บเงินสมทบเอง ระบบนี้อาจมี/ไมมีการ
แขงขันในการใหหลักประกันและจัดเก็บเงินสมทบ และปกติกองทุนจะทําหนาที่ซ้ือบริการ
สุขภาพแกสมาชิกของตนไปดวย  

     ในกรณีของประเทศญ่ีปุนจะมีลักษณะพิเศษ คือ กองทุนรวมทั้งเทศบาลท่ีทําหนาที่จัดเก็บ
เงินสมทบรวมกันมากกวา 4,000 หนวย แตมีอัตราราคาคาบริการกลางของประเทศ และมี
หนวยงานกลางทําหนาที่คิดราคาคาบริการ ตรวจสอบบริการรักษาที่ให รวมทั้งเรียกเก็บเงิน
จากทุกกองทุนเพ่ือจายใหทุกสถานพยาบาล 

 กลไกในการกํากับและอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ จะเห็นวา หากระบบมีการแยก
สวนมาก เชน มีหลายกองทุน หลายระบบ หรือ มีการกระจายอํานาจแกทองถิ่นในการจัดเก็บภาษีของ
ตนเองมาใชเพ่ือบริการสาธารณสุข กลไกการกํากับและอภิบาลระบบตองมีบทบาทมากขึ้นในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการคลังระบบสาธารณสุข กลาวคือ 

 ขั้นตอนการจัดเก็บเงิน หากมีหลายกองทุนและแตละกองทุนทําหนาที่จัดเก็บเงินเอง จําเปนตอง
มีกลไกในการกํากับมาตรฐานอัตราการจัดเก็บเงินสมทบของแตละกองทุน เพ่ือไมใหเกิดความเหลื่อมล้ํา
ในการจัดเก็บเงินสมทบ 
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 ขั้นตอนการรวมเงิน เชนเดียวกัน กรณีที่มีหลายกองทุนและใหกองทุนจัดเก็บเบี้ยประกันเอง เพ่ือ
ปองกันไมใหเกิดการปฏิเสธ/ คัดเลือกความเส่ียงในการรับประกัน/ จําเปนตองมีกลไกในการเกลี่ยรายได
ที่จัดเก็บไดของแตละกองทุนตามปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพของสมาชิกกองทุน เพ่ือหทุกกองทุนมีเงิน
เพียงพอในการจัดบริการแกประชาชน (Equalization funds or Reinsurance)  

 สําหรับการคลังระบบภาษีที่มาจากการจัดเก็บของรัฐบาลทองถิ่นเปนหลัก รัฐบาลกลางโดย
กระทรวงสาธารณสุขมีหนาที่จัดสรรเงินอุดหนุนแกพ้ืนที่ตางๆในลักษณะผกผันกับศักยภาพในการจัดเก็บ
เงินของรัฐบาลทองถิ่นเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมในการกระจายงบประมาณและใหทุกแหงมีเงินเพียงพอ
ในการจัดบริการ 

 ขั้นตอนการซื้อบริการ หากบทบาทซ้ือและใหบริการอยูในองคกรเดียวกันขั้นตอนนี้ก็เปนการ
จัดสรรงบประมาณปกติ แตระบบที่มีการแยกบทบาทระหวางผูซ้ือและผูใหบริการ จําเปนตองมีหนวยงาน
กลางมาทําหนาที่ในการกําหนด รูปแบบและอัตราการจาย รวมถึงการประมวล และตรวจสอบการ
เบิกจาย 
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บทที่ 3  
การอภิบาลการคลังระบบสาธารณสุข : กรณีศึกษาสี่ประเทศ 

ในบทนี้จะมุงศึกษาบทบาทของผูทําหนาที่อภิบาลระบบในระดับประเทศ ซ่ึงจะเปน
ผูออกแบบและทบทวนรูปแบบการจัดกลไกการบริหารและกํากับการคลังระบบสาธารณสุข  เพ่ือใช
ในการชี้ทิศทางและกํากับใหการดําเนินการทางการคลังระบบสาธารณสุขไปในตามเปาประสงคและ
วัตถุประสงคของประเทศ (นโยบายสุขภาพ) รวมถึงการศึกษาโครงสรางและศักยภาพกระบวนการ
วางแผนและกํากับทิศทางระบบการคลังสุขภาพที่สังเคราะหจากกระบวนการดําเนินการจริงใน
บริบทที่แตกตางกัน โดยใชกรณีศึกษาจากประเทศท่ีไดดําเนินการเรื่องหลักประกันสุขภาพ
ครอบคลุมประชากรทั้งหมดจนสําเร็จแลว 

 อภิบาล (Govern) เปนคํามาจากภาษากรีกซ่ึงแปลวาการควบคุมทิศทางของพาหนะ 
(Steer) ความหมายที่ใชในปจจุบันหมายถึง การปกครองโดยอํานาจ การควบคุมและกํากับ หรือ 
การกํากับทิศทาง ซ่ึงแนวทางอาจเปนการรวบอํานาจ วิธีการประชาธิปไตย การใชความรู หรือวิธี
อ่ืนๆก็ได (Storey et al: 2008) มีทฤษฎีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายการจัดการสัมพันธระหวาง
ผูบริหารองคกร (agent) กับเจาของ (principal) ในการบริหารองคกร เพ่ือใหองคกรมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  ซ่ึงเจาของอาจมีการกํากับอยางเขมงวด (control) หรือใหอิสระในการดําเนินการโดยกําหนด
ผลลัพธที่ตองการ (Steward)ในบริบทที่ตางกันไป  

การอภิบาล(Governance) ในความหมายที่ใชกันโดยทั่วไปในปจจุบันนั้น  มีความหมาย
แคบลง โดยมักใชกับกระบวนการใชอํานาจของผูมีอํานาจหรือเจาของในการกํากับการทํางานของ
ผูดําเนินการหรือหนวยงานดําเนินการ โดยมีวิธีการกํากับทิศทางแบบใหอิสระแกผูดําเนินการหรือ
หนวยงานดําเนินการในการตัดสินใจและรับผิดชอบการดําเนินงาน โดยตองตองตอบสนองตอ
เปาประสงคของผูมีอํานาจหรอืเจาของ ทั้งน้ีเม่ือธุรกิจกาวขามจากธุรกิจครอบครัวมาสูการมีเจาของ
หลายคนเปนหุนสวน(Share holders) หรือการเปนบริษัทมหาชนทั้งในประเทศและธุรกิจขามชาติ 
การอภิบาลองคกรก็มีความซับซอนตามไปดวย เพ่ือจัดการความสัมพันธระหวาง เจาของ ผูถือหุน 
กรรมการบริษัท ผูจัดการ และ ผูที่เก่ียวของภายนอกบริษัท (Stake holders)  

เม่ือนํามาคําวาการอภิบาลมาใชกับหนวยงานของรัฐก็จะมีนัยคลายกันคือเปนการ
ตรวจสอบการใชอํานาจบริหารใหเปนไปเพ่ือประโยชนของรัฐและสวนรวม ซ่ึงหมายรวมถึง การ
มอบอํานาจตัดสินใจ การตั้งความคาดหวังที่จะไดจากหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ  และการ
กํากับผลลัพธ  
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 การอภิบาลระบบการคลังสุขภาพ ในความหมายอยางแคบอาจเปนเพียงการกํากับให 
หนวยงานที่มีบทบาทในระบบการคลังสุขภาพทุกหนวยงานมีการอภิบาลองคกร (Corporate 
governance) ที่เปนไปตามกรอบแนวทางการอภิบาลที่ดี (good governance) แตในความหมาย
อยางกวางน้ัน หมายรวมถึง System governance ซ่ึงเปนการกํากับทิศทางที่มุงตอบสนอง
ประชาชนตามนโยบายสุขภาพ ดังน้ันจึงครอบคลุมตั้งแตกระบวนการปรึกษาหารือ ตัดสินใจ การ
จัดรูปแบบองคกร การบังคับใชกฎหมาย วิธีการบริหารจัดการ การติดตามกํากับ ตรวจสอบเพื่อให
ระบบ “ทํางาน” ไดจริง ตามนโยบายที่กําหนด (Cichon: 2000)  ธนาคารโลก (The World Bank 
2008) ก็ใหคําจํากัดความคลายกันวา การอภิบาลระบบหมายถึงกระบวนการซึ่งผูมีอํานาจหนาที่ใน
ประเทศปฏิบัติใหบรรลุภารกิจอยางเปนระบบหรือโดยขนบธรรมเนียม ทั้ง น้ีรวมถึง (1) 
กระบวนการในการตัดสินใจ กํากับ และเปลี่ยนแปลง (2) ขีดความสามารถของรัฐบาลในการบริหาร
จัดการทรัพยากรและการดําเนินการตามนโยบายที่ตองการ (3) ความเชื่อม่ันของประชาชนในชาติ
ตอองคกรที่ทําหนาที่ดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 การอภิบาลระบบการคลังสาธารณสุขในบทนี้จะใชความหมายอยางกวางซ่ึงรวมทั้ง system 
governance และการกํากับใหเกิด Corporate governance ที่ดี  

3.1 การกํากับใหเกิดการอภิบาลองคกรที่ดี 

 ผูที่ทําหนาที่อภิบาลในระดับองคกรคือเจาขององคกร แตในกรณีของบริษัทที่มีผูถือหุน
จํานวนมากหรือบริษัทมหาชน จําเปนตองมีตัวแทนของเจาของในรูปแบบคณะกรรมการทําหนาที่
อภิบาลองคกรแทนผูถือหุนทุกคน  ถากรรมการบริหารองคกรไมมีประสิทธิภาพ หรือมีผลประโยชน
ทับซอน ก็จะทําใหเกิดความเสียหายตอองคกร และขยายไปเปนปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ
หรือของโลกได ดังน้ันจึงมีความพยายามจะกําหนดกรอบการอภิบาลองคกรที่ดี เพ่ือใหประเทศ
ตางๆนําไปใชเปนแนวทางในการสรางกฎหมายของแตละประเทศ ที่อาจมีความแตกตางกันใน
รายละเอียดได กรอบที่เปนที่อางอิงอันหนึ่งคือ กรอบขอเสนอแนะของ OECD ซ่ึงกลาวโดยสรุปวา
การอภิบาลองคกรที่ดีน้ันตองอยูบนหลักการสําคัญ 6 ประการ (OECD: 2004) คือ   

I) การอภิบาลตองอยูบนระบบที่สนับสนุนความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ ถูกกฎหมาย 
และมีการเชื่อมโยงอยางชัดเจน ระหวางที่ปรึกษา ผูกํากับ และ ผูที่มีอํานาจตัดสินใจ 

II) การอภิบาลตองปกปองสิทธิของผูถือหุน(เจาของ)และสนับสนุนการใชสทิธิของผูถือหุน 
III) การอภิบาลตองดูแลหุนสวนทุกรายอยางเสมอภาค ซ่ึงรวมถึงผูถือหุนเสียงขางนอย 

และผูถือหุนชาวตางชาติ 
IV) การอภิบาลตองยอมรับบทบาทของผูรวมงาน โดยเฉพาะพนักงานลูกจาง ซ่ึงอาจเปน

การกําหนดโดยกฎหมาย ขอตกลงรวม รวมถึงการสรางบรรยากาศในการรวมกัน



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุข สูบทบาทผูกําหนดนโยบายและกํากับ 
ทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
28 

 
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

ทํางานอยางสรางสรรค เพ่ือใหเกิดความม่ังคั่งขององคกร มีการเติบโตสรางงานใหม 
เพ่ือใหเปนหนวยงานที่ดีและมีความยั่งยืนทางการเงินการคลัง 

V)  การอภิบาลตองทําใหเกิดการเปดเผยและโปรงใสในเรื่องสถานการณทางการเงิน 
ผลสัมฤทธิ์ ผูเปนเจาของ และระบบการอภิบาลขององคกร 

VI) การอภิบาลตองทําใหมีคณะกรรมการขององคกรที่มีสามารถในการกําหนดยุทธศาสตร
ขององคกร และ การกํากับองคกรอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอ
องคกรและผูถือหุน 

 สําหรับองคกรสาธารณสุขที่มีอิสระในการบริหาร เชน Primary Care Trust, Strategic 
health authority ในประเทศอังกฤษนั้น  คณะกรรมการขององคกรจะมีจํานวนหนึ่งที่ไดมาจาก
บุคคลทั่วไป ในฐานะ ผูเชี่ยวชาญ ตัวแทนผูปวย ตัวแทนผูประกอบวิชาชีพสาธารณสุข และ 
ตัวแทนประชาชน (ตัวแทนผูถือหุนในกรณีองคกรเอกชน)  คณะกรรมการน้ีจะทําหนาที่การควบคุม
การดําเนินงานในดานตางๆ ซ่ึงจะกําหนดบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของบุคคลตางๆ รวมทั้ง
กําหนดความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่น้ัน ตลอดจนกําหนดวิธีการกํากับและ
ควบคุมการดําเนินงาน เพ่ือใหการดําเนินงานมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

3.2 การอภิบาลระบบสาธารณสุข (System governance) 

  ในชวงทศวรรษที่ผานมา มีหลักฐานเชิงประจักษวารัฐบาลของทั้งประเทศพัฒนาแลวและ
ประเทศกําลังพัฒนามีบทบาทในการดําเนินการระบบสุขภาพมากเกินไป ทําใหเกิดการดอย
ประสิทธิภาพ จึงมีขอเสนอจากนักวิจัย และองคกรระหวางประเทศ (Saltman, 2004; Figueras, 
2005) ใหรัฐบาลทําหนาที่ “พายเรือนอยลงและถือหางเสือเรือมากขึ้น (row less and steer more)”  
การ “ถือหางเสือเรือ” น้ันหมายถึงการอภิบาลระบบ การกําหนดวิสัยทัศนและนโยบายระดับ
ยุทธศาสตรของประเทศ  สวน “การพายเรือ” น้ันเปรียบเสมือนการทํางานระดับปฏิบัติการใหบรรลุ
ตามวิสัยทัศนที่กําหนด การลดภารกิจประเภท “การพายเรือ” จะทําใหรัฐบาลมีเวลาและกําลังใน
การทุมเทกับเรื่องยุทธศาสตรมากขึ้น  ดังน้ัน ในชวงทศวรรษที่ผานมา จึงมีคลื่นการเปลี่ยนแปลง
ภารกิจของรัฐบาลในระบบสุขภาพ โดยกระจายภารกิจการบริหารระบบ (บริการ) สุขภาพไปสู
หนวยงานอิสระ กองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ ประกันสุขภาพภาคเอกชน รัฐบาลทองถิ่น และภาค
ประชาสังคม จากประสบการณในยุโรปพบวาเม่ือเร่ิมดําเนินการปรับปรุงภารกิจของกระทรวงที่
รับผิดชอบงานสาธารณสุข ใหทําหนาที่หลักในการกําหนดนโยบายสุขภาพของประเทศ หนวยงาน
กลางเหลาน้ีมักยังไมพรอมทั้งในดานโครงสรางและแนวคิดของบุคลากร (Figueras, 2005)
เน่ืองจากหนวยงานมักเคยชินกับการบริหารในระดับจุลภาคและการจัดบริการสาธารณสุข ทําให
ละเลยการบรหิารนโยบายในระดับมหภาค    
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องคการอนามัยโลกไดเนนย้ําความสําคัญของการอภิบาลระบบอีกคร้ังในรายงานประจําป 
2007 (WHO, 2007) หลังจากเปดประเด็นเรื่องน้ีในป 2000 (WHO, 2000)  โดยใหความสําคัญของ
กลไกการอภิบาลระบบ วาเปนหน่ึงในภารกิจหลักของระบบบริการสุขภาพ และในเนนภารกิจของ
การอภิบาลระบบในระดับประเทศ วาประกอบดวยชุดของกิจกรรมดังตารางที่ 3.1 
  
ตารางที่ 3.1 ภารกิจของการอภิบาลระดับประเทศ (system governance and leadership) 
การกํากับนโยบาย: 

-    กําหนดยุทธศาสตรรวมของระบบ นโยบายระดับเทคนิค และวิสยัทัศน 
-     กําหนดบทบาทภารกิจของภาครัฐ ภาคเอกชน และอาสาสมัคร 

การบริหารองคความรู (Intelligent) และการกํากับดูแล (oversight) 
- สรางขอมูลสารสนเทศ วิเคราะห ใชประโยชนขอมูลเพ่ือใหบรรลุเปาหมายและผลลพัธ

ดานสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุมผูดอยโอกาส 
- ติดตาม กํากับดูแลผลกระทบของนโยบายสุขภาพ 

การประสานงานและสรางเครือขายการทาํงาน 
      -     ในระหวางหนวยงานในรัฐบาลและผูเก่ียวของภายนอก 
การกํากับและการสรางแรงจูงใจที่ยุติธรรมกับทุกฝาย 
การออกแบบระบบ 
      -  ตองเชือ่มโยงระหวางยุทธศาสตร โครงสรางการบริการ ลดการซํ้าซอน และการแยกสวน 
รับผิดชอบตอประชาชน (ความโปรงใส) 
ที่มา : WHO (2007) 
 

3.3 การอภิบาลการคลังระบบสาธารณสุข  

การอภิบาลการคลังระบบสาธารณสุขเปนสวนหนึ่งของการอภิบาลระบบโดยรวม 
กระบวนการการอภิบาลการคลังระบบสาธารณสุขรวมถึงการเตรียมการตัดสินใจเชิงนโยบายระดับ
ยุทธศาสตร เชน การเปลี่ยนแปลงวิธีบริหารระบบ หรือปรับเปลี่ยนระเบียบหรือกฎหมายบางสวน 
ดังน้ัน กระบวนการอภิบาลจึงครอบคลุมทั้งความเขาใจขีดความสามารถ ความจํากัดของทรัพยากร
สาธารณสุข ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชทรัพยากรสาธารณสุขในการทําใหประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น รวมถึงโดยครอบคลุมไปถึงสวนเกี่ยวของอ่ืนนอกเหนือจากระบบสุขภาพ เขน 
ขอจํากัดและผลกระทบจากกลไกการเมือง การวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย และการเงินการ
คลังในภาคสวนอ่ืน เปนตน เพ่ือใหสามารถกําหนดทิศทางการอภิบาลระบบใหเปนไปตามนโยบาย
และเปาหมาย   
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การอภิบาลระบบการคลัง (ILO, 2007a) ในทางปฏิบัติแตกตางกับการกํากับการบริหาร
การคลังในหลายมิติดังรายละเอียดในตารางที่ 3.2 ทั้งกิจกรรมที่ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค 
ระยะเวลาการดําเนินการ และ ประเภทของสารสนเทศ  

 
ตารางที่ 3.2 ความหมายของการบริหารการคลังและการอภิบาลทางการคลัง 

การบริหารการคลัง การอภิบาลระบบการคลัง 
กระบวนการทํางานตามวตัถุประสงค 
การปฏิบัตติามตามขอกําหนดในระเบียบ
กฎหมาย เชน  

- การลงทะเบียนเปนผูมีสิทธ ิ
- การตรวจสอบสิทธ ิ
- การชดเชยคารักษาพยาบาล และ

กระบวนการตรวจสอบ 
- การจายเงินคารักษาพยาบาล 
- การกระจายทรัพยากร 

 

กระบวนการทํางานตามวตัถุประสงค 
การปฏิบัตใินกรอบที่กวางกวารวมถึง นโยบาย
การเงินการคลัง เศรษฐกิจและสังคม 

- เนนดูผลลัพธของการบริหารการคลัง
สาธารณสุข 

- การวางแผนและจัดงบประมาณ  
- การพัฒนานโยบายและยทุธศาสตร เชน 

ปรับเงินสมทบ กลไกการจาย การลงทุน 
ประสานนโยบายระหวางกระทรวง 

การกระจายอํานาจ 
การกระจายทรัพยากรอยางเปนธรรม 

ระยะเวลา 
เก่ียวของกับ ปจจุบัน และอนาคตอันใกลมัก
ไมเกิน 1 ป 

ระยะเวลา 
ครอบคลุม อดีต ปจจุบัน อนาคตท้ังระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว 

ประเภทของสารสนเทศ 
รายงานการดําเนินการประจําป 

ประเภทของสารสนเทศ 
สถิติทั้งจากขอมูลรายงาน และการสํารวจ  

ปรับจาก : Scholz (2549)1 
 

คาใชจายดานสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงตามปจจัยหลัก 3 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลง
ดานประชากร การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงการอภิบาลระบบ 
(Cichon: 2004) ในทางปฏิบัติครอบคลุมตั้งแต การออกแบบและการปรับปรุงระบบซ่ึงเปนการ
กําหนดจํานวนประชากรที่จะครอบคลุม การกําหนดสิทธิประโยชน วิธีการและคุณภาพการบริหาร
จัดการเปนตัวบงชี้วาประชาชนจะไดรับสิทธิประโยชนตามที่กําหนดในกฎหมายหรือไม รวมถึง
คาใชจายในการบริหารจัดการ นอกจากน้ัน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความตองการของ

                                                        
1 Scholz (2549) Powerpoint Presentation: “Integrated Financial Monitoring of the Health System of Thailand”. Bangkok, 
March 2006. 
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ประชาชนดานสาธารณสุขยังเปนปจจัยเสริม ซ่ึงตองมีการรวบรวมขอมูลเหลาน้ีเปนสถิติเพ่ือตอบ
คําถาม 5 ประการ คือ ครอบคลุมอะไรบาง ครอบคลุมใครบาง ใครจายสําหรับอะไร ใครใหบริการ
อะไร และวิธีการจายเปนอยางไร สถิติในที่น้ีหมายรวมถึง สถิติภายในประเทศที่จําเปนทั้งหมดใน
การวางแผนและการงบประมาณ ซ่ึงไดมาจากทั้งกองทุนประกันสุขภาพทั้งภาครัฐและประกัน
สุขภาพภาคเอกชน รวมถึงหนวยงานอ่ืนที่เปนผูจายเงินเขาสูระบบบริการ ขอมูลจากสถานบริการ
สาธารณสุขทุกประเภท ซ่ึงมีรายละเอียดถึงระดับสถิติของกระบวนการภายใน คือ ปริมาณและ
ราคาของปจจัยนําเขาและผลผลิตยอย เชน จํานวนผูปวย จํานวนบุคลากรสาธารณสุข จํานวนและ
ประเภทการสั่งยา และราคาตอหนวย เปนตน ขอมูลสถิติอ่ืน เชน ขอมูลดานประชากร สถานการณ
ตลาดแรงงาน บัญชีประชาชาติ รวมถึง การสํารวจเฉพาะเรื่อง ก็จําเปนสําหรับการอภิบาลระบบ
เชนกัน  

ขอมูลที่จัดเก็บซ่ึงเปนขอมูลในอดีตเหลาน้ีเหลาน้ีตองอยูในรูปแบบที่เปนมาตรฐานในคลัง
สถิติ เพ่ือใหสามารถนํามาสราง”แบบจําลอง”ผลกระทบทางการคลังสาธารณสุขสําหรับประกอบการ
จัดทํานโยบายทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งเรื่องที่มีการดําเนินการอยูแลว หรือ 
เตรียมการดําเนินการ โดยคํานึงถึงปจจัยผลักดันทั้งทางดานอุปสงค และ อุปทานของระบบบริการ
สาธารณสุข “แบบจําลอง”ดังกลาวสามารถคํานวณงายๆเพียงบรรทัดเดียวเพ่ือประกอบขอเสนอ
ทางนโยบาย วาตองใชงบประมาณเทาใดในการดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนด แตการประมาณ
การงายๆน้ีตองแลกกับความเสี่ยงวาอาจตัดสินใจผิดซ่ึงนําไปสูปญหาภาวะสุขภาพของประชาชน
รวมทั้งสถานการณคลังของรัฐบาล  

ในประเทศที่มีระบบการอภิบาลการคลังระดับประเทศที่ดี เชน ประเทศในกลุม OECD จะมี
การพัฒนาแบบจําลองที่ตองมีขอมูลความสัมพันธจํานวนมากในลักษณะสมการทางคณิตศาสตร
หรือเศรษฐศาสตร ซ่ึงมีการเก็บขอมูลสถานการณบริการสาธารณสุขในปจจุบันและกําหนด
สมมุติฐานที่เหมาะสมสําหรับประมาณการผลกระทบทางการคลังในอนาคตของเปาหมายทาง
นโยบายสาธารณสุข จากนั้น การกํากับนโยบายสามารถทําไดดวยการเปรียบเทียบผลลัพธทาง
สาธารณสุขที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับเปาหมายในแบบจําลอง รวมทั้งการเบี่ยงเบนการคลังสาธารณสุข
ที่เกิดขึ้น (แผนภาพที่ 5.1) การประมวลผลและแปลผลที่ไดจากแบบจําลอง เพ่ือนําเสนอ และกํากับ
ติดตาม สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับการคาดการณในแบบจําลอง วิเคราะหสาเหตุความแตกตาง 
เพ่ือนําเสนอแนวทาง การแกไขเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย หรือปรับปรุงแบบจําลอง 
รวมถึงเปรียบเทียบกับสถิติของประเทศอื่นที่ไดจากองคกรระหวางประเทศ เชน บัญชีประชาชาติ 
คาใชจายสาธารณสุขของประเทศ เปนตน  
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แผนภาพที่ 3.1 แสดงประเภทของขอมูลสถิติและลักษณะสารสนเทศที่นําไปใชประโยชน 

  
 
3.4 การอภิบาลระบบการคลังสาธารณสุขในตางประเทศ  

การทบทวนประสบการณจากตางประเทศน้ี ไดคัดเลือกประเทศที่ไดมีการนําเสนอใน      
บทที่ 2 ซ่ึงมีการจัดบริการสาธารณสุขครอบคลุมประชากรในประเทศ ทั้งที่ใชระบบภาษี (National 
health services system) และที่ใชระบบประกันสุขภาพภาคบังคับ (Social health insurance) 
นอกจากนี้ ยังคํานึงถึงวิธีการกํากับดูแลการจัดบริการวาเปนไปในลักษณะการจัดการจากสวนกลาง
หรือกระจายอํานาจการจัดการ เพ่ือใหครอบคลุมทั้งสองมิติจึงไดเลือกประเทศตัวอยางจํานวน        
4 ประเทศ คือ สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) แคนาดา เยอรมันนี และญี่ปุน  
 
ตารางที่  3.3  แสดงตัวอยางประเทศตามกลไกการจัดการคลังระบบสาธารณสุข  
 การควบคุมกํากับระบบ 

การจัดการจาก
สวนกลาง 

การจัดการระดับพื้นท่ี 

การคลังสาธารณสุข 

ใชระบบภาษี อังกฤษ แคนาดา 
ใชระบบประกัน
ประกันสุขภาพภาค
บังคับ  

ญี่ปุน เยอรมันนี 
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ในกลุมประเทศที่ใชระบบภาษี อังกฤษเปนประเทศที่ใชวิธีการบริหารโดยหนวยงานของ
รัฐบาลกลาง อันเนื่องจากประวัติศาสตรในตอนเริ่มตน การจัดระบบบุคลากรทางสาธารณสุข
โดยเฉพาะแพทย ไมตองการอยูในสังกัดของราชการสวนทองถิ่น ในขณะที่แคนาดารัฐบาลทองถิ่น
เปนผูดําเนินการระบบประกันสุขภาพของแตละจังหวัดมาเองตั้งแตตน  ในสวนของเยอรมันนีซ่ึง
เปนที่กําเนิดของระบบประกันสังคมก็พัฒนาระบบมาจากระบบการชวยเหลือกันในสมาคมอาชีพ 
(Guild) และขยายมาเปนองคกร Sickness Funds และองคกรของวิชาชีพสาธารณสุขทําหนาที่
ตอรองกันในการจัดบริการ โดยใหรัฐบาลทัองถิ่นกํากับ แตประเทศญ่ีปุนซึ่งไดนําเอาระบบของ
เยอรมันมาใช และมีกองทุนจํานวนมาก แตรัฐบาลญ่ีปุนไดสรางราคาคาบริการกลางของประเทศ
และตั้งหนวยงานกลางขึ้นมา 2 หนวยงานเพื่อทําหนาที่คิดราคาคาบริการ ตรวจสอบบริการรักษาที่
ให รวมทั้งเรียกเก็บเงินจากทุกกองทุนเพ่ือจายใหทุกสถานพยาบาล ซ่ึงมีผลเสมือนมีกองทุนเดียวที่
รัฐบาลกลางมีอํานาจ ในการกํากับราคาคาบริการ 

3.4.1 ประเทศอังกฤษ 

 ประเทศอังกฤษเปนสวนหนึ่งของสหราชอาณาจักร ซ่ึงประกอบดวย 4 ประเทศ คือ อังกฤษ 
สกอตแลนด เวลล และไอรแลนดเหนือ โดยท้ัง 4 ประเทศ มีความเปนอิสระตอกันในการดําเนิน
นโยบายภายใน ซ่ึงการดําเนินการดานสาธารณสุขเปนหน่ึงในนโยบายที่แตละประเทศจะกําหนด
รายละเอียดเอง ประเทศอังกฤษใชงบประมาณรัฐบาลในการจัดบริการ (tax-based system) แมวา
จะมีการเก็บภาษีในลักษณะ Earmarked tax สําหรับบริการสาธารณสุข แตเปนพียงสวนนอยเม่ือ
เทียบกับงบประมาณรัฐบาลที่ใชในการจัดระบบบริการ งบประมาณของบริการสาธารณสุขจัดทํา
เปนงบประมาณระยะ 3 ป การกําหนดนโยบายการคลังสาธารณสุขอยูใน 2 กระทรวงหลัก คือ 
กระทรวงสาธารณสุข (Department of Health) ซ่ึงรับผิดชอบงานสาธารณสุข สวัสดิการสังคม และ
บริการสาธารณสุข (National Health Service) และกระทรวงการคลัง (Her Majesty’s Treasury )  
 

โครงสรางการจัดบริการสาธารณสุข 

ระบบบริการสาธารณสุขของอังกฤษสวนใหญเกิดในสถานบริการที่ภาครัฐเปนผูจัดบริการ  
ภายใตการดําเนินการของ National Health Service (NHS) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการ
แยกบริการปฐมภูมิและบริการในโรงพยาบาลอยางชัดเจน General practitioners (GP) เปนผู
ใหบริการปฐมภูมิ สวนบริการที่ซับซอนจะถูกสงตอไปรับบริการยังโรงพยาบาลของรัฐ ซ่ึงมีการ
บริหารเปนอิสระตอกันจํานวน 204 NHS trust ทั้งน้ีประชาชนที่ไปรับบริการยังโรงพยาบาลเอกชน
จะตองจายเงินเอง 
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 Primary Care Trust (PCT) ซ่ึงเปนหนวยงานกึ่งอิสระของรัฐบาลกลางในระดับพ้ืนที่           
มีหนาที่ในการจัดบริการสาธารณสุข (Commissioning) ใหกับประชาชนในเขตรับผิดชอบ ทั้ง
บริการในชุมชน บริการปฐมภูมิโดย GP และบริการโรงพยาบาลทั้งบริการผูปวยนอกและผูปวยใน
โดยแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
 

กลไกการอภิบาลระบบ 

ประเทศอังกฤษมีการอภิบาลระบบโดยมีการตรวจสอบการทํางานของกระทรวงสาธารณสุข
ในทุกขั้นตอน แมวาประเทศอังกฤษจะใชรัฐบาลกลางในการบริหารระบบสาธารณสุข แตในทาง
ปฏิบัติ สถานพยาบาลรัฐทั้งหมดเปนหนวยงานอิสระที่เรียกวา NHS trust โดยมีคณะกรรมการ
โรงพยาบาล ที่แตงตั้งจากประชาขนมารวมกําหนดทิศทางกับผูบริหารที่ผานกระบวนการคัดเลือก
ทางราชการ PCT ซ่ึงมีภารกิจในการจัดบริการในพื้นที่โดยประสานงานกับประชาชน รัฐบาล
ทองถิ่น และ หนวยบริการในพื้นที่ ก็ตองมีคณะกรรมการของ PCT ซ่ึงทําหนาที่กําหนดแนวทาง
และกํากับการดําเนินงานของ PCT โดยประธานคณะกรรมการจะแตงตั้งโดยรัฐมนตรี จากรายชื่อ
ประชาชนที่ขึ้นทะเบียนวามีคุณสมบัติเหมาะสมในพื้นที่น้ัน   

การจัดทํางบประมาณดานสาธารณสุขเปนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข โดย PCT           
จะทําแผน 3 ป ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและความจําเปนดานสาธารณสุขในพื้นที่ จากน้ัน
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลังจะพิจารณาภาพรวม โดยทุกสองปกระทรวงการคลังจะ
ทําการวิเคราะหขอมูลการใชจายของหนวยงานของรัฐในสามปขางหนา เม่ืองบประมาณสามปไดรับ
การเห็นชอบแลว กระทรวงสาธารณสุขตองทํา public service agreement กับกระทรวงการคลัง 
ซ่ึงจะกําหนดเปาหมายผลงานและงบประมาณที่จะได รับทุกสามป จากน้ัน PCT จะไดรับ
งบประมาณเปนรายปตาม Allocation formula ซ่ึงแยกเปนบริการปฐมภูมิ คายาสําหรับบริการปฐม
ภูมิและบริการในชุมชน บริการโรงพยาบาล และบริการ AIDS โดย PCT สามารถคลุกงบประมาณ
จากทุก formula เพ่ือจัดทํารายละเอียดการจายเงินเพ่ือจัดบริการ โดยยึดหลักเกณฑราคาที่กําหนด
จากสวนกลาง เชน อัตราเงินเหมาจายที่ตองจายให GP ราคายา และHealthcare resources 
groups(HRG) ที่ตองจายใหโรงพยาบาล เปนตน เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายให PCT บริหารจัดการ
เฉพาะปริมาณและคุณภาพบริการ ไมตองยุงเก่ียวกับกลไกราคา 

กลไกราคาจะพัฒนาโดย Information center ซ่ึงเปนหนวยงานอิสระภายนอกกระทรวง
สาธารณสุข โดยใชขอมูลจากสถานพยาบาล การพิจารณาเทคโนโลยีใหมเขาสูสิทธิประโยชน 
รวมทั้งแนวทางการรักษา จะมีสถาบันอิสระ ชื่อ National Institute of clinical excellence (NICE) 
เปนผูดําเนินการ ประเทศอังกฤษยังไดจัดตั้ง Care commission เพ่ือทําหนาที่ดูแลมาตรฐานของ
สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีกําหนดวิธีการสํารวจ การสํารวจใหคะแนนผลสัมฤทธิ์ 
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ซ่ึงนําไปใชในการกําหนดเงินเพ่ิมเปนรางวัลกับสถานพยาบาลที่มีผลงานเชิงปริมาณและคุณภาพได
ตามเปาหมายที่กําหนด  

 

 แผนภาพที่ 3.2 กลไกการอภิบาลการคลงัระบบสาธารณสุขประเทศอังกฤษ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุข สูบทบาทผูกําหนดนโยบายและกํากับ 
ทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
36 

 
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

3.4.2  ประเทศแคนาดา 

 ประเทศแคนาดาแบงการปกครองเปน 13 จังหวัดและเขตปกครอง (territory) รัฐบาล
จังหวัดมีบทบาทหลักในการดําเนินการบริหารจัดการระบบสุขภาพภายในจังหวัด โดยกระทรวง
สาธารณสุขของแตละจังหวัดจะมีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย วางแผนและบริหารการจัดบริการ
สาธารณสุขทั้งบริการปฐมภูมิ บริการในโรงพยาบาล และการใหบริการที่บานรวมถึงยา จัดหา
งบประมาณและกระจายทรัพยากรตอรองคาตอบแทนกับบุคลากร 
 

โครงสรางการจัดบริการสาธารณสุข 

 ระบบบริการสาธารณสุขของแคนาดาเปนระบบที่ใหบริการโดยโรงพยาบาลทั้งหมดเปน
องคกรที่ไมแสวงกําไร (nonprofit organization) แมวาบริการปฐมภูมิจะดําเนินการโดยแพทยที่
ประกอบอาชีพอิสระแตมีสัญญาใหบริการกับกองทุนประกันสุขภาพของจังหวัด  โดยมีการตอรอง
งบประมาณซึ่งมักเปนการเหมาจายจากกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดทุกป ปจจุบันแคนาดา
พยายามปรับปรุงระบบบริการโดยใหมีเอกชนรวมลงทุนใหบริการ (Public Private partnership) 
แตยังอยูในระยะเริ่มตน 

 กระทรวงสาธารณสุขของรัฐบาลกลาง (Federal Ministry of Health) ทําหนาที่กํากับการ
จัดบริการและสถานการณสาธารณสุขของประเทศ สนับสนุนงบประมาณใหกับรัฐบาลจังหวัดตาม
พันธะใน Canadian Health Act ดําเนินการเร่ืองการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค การวิจัยทาง
สุขภาพ และ ขอมูลขาวสารดานสุขภาพและบริหารระบบประกันของประชากรบางกลุม คือ บริการ
สาธารณสุขของทหาร ตํารวจชายแดน ประชาชนพื้นเมือง (First nation) และผูตองขัง 

กระทรวงสาธารณสุขของรัฐบาลจังหวัด จะแบงเขตรับผิดชอบยอยเปน Regional health 
authority (RHA) โดยทําหนาที่ทั้งจัดสรรงบประมาณและรับผิดชอบการจัดบริการเครือขาย
โรงพยาบาล, คลินิก, health units และบานพักคนชรา (residential facilities) RHA บริหารโดยทีม
บริหาร (Executive team) โดยมีการกําหนดผลลัพธทางสุขภาพที่ตองการรวมกับรัฐบาลจังหวัด       
ทั้งงานรักษาพยาบาลปฐมภูมิ โรงพยาบาล ฟนฟูสภาพ ยา ชันสูตรโรค ฟนฟูสภาพ งานเยี่ยมบาน 
และงานพัฒนาคุณภาพบริการ รวมถึงงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

กลไกการอภิบาลระบบ 

 ในระดับ Regional Health Authority (RGA) รัฐบาลจังหวัด เปนผูแตงตั้ง Directors Board 
จากอาชีพตางๆ เพ่ือทําหนาที่รวมกับทีมบริหารของ RHA ในกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และคุณคา
ของ health authority เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการสุขภาพที่ดี ในราคาที่เหมาะสม และระบบ
บริการมีความยั่งยืน ทั้งน้ี RHA และสถานพยาบาลตองสงขอมูลการใหบริการที่มีการกําหนด
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มาตรฐานทั้งขอมูลคลินิก ขอมูลการเงิน และสถิติอ่ืนใหรัฐบาลจังหวัด และหนวยงานกลางดาน
ขอมูลของประเทศ  

ในระดับประเทศมีคณะกรรมการรวมของกระทรวงสาธารณสุขทุกจังหวัดและรัฐบาลกลาง           
ทําหนาที่ในกําหนดทิศทางนโยบายประเทศ และการประสานการทํางานระหวางจังหวัด โดย
คณะกรรมการรวมที่สําคัญคือ Conference of Federal/Provincial/Territorial Ministers of Health 
และ Conference of Federal, Provincial and Territorial Deputy Ministers of Health  โดยมีการ
จัดตั้งคณะทํางาน advisory committee เพ่ือจัดทําขอเสนอ และพิจารณาจากรายงานและขอเสนอ
ของหนวยงานอิสระ (arm’s-length intergovernmental agencies) ที่สําคัญคือ Canadian Institute 
of Health Iinformation (CIHI) ซ่ึงเปนสถาบันอิสระที่มีตัวแทนของรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น
เปนกรรมการ ทําหนาที่วิเคราะหขอมูลคลินิกและขอมูลการเงิน เพ่ือจัดทํารายงานทางการเงินการ
คลังใหสถานพยาบาล รัฐบาลทุกระดับและประชาชน ขอมูลน้ียังนํามาใชพัฒนากลไกการจายเงิน
สถานพยาบาล และการจัดทําราบงานรายจายสุขภาพของประเทศดวย ในสวนที่เปนขอมูลที่ตองทํา
การสํารวจจะเปนบทบาทของสํานักงานสถิติแคนาดา 

แผนภาพที่ 3.3  กลไกการอภิบาลการคลังระบบสาธารณสุขประเทศแคนาดา 
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3.4.3 ประเทศเยอรมันน ี

 สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน มีประชากรประมาณ 82 ลานคน แบงการปกครองเปน            
16 รัฐ โดยการบริหารสวนใหญเปนการดําเนินการภายในรัฐ ยกเวนกิจการตางประเทศ กลาโหม 
การคลัง การคมนาคมทางอากาศ และกฎหมายที่เก่ียวของกับทุกรัฐ 
 

โครงสรางการจัดบริการสาธารณสุข 

ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเยอรมันโดยกฎหมายแตเดิม มีการแบงการใหบริการ 
Ambulatory care กับ hospital care แยกกันอยางชัดเจน โดยบริการ Ambulatory care มีทั้ง 
แพทยเวชศาสตรครอบครัว และแพทยผูเชี่ยวชาญโดยไมมีระบบ gate keeper ประชาชนสามารถ
ไปรับบริการท่ีใดก็ได  โรงพยาบาลมีเฉพาะผูปวยใน โดยแพทยผูเชี่ยวชาญท่ีปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลจะไมไดทํางานใน Ambulatory care รัฐบาลไดสงเสริมใหเกิดระบบ gate keeper  โดย
กําหนดในกฎหมายให sickness fund สามารถจัดทํา special contract ใหมีระบบบริการปฐมภูมิ         
ที่ทําหนาที่ gate keeper และโรงพยาบาลสามารถจัดบริการ OP สําหรับ specialist ได  

โรงพยาบาลสวนใหญเปนของรัฐ แตจากนโยบายการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหก็มีการปฏิรูปการบริหารโรงพยาบาลรัฐไปเปนนิติบุคคลประเภทบริษัท
จํากัดมากขึ้น และพบวามีสัดสวนของโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มขึ้น โดยระหวาง พ.ศ. 2534 – 2547 
จํานวนโรงพยาบาลเอกชนประเภท profit organization เพ่ิมขึ้นจาก 14.3% เปน 25.4% โดยมีการ
ควบรวมกันเปนเครือขายมากขึ้น ปจจุบันหน่ึงในสามของโรงพยาบาลเอกชนประเภท profit 
organization เปนของเครือขาย 4 เครือขาย 

ประเทศเยอรมันนีมีหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรทั้งหมดมานานแลว โดยใชวิธี
ประกันสุขภาพแบบบังคับ (Compulsory social health insurance) โดยถือเปนสวนหนึ่งของระบบ
ประกันสังคม ภายใต German Social Security Code (Sozialgesetzbuch, SGB) ซ่ึงเปนกฎหมาย
หลักของระบบประกันสังคมของประเทศ มีทั้งหมด 11 book ในสวนที่เก่ียวของกับระบบประกัน
สุขภาพจะอยูในเลมที่ I, IV, V ซ่ึงกําหนดใหมีการจัดบริการสุขภาพถวนหนาครอบคลุมประชากร
ทุกคนดําเนินการโดยองคกรอิสระที่เรียกวา sickness fund จํานวน 192 แหง 

ประชาชนที่มีงานทําทุกคนที่มีรายไดต่ํากวา 3,975 ยูโร ตองเลือก sickness funds                
ที่ตองการเปนสมาชิกจายเงินสมทบตามระดับรายไดในอัตราท่ีกําหนด ทั้งนี้ผูมีรายไดสูงกวา
สามารถเลือกทําประกันกับประกันสุขภาพเอกชนได ปจจุบันประชาชน 88.5% เปนสมาชิก 
sickness funds, 9% เปนสมาชิกประกันเอกชน  
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กลไกการอภิบาลระบบ 

การกําหนดนโยบายการคลังระบบสาธารณสุขของประเทศเยอรมันในระดับประเทศอยูใน 
Ministry of Health โดยรัฐบาลจะกํากับอยูหางๆ ผานทางกลไกดานกฎหมาย และการตรวจสอบ 
การกําหนดนโยบายการคลังระบบสาธารณสุขในระดับรัฐ อยูใน Ministry of Health ของแตละรัฐ 
โดยรัฐบาลจะกํากับผานทางการทําแผน hospital plan และกลไกดานกฎหมาย และการตรวจสอบ 

รัฐบาลกลางมี Federal Insurance Office (Bundesversicherungsamt) เปนองคกรอิสระ 
ทําหนาที่จัดทําอัตราเงินสมทบเขากองทุน sickness funds และ risk adjust capitation เพ่ือใหเกิด
ความเปนธรรมสําหรับผูประกันตนในสวนภาระการจายเงินสมทบ และสรางความเปนธรรมระหวาง 
sickness fund โดยทํางานใกลชิดกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงานในปงบประมาณนี้
ไดมีการปฏิรูปใหญอีกคร้ัง โดยกําหนดให sickness fund ทุกแหงสงเงินสมทบที่เก็บไดเขา Health 
Fund ซ่ึงดูแลโดย Federal Insurance Office จากน้ันจะมีการคํานวณ risk adjust capitation             
ซ่ึงประกอบดวย age-sex 40 groups, disability 4 groups และ  morbidity 106 groups จากน้ันจะ
สงเงินกลับให sickness fund ตามผลการคํานวณ โดยรัฐบาลกลางไดสงเงินสมทบเขากองทุน 
health fund ดวยในระยะแรก เพ่ือชวยเรื่องสภาพคลอง 

รัฐบาลกําหนดใหมี Federal Joint Commission เปนองคกรรวมของสมาคมขององคกร
ประกันสุขภาพคือ sickness fund สมาคมโรงพยาบาล และสมาคมแพทย ทําหนาที่ออกระเบียบ
กฎเกณฑที่ถือปฏิบัติทั้งประเทศ กําหนดชุดสิทธิประโยชน มาตรฐานบริการ ในสวนการพิจารณา
เทคโนโลยีและบริการใหมน้ัน หลังจากผานการพิจารณาจาก federal joint commission แลว 
รายการดังกลาว (Catalog) จะถูกสงตอไปที่ Valuation Committee เพ่ือกําหนดราคาเพ่ือใหแพทย
ใชในการกระจายเงินในการรักษาผูปวยนอก ในสวนยา Valuation Committee ไมไดกําหนดราคา 
แตจะใชราคาตลาดที่ผูใหบริการเสนอมา ในสวนผูปวยในจะจายดวย DRG และ special items          
ซ่ึง Institute for hospital remunerations ของ Federal Joint Commission จะทําการปรับปรุงทุกป       
การบริหารจัดการจะเกิดในระดับรัฐ โดยองคกรประกันสุขภาพ (sickness fund) จะกําหนดเง่ือนไข
การทําสัญญาบริการ โดยตอรองกับองคกรของผูใหบริการสุขภาพ องคกรของโรงพยาบาล ทั้งน้ี
ภายใตเง่ือนไขที่ถูกกําหนจากระดับประเทศ เชน อัตราคาบริการตาม point system ของผูปวย
นอก การจายตาม based rate DRG ที่ถูกกําหนด เปนตน 
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แผนภาพที่ 3.4  กลไกการอภิบาลการคลังระบบสาธารณสุขประเทศเยอรมันนี 
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3.4.4  ประเทศญี่ปุน 

 

โครงสรางการจัดบริการสขุภาพ 

ประเทศญ่ีปุนไมมีระบบบริการปฐมภูมิโดยแพทยเวชศาสตรครอบครัว ประชาชนสามารถ
ไปรับบริการท่ีใดก็ได โดยสถานพยาบาลสวนใหญเปนของเอกชน โรงพยาบาลของรัฐสวนใหญได
ปฏิรูปเปนองคกรอิสระไปแลว  

การจัดบริการรักษาพยาบาลของประเทศญ่ีปุนใชรูปแบบการประกันสุขภาพเปนหลัก 
กลาวคือ ประชาชนตองจายภาษีทางตรงหรือเบี้ยประกัน (Premium) รวมทั้งรวมจายเม่ือรับบริการ
(Co-payment) มีประชาชนสวนนอยเทาน้ันที่ไดรับบริการแบบรัฐสวัสดิการ เชน ผูประสบภัยจาก
ระเบิดปรมาณู ผูพิการทางสมอง ผูมีรายไดนอย เปนตน ลักษณะของระบบประกันสุขภาพของ
ญ่ีปุน เปนระบบบังคับใหครัวเรือน (Household) เปนสมาชิกขององคกรประกัน (Insurers) แหงใด         
แหงหน่ึง การเก็บเบี้ยประกันใชสูตรคํานวณจํานวนเบี้ยประกันตางกันไปแลวแตองคกรประกัน           
แตโดยพ้ืนฐานจะคํานวณจากรายรับและจํานวนคนในครัวเรือน  

การจัดระบบบริการทางการแพทยภายใตกฎหมายประกันสุขภาพของญี่ปุนมีสิ่งที่เปน
ลักษณะเดนของการจัดระบบน้ี คือ ใชวิธีการจายเงินใหสถานพยาบาลตามราคากลางที่กําหนดเปน
คะแนน (Point-system Fee Schedules) โดยมีองคกรกลางทําหนาที่คิดราคา ตรวจสอบบริการ
รักษาที่ให เรียกเก็บเงินจากองคกรประกัน เพ่ือจายใหสถานพยาบาล  โดยเก็บคาธรรมเนียมตาม
จํานวนรายการจากองคกรประกันและไดเงินสนับสนุนจากรัฐบางสวน 
 

กลไกการอภิบาลระบบ 

แมวาจะมีจํานวนกองทุนมากถึงหลายพันกองทุน แตกฎหมายประกันสุขภาพของญี่ปุน     
มีกลไกในจัดการประสานใหการประกันสุขภาพเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ี คือ 

กําหนดใหมีคณะกรรมการระดับชาติ 2 ชุด คือ Council on Health Insurance Welfare, 
Central Social Insurance Medical Council ประกอบดวยตัวแทนขององคกรประกัน ตัวแทนฝาย
บุคลากรสาธารณสุข และผูทรงคุณวุฒิทําการกําหนดนโยบายของระบบประกันสุขภาพ ราคากลาง
ของยาและคาบริการทางการแพทย ใหสถานพยาบาล และองคกรประกันถือปฏิบัติเชนเดียวกันทั้ง
ประเทศ โดย Health economic bureau รับผิดชอบการสํารวจราคาคาบริการ คายา และวัสดุ
การแพทย รวมทั้งรายการยาและเทคโนโลยีใหม เพ่ือจัดทํารางราคาของ Standard Fee Schedule 
เสนอให Central Social Insurance Medical Council พิจารณา 
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กําหนดใหมีสมาคมขององคกรประกัน  โดย Societiesที่อยูภายใต Employees Health 
Insurance จะมีสมาคมของตนเอง สวนเทศบาล และ Societies ที่อยูภายใต National Health 
Insurance จะแยกเปนอีกสมาคมของตนเอง เพ่ือทําหนาที่บริหาร ประสานงาน กําหนดทิศทาง      
ในภาพรวมขององคกรประกันที่เปนสมาชิก และเปนตัวแทนในคณะกรรมการระดับชาติ   

จัดตั้งองคกรกลางตรวจสอบและจายเงินคารักษาพยาบาล เพ่ือทําหนาที่คิดเงินคา
รักษาพยาบาลแทนสถานพยาบาล และเรียกเก็บเงินองคกรประกัน โดยใชราคากลางของยาและ
คาบริการทางการแพทยที่ Central Social Insurance Medical Council กําหนด   

Health Insurance bureau ทําหนาที่นํานโยบาย และแนวทางของคณะกรรมการระดับชาติ
มาดําเนินการ ตั้งงบประมาณสนับสนุนการบริหารองคกรประกัน รวมทั้งสนับสนุนงบดําเนินการ
ใหบริการรักษาพยาบาลภายใต National Health Insurance และการประกันสุขภาพผูสูงอายุ 
ภายใตการดําเนินการของรัฐบาลทองถิ่น  การกํากับประเมินผล และประสานงานกับองคกรประกัน 
องคกรกลางตรวจสอบและจายเงินคารักษาพยาบาล 

แผนภาพที่ 3.5 กลไกการอภิบาลการคลังระบบสาธารณสุขประเทศญ่ีปุน 
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สรุป 
 

จากการวิเคราะหประสบการณของ 4 ประเทศตวัอยาง พบวาทุกประเทศมีหนวยงานที่ทํา
หนาที่ในการอภิบาลระบบการคลังสาธารณสุข ที่มีการออกแบบเปนชั้นๆ ตั้งแตระดับประเทศลงไป  

1. มีหนวยงานที่ทําหนาที่ในการวางนโยบาย และกํากับในภาพรวม ถาเปนระบบที่มีการ
กระจายอํานาจมาก องคกรที่ทําหนาที่ในภาพรวมนี้จะอยูในรูปคณะกรรมการ อยางไร         
ก็ตาม หนวยงานที่เปนเลขานุการของกรรมการระดับชาติน้ีจะเปนกระทรวงสาธารณสุข  
ซ่ึงตองทําหนาที่ในการจัดทําหรือแกไขกฎหมายเพ่ือใหทุกองคกรปฏิบัติตาม 

2. มีหนวยงานที่ทําหนาที่กําหนดชุดสิทธิประโยชน และกลไกการจายในระดับประเทศที่ใช
บังคับกับทุกหนวยงาน 

3. มีหนวยงานท่ีรับขอมูลจากทุกหนวยบริการ และจัดทําสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนากลไก
การจายเงินใหสถานพยาบาล  
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บทที่ 4 

การอภิบาลการคลังมหภาคระบบสาธารณสขุไทย 

4.1 พัฒนาการดานการคลังระบบสาธารณสุขไทย 

 การพัฒนาการคลังระบบบริการสุขภาพของไทยในชวงสองทศวรรษที่ผานมามีทิศทางไปทาง
ขยายบทบาทของระบบการคลังรวมหมู กลาวคือ รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขไดขยายความ
ครอบคลุมของการใหหลักประกันสุขภาพแกประชาชนไทยเปนลําดับ ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ
ในการสํารวจอนามัยและสวัสดิการในชวงที่ผานมาแสดงใหเห็นถึงการขยายความครอบคลุมของการมี
หลักประกันสุขภาพของประชาชนไทยเปนลําดับโดยเฉพาะในชวงระหวางป พ.ศ. 2534 – 2546 ความ
ครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพของประชาชนไทยขยายเพ่ิมเทาตัวระหวางป 2534 – 2544 จากรอย
ละ 34 เปนรอยละ 70 และเพ่ิมเปนรอยละ 95 ในป 2546 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาการขยายความครอบคลุม
ของระบบประกันสุขภาพดังกลาวจะเห็นวามาจากการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขเปนหลัก 
(โครงการ สปร. บัตรสุขภาพ และตอมาเปนโครงการประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง)) รองลงมาคือ
สํานักงานประกันสังคม (โครงการประกันสังคม) ในขณะท่ีความครอบคลุมของระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการมีแนวโนมลดลง 

แผนภาพที่ 4.1 รอยละความครอบคลุมประชากรไทยตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2534 - 2546 
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ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ  
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 รายจายสุขภาพรวมของประเทศมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเปนลําดับ ยกเวนชวงระหวางป 2540 - 2542 
ที่เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ โดยรายจายที่ลดลงเปนหลักคือรายจายดานการลงทุน 
ขณะเดียวกันมีการขยายบทบาทของการคลังรวมหมูเพ่ิมขึ้นเปนลําดับสืบเน่ืองจากความครอบคลุมการมี
หลักประกันสุขภาพของประชาชนที่เพ่ิมขึ้น ขณะเดียวกันบทบาทของการคลังที่ครัวเรือนจายเองเม่ือไป
ใชบริการก็มีแนวโนมลดลงเปนลําดับดังแสดงในแผนภาพที่ 4,1  

แผนภาพที่ 4.2 รายจายสุขภาพรวมของประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2537-2548 จําแนกตามแหลงเงิน  

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

25
37

25
38

25
39

25
40

25
41

25
42

25
43

25
44

25
45

25
46

25
47

25
48

กระทรวงสธ. กระทรวงอ่ืน อปท.
สวัสดิการขาราชการ สวัสดิการรัฐวิสาหกิจ หลักประกันสุขภาพถวนหนา
ประกันสังคม กองทุนทดแทน พรบ.รถ
ประกันเอกชน สวัสดิการนายจาง ครัวเรือน
องคการกุศล อ่ืนๆ

 
ท่ีมา: สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ บัญชีรายจายสุขภาพประเทศไทย  

4.2 บทบาทองคกรในการบริหารจัดการการคลังระบบสาธารณสุข  

 เม่ือพิจารณาหนวยบริหารจัดการการคลังระบบสาธารณสุขของไทย พบวา บทบาทกระทรวง
สาธารณสุขมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเปนลําดับชวงกอนปงบประมาณ 2543 สืบเน่ืองจากการขยายบทบาทการ
คลังรวมหมูซ่ึงอยูภายในการบริหารจัดการของกระทรวงสาธารณสุข เชน โครงการสวัสดิการประชาชน
ดานการรักษาพยาบาล (สปร.) และโครงการบัตรประกันสุขภาพ 500 บาท กระทรวงสาธารณสุขมี
บทบาทในการบริหารจัดการจากรอยละ 24 ระหวางปงบประมาณ 2537-39 เพ่ิมเปนรอยละ 30-32 ในป 
2542-44 และมีแนวโนมลดลงเปนลําดับตั้งแตปงบประมาณ 2544 เปนตนมา จนเหลือเพียงรอยละ 19 
ในป 2548 อันเนื่องจากนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซ่ึงมีการแยกการบริหารจัดการ
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งบประมาณโครงการดังกลาวไปยังสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ในขณะที่บทบาทการ
คลังรวมหมูมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเปนลําดับบทบาทของครัวเรือนที่จาย ณ จุดใชบริการก็ลดลงเปนลําดับ 
จากกวารอยละ 50 ในป 2537 เหลือรอยละ 30 ในป 2548  

แผนภาพที่ 4.3 รอยละงบดําเนินการของหนวยบริหารการคลังระบบสาธารณสุข ป 2537 – 2548  
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ท่ีมา: ปรับจากบัญชีรายจายสุขภาพ พ.ศ. 2537 – 2548 สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ  

 หนวยงานที่ มีบทบาทดานการคลังระบบบริการสุขภาพของไทยเพิ่มขึ้นอยางเดนชัดคือ 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ซ่ึงทําหนาที่ในการบริหารจัดการงบประมาณโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาและทําหนาที่ซ้ือบริการแทนประชาชนภายใตโครงการดังกลาว โดย สปสช. 
มีบทบาทในการบริหารจัดการรอยละ 14-16 ระหวางปงบประมาณ 2536-2538  

 กรมบัญชีกลางและสํานักงานประกันสังคมมีบทบาทในการบริหารจัดการเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 
ทั้งนี้ แมสัดสวนรอยละประชากรที่ครอบคลุมโดยสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการจะมีแนวโนมลดลง
เปนลําดับก็ตามแตกลับพบวารายจายของระบบน้ีกลับยังคงมีแนวโนมสวนแบงเพ่ิมขึ้น จากรอยละ 9 
ระหวางป 2537 - 2539 เปนรอยละ 12 ระหวางป 2547 – 2548 สําหรับสํานักงานประกันสังคมมีบทบาท
ในการบริหารเงินเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 3 เปนรอยละ 8 ในชวงระยะเวลาเดียวกัน 

 หนวยงานที่จะมีบทบาทในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ิมขึ้นเปนลําดับอีกหนวยงานหนึ่ง คือ 
องคการปกครองสวนทองถิ่น โดยในปงบประมาณ 2537 มีบทบาทเพียงรอยละ 1 และเพิ่มเปนรอยละ 3
ในระยะหลัง อยางไรก็ดีขอมูลจากบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติน้ันนาจะต่ํากวาที่ควรจะเปน เน่ืองจาก
หลังจากมีการถายโอนภารกิจและงบประมาณของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขบางสวนไปยัง
ทองถิ่น แตพบวารายจายของทองถิ่นในรายงานดังกลาวต่ํากวางบประมาณในสวนที่ถายโอนไป 
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 สิ่งที่นากังวลอีกประการคือ หนวยงานที่ เ กิดใหมทั้งหลายมีแนวโนมที่จะจัดสวัสดิการ
รักษาพยาบาลใหแกบุคลากรของตนเอง ในลักษณะที่ไมดอยไปกวาสวัสดิการรักษาพยาบาล และหลายๆ
แหงก็พยายามจัดใหดีกวา เชน ไปซ้ือประกันสุขภาพเอกชนใหแกบุคลากร   

 

4.3 รูปแบบและกลไกการดําเนินงานการคลังระบบสาธารณสุขไทย 

 พิจารณาจากขอมูลขางตนจะเห็นวา แหลงการคลังระบบสาธารณสุขภาครัฐหลักๆ มีสี่แหลงใหญ
ดวยกัน คือ (1) งบประมาณปกติที่จัดแกกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอื่นๆ (2) งบกองทุน
หลักประกันสุขภาพถวนหนา (3) ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ และ (4) กองทุนประกันสังคม 
ดังนั้นในที่น้ีจะขอกลาวถึงรูปแบบและกลไกการดําเนินงานของสี่แหลงทุนหลักดังกลาวซ่ึงรายละเอียด
แสดงในแผนภาพที่ 4.4 

1) การคลังระบบงบประมาณปกติของหนวยราชการ 

  แมประเทศไทยจะมีระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา แตสถานพยาบาลสวนใหญยังคงเปนของ
รัฐโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข และยังคงไดรับงบประมาณปกติจากรัฐบาลโดยผานกระบวนการ
เจรจาตอรองกับสํานักงบประมาณ งบประมาณหลักที่สถานพยาบาลเหลาน้ีไดรับคือ เงินเดือน 
นอกจากนั้นก็เปนงบประมาณสําหรับโครงการสาธารณสุข และการบริหารจัดการ เปนตน โรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวงอ่ืนก็ยังคงไดรับเงินเดือนและงบดําเนินการบางสวนจากกระทรวงตนสังกัด  

 สําหรับกระทรวงสาธารณสุข งบประมาณที่ไดรับจะกระจายไปยัง กรม กอง ตางๆในสวนกลาง 
และหนวยงานในสวนภูมิภาคภายใตสังกัดของตนเอง เชน ศูนยเขต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
โรงพยาบาล เปนตน หลักเกณฑการจัดสรรสวนใหญเปนไปตามอุปทาน (supply) เชน จํานวนบุคลากร
ประเภทตางๆ ขนาดและประเภทสถานพยาบาล เปนตน หนวยงานตนสังกัดเปนทั้งผูสนับสนุน
งบประมาณขณะเดียวกันก็เปนเจาของสถานพยาบาล  

 กลไกการกํากับเปนการกํากับแนวด่ิงภายใตสายบังคับบัญชา โดยกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงอื่นๆ รายงานตรงตอรัฐบาลและรัฐสภา ผานทางรัฐมนตรปีระจํากระทรวง 

2) กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

 แหลงรายไดหลักของระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติก็มาจากระบบภาษีทั่วไปของรัฐบาล 
ทั้งนี้ในแตละป สปสช. จําคํานวณงบเหมาจายรายหัวที่ตองการและเจรจาตอรองกับสํานักงบประมาณ
เพ่ือตั้งงบเหมาจายรายหัว และงบบริหารจัดการของสํานักงาน  

 ทั้งนี้การบริหารจัดการงบเหมาจายรายหัวของ สปสช. อยูภายใตการกํากับของคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยจะมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับบริการตางๆพรอมทั้งกําหนด
หลักเกณฑการจัดสรร/จายคาบริการแตละประเภท เชน บริการผูปวยนอก บริการผูปวยใน บริการ
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สงเสริมสุขภาพปองกันโรค (แนวด่ิง พ้ืนที่ สถานพยาบาล และชุมชน) งบบริการการแพทยฉุกเฉิน 
กองทุนคาใชจายสูง บริหารโรคเฉพาะ ฯลฯ  

 สปสช. ทําสัญญาซ้ือขายบริการกับทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ในชวงที่ผานมา สปสช.
สวนกลางเปนผูซ้ือบริการโดยตรงกับเครือขายบริการ แตในอนาคตมีแผนท่ีจะใหสํานักงานสาขาเขตทํา
หนาที่ซ้ือบริการเอง โดยกําหนดวงเงินงบประมาณที่แตละเขตจะไดรับ ทั้งน้ี สปสช. ดําเนินบทบาทการ 
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แผนภาพที่ 4.4 โครงสรางกลไกการบริหารระบบการคลังระบบสาธารณสุขไทยแตละระบบหลัก 
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คุมครองสิทธิแกประชาชนดวย ขณะเดียวกันก็กํากับการดําเนินงานของสถานพยาบาลคูสัญญาใหเปนไป
ตามขอตกลง มีกลไกการตรวจสอบและเบิกจายคาบริการภายใน สปสช. เอง 

 เน่ืองจาก สปสช. เปนหนวยงานอิสระผานใตการกํากับของรัฐ การกํากับการดําเนินงานของ 
สปสช. ดําเนินการโดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ขณะเดียวกัน สปสช. ก็ตองรายงาน
ตรงตอรัฐบาลและรัฐสภา และตองผานการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 

3) ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 

 สวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการและบุคคลในครอบครัวรวมถึงขาราชการบํานาญ เปนที่
รับรูกันวาเปนสวัสดิการที่รัฐบาลจัดใหเพ่ือชดเชยคาแรงที่ถูกในระบบราชการ โดยอาศัยงบประมาณ
แผนดิน ทั้งน้ีกรมบัญชีกลางเปนผูตั้งงบประมาณและบริหารการเบิกจายงบกอนนี้เหมือนกับระบบการ
เบิกจายงบประมาณทั่วไป ซ่ึงการเบิกจายจริงมักเกินกวางบประมาณที่ตั้งเสมอโดยไปใชงบกลางของ
รัฐบาลตอนปลายป อยางไรก็ดีในปจจุบันการจะไปใชงบกลางทําไดยากขึ้นจึงสรางแรงกดดันตอ
กรมบัญชีกลางในการควบคุมคาใชจายของระบบ 

 ระบบนี้จายคารักษาพยาบาลสําหรับบริการผูปวยนอกตามรายการเรียกเก็บยอนหลัง 
(Retrospective fee-for-services) และจายคาบริการผูปวยในตามรายปวย (per case) โดยอาศัยนําหนัก
สัมพัทธกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) ในการกําหนดอัตราการจายกลาง ซ่ึงในการเบิกจาย กรมบัญชีกลาง
ไดทําสัญญาใหสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดย สํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ และ
แผนงานพัฒนาระบบการตรวจสอบการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล เปนหนวยงานในการบริหารขอมูล
การเบิกจาย และตรวจสอบตามลําดับ 

 กรมบัญชีกลางรายงานตรงตอ รัฐบาล และ รัฐสภา 

4) กองทุนประกันสังคม 

   ระบบประกันสังคมเปนประกันภาคบังคับ ซ่ึงมีสิทธิประโยชนหลายดานดวยกัน โดยบริการ
รักษาพยาบาลเปนเพียงหนึ่งสิทธิประโยชนที่ผูประกันตนจะไดรับ โดย นายจาง ลูกจาง และรัฐบาลจาย
สมทบในสัดสวนเทากัน โดยกําหนดอัตราจายสมทบแบบมีเพดาน 

 สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปนหนวยราชการที่จัดเก็บเงินและบริหารกองทุน
ดังกลาว และทําหนาที่ซ้ือบริการจากทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน โดยจายคาบริการแบบเหมาจายราย
หัวรวมทั้งบรกิารผูปวยนอกและใน 

 สํานักงานประกันสังคมบริหารกองทุนภายใตการกํากับของคณะกรรมการประกันสังคม โดย
สํานักงานทําหนาที่ ใหสิทธิ คุมครองสิทธิ บริหารการเบิกจาย และตรวจสอบสถานพยาบาลผานกลไก
การตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลคูสัญญาซ่ึงดําเนินการปละครั้ง  
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 เน่ืองจากสํานักงานประกันสังคมยังคงเปนหนวยงานในระบบราชการ ดังน้ันงบประมาณในการ
ดําเนินงานของสํานักงานจึงมาจากงบประมาณสวนหนึ่ง งบดําเนินการบางสวนมาจากงบกองทุนฯ ดังน้ัน
ในการดําเนินงานก็ตองรายงานตอรัฐบาล/รัฐสภา เชนเดียวกัน 

4.4 กลไกการอภิบาลการคลังระบบสาธารณสุขไทยระดับมหภาค  

 เม่ือศึกษาทบทวนบทบาทภารกิจตามกรอบกฎหมายและโครงสรางองคกรของหนวยงาน
ระดับชาติที่เก่ียวของกับระบบการคลังสาธารณสุขของไทยแลวพบวาปจจุบันยังไมมีหนวยงานใดที่มี
โครงสรางองคกรและบทบาทหนาที่ตามกรอบกฎหมายใหทําหนาที่ในการกําหนดทิศทางและนโยบาย
ระยะยาว การควบคุมกํากับนโยบาย การกํากับและติดตามประเมินผล รวมทั้งมีขอมูลขาวสารสนับสนุน
ของระบบการคลังสาธารณสุขในระดับมหภาคของประเทศเลย โดยหนวยงานดังกลาวสวนหนึ่งจะมี
บทบาทภารกิจในการอภิบาลระบบการคลังระดับมหภาคในภาพรวมของประเทศโดยรวมทุกดานทุก
กระทรวง/สวนราชการ ซ่ึงระบบการคลังสาธารณสุขเปนสวนหนึ่งของระบบการคลังทางดานสังคม 
นอกเหนือจากน้ันก็เปนหนวยงานที่มีภารกิจในการอภิบาลระบบการคลังในระดับกระทรวงหรือสวน
ราชการเทาน้ัน และยังไมมีหนวยงานใดที่มีอํานาจตามกฎหมายใหสามารถกํากับดูแลหนวยงานอ่ืนๆ
นอกกระทรวง/สวนราชการของตนเองได อาทิเชน  

 สํานักนายกรัฐมนตรี เปนหนวยงานหลักซ่ึงประกอบดวย 3 หนวยงานระดับชาติที่สําคัญ คือ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ซ่ึงทั้งสามหนวยงานมีภารกิจหลักในการใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแก
รัฐบาลและหนวยงานภาครัฐเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การจัดทํางบประมาณท่ี
สนองตอนโยบายและเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของรัฐบาล จัดกระบวนการพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตรดานสุขภาพโดยกระบวนการมีสวนรวมจากทุกฝาย รวมทั้งการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับ
ระบบสุขภาพ แตนโยบาย/ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาในภาพรวมดังกลาวเปนแผนระยะสั้นหรือระยะปาน
กลางไมใชแผนระยะยาว แมวาจะมีการระบุถึงกรอบทิศทางในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรและ
การดําเนินงานของระบบการเงินการคลังสุขภาพระยะยาวไวในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ.2552 แตยังไมมีโครงสรางองคกร หรือกระบวนการทํางานที่เปนรูปธรรมในการอภิบาลระบบ 1      

 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง มีภารกิจในการเสนอแนะและออกแบบนโยบาย
และมาตรการดานการคลัง ระบบการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหวางประเทศให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลก็ไมมีโครงสรางองคกร บทบาทภารกิจ และกระบวนการทํางานในการ
กําหนดทิศทางนโยบายระยะยาวดานการคลังระบบสาธารณสุขแตอยางใดเชนกัน 

                                                 
1
  ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2552 หมวด 12 การเงินการคลังดานสุขภาพ มีการระบุหลักการและ
เปาหมายของการเงินการคลังสุขภาพไวในขอ 104, 105 และ111 รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก 1. 
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สําหรับกระทรวงสาธารณสุขมีหนวยงานที่มีบทบาทภารกิจเก่ียวของกับระบบการเงินการคลัง
ระดับประเทศ 3 หนวยงาน คือ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานพัฒนานโยบายและสุขภาพ
ระหวางประเทศ และกลุมประกันสุขภาพหรือสํานักพัฒนาการเงินการคลังสุขภาพ แตหนวยงานทั้งหมด
ดังกลาวก็ไมมีโครงสรางองคกร บทบาทภารกิจตามกรอบกฎหมาย หรือกระบวนการทํางานที่มีลักษณะ
เปนงานประจําและตอเน่ือง นอกจากน้ี หนวยงานดังกลาวยังไมมีอํานาจทางกฎหมายใหสามารถทํา
บทบาทหนาที่ดานการอภิบาลการคลังระบบสาธารณสุขได   

4.5 ชองวางในระบบ 

จากขอมูลการทบทวนกลไกและรูปแบบการบริหารการคลังระบบสาธารณสุขของกองทุน
หลักประกันสุขภาพและระบบงบประมาณ รวมทั้งกลไกการอภิบาลการคลังระบบสาธารณสุขระดับ 

มหภาคและของประเทศไทยเม่ือเปรียบเทียบกับกลไกและรูปแบบการอภิบาลการคลังระบบสาธารณสุข
หนวยราชการในตอนที่แลว สามารถสรุปประเด็นตางๆไดดังน้ี (แผนภาพที่ 4.5)  

 

แผนภาพที่ 4.5 ชองวางในการอภิบาลการคลังระบบสาธารณสุขของประเทศไทย 
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1) การคลังระบบสาธารณสุขของประเทศไทยมีหลายระบบดวยกัน ทั้งจากระบบภาษีและระบบ 

ประกันสุขภาพภาคบังคับ ในระบบภาษียังมีแยกยอยเปนระบบงบประมาณปกติ ระบบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ รวมถึงระบบงบประมาณทองถิ่น พรบ.
ผูประสบภัยจากรถ สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานรัฐวิสาหกิจ อปท. รวมถึงหนวยงานอิสระ
ภายใตการกํากับของรัฐ ฯลฯ 

2) การอภิบาลการคลังระบบสาธารณสุขของแตละระบบยอย มีลักษณะเบ็ดเสร็จภายในระบบยอยเอง 
เชน กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอื่นๆ รวมถึงกองทุนตางๆ เปนผูตั้งงบประมาณเองโดยการเจรจา
ตอรองกับสํานักงบประมาณเปนปๆไป และทําการบริหารจัดการงบประมาณที่ไดรับ ตลอดจนการกํากับ
ตรวจสอบเอง และหากเปนระบบงบประมาณปกติของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอ่ืนหนวยงาน
น้ันก็เปนผูใชงบประมาณเอง โดยมีสํานักงานตรวจเงินแผนดินทําหนาที่สุมตรวจสอบการใชจายเงินของ
สวนราชการตางๆ 

3) มีการแยกบทบาทระหวางผูซ้ือและผูใหบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ คือ กองทุน 

ประกันสังคม กองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนา และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 
อยางไรก็ดี เน่ืองจากกลไกตลาดในระบบบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะในภูมิภาคและชนบทไมทํางาน 
เน่ืองจากมีเพียงสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขเปนหลัก กลไกการซ้ือขายบริการจึงทํางานได
จํากัด สปสช. จึงตองแทรกแซงใหเกิดการพัฒนาระบบบริการเพ่ือตอบสนองตอความจําเปนดานสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่ตางๆ (Srithamrongsawat et al., 2009) 

4) ระบบยอยคอนขางมีอิสระในการออกแบบระบบ เชน การกําหนดวิธีการจัดสรรงบประมาณ  

วิธีและอัตราการจายเงินแกสถานพยาบาล ทําใหมีความหลากหลายในวิธีและอัตราการจาย เชน ระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาและระบบประกันสังคมจายดวยวิธีงบประมาณปลายปด (เหมาจายรายหัว
รวมสําหรับประกันสังคม และเหมาจายรายหัวบริการผูปวยนอกและรายปวยภายใตงบประมาณยอดรวม
สําหรับบริการผูปวยในของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา) ในขณะที่ระบบสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลขาราชการจายแบบปลายเปด (ตามปริมาณบริการผูปวยนอก และตามรายปวยผูปวยใน) 
สงผลใหเกิดแรงจูงใจในการใหบริการที่ตางกัน มีการเลือกปฏิบัติในการใหบริการ สงผลใหมีความเหลื่อม
ล้ําในการใหบริการของสถานพยาบาล (Limwattananon et al., 2009) เชน ผูปวยในระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการ มีโอกาสไดรับยาราคาแพง ยาตนแบบ และบริการที่มีราคาแพงมากกวาผูปวย
สิทธิอ่ืน  เปนตน ขณะเดียวกันก็สงผลใหคาใชจายของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการเพิ่ม
สูงขึ้นอยางรวดเร็ว (Sakulpanich et al., 2009) 

5) แมกระทรวงสาธารณสุขโดยพันธกิจตามกลหมายจะเปนองคกรรัฐระดับชาติที่ตองกํากับทิศและ 

อภิบาลระบบสาธารณสุขโดยรวม อยางไรก็ดีเน่ืองจากกระทรวงเองก็เปนผูใหบริการรายหนึ่งถึงแมจะ
เปนรายใหญของประเทศก็ตาม ทําใหบทบาทกระทรวงสาธารณสุขจึงเสมือนเปนผูใหบริการ และไป
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เจรจาตอรองกับกองทุนตางๆในเรื่องคาบริการ มิไดดําเนินการตามพันธกิจที่ควรจะเปนในการคลังระบบ
สาธารณสุข 

6) หากพิจารณาจากโครงสรางการดําเนินงานที่เปนอยูในปจจุบันจะเห็นวา ชองวางสําคัญในระบบ 

คือ กลไกการกํากับทิศและอภิบาลการคลังระบบสาธารณสุขของไทยไมทํางาน สํานักงบประมาณดําเนิน
บทบาทเพียงการจัดสรรงบประมาณที่มีอยูจํากัดในแตละปใหแกกระทรวงทบวงกรมตางๆอยางไร 
ในขณะที่ สํานักงานตรวจเงินแผนดินก็มุงตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริตเปนสําคัญ แมทุกระบบตอง
รายงานตอ รัฐบาลและรัฐสภา แตไมมีกลไกใดที่ทําหนาที่ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
รวมถึงการวางแผนระยะยาวและกํากับระบบใหเปนไปตามเปาประสงคของระบบสาธารณสุขโดยรวม   
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บทที่ 5 

ขอเสนอกระบวนการวางแผนและกาํกับทิศทางระบบการคลัง
สุขภาพสําหรับประเทศไทย 

ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรสาธารณสุขสรุปวาตลาดบริการสาธารณสุขเปนตลาดไมสมบูรณ 
ทําใหการจัดสรรทรัพยากรไมมีประสิทธิภาพ หรือเรียกกันวาเกิดปรากฎการณ ”กลไกการตลาด
ลมเหลว (Market failure) ” ทําใหระดับสวัสดิการสังคมต่ํากวาที่ควร (Welfare loss) ตองใชอํานาจ
บริหารของรัฐในการ”ปรับแตง”ระบบใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด   

ในบทนี้จะเปนการแสดงใหเห็นประเด็นปญหาจากการที่ประเทศไทยไมมีการอภิบาลระบบ
การคลังสาธารณสุขในภาพรวม มีแตการอภิบาลในระดับองคกรที่กระจัดกระจายในหลายกระทรวง 
ทําใหการดําเนินการ “ปรับแตง” ระบบบริการสาธารณสุข แมวาจะมีทิศทาง แตขาดการประสาน
นโยบายและยุทธศาสตรไปดวยกัน ทําใหเกิดการดอยประสิทธิภาพในการดําเนินการไปในทิศทางที่
กําหนด เกิดปรากฎการณ “กลไกรัฐลมเหลว (Government failure) ในการทําใหแกไขปญหา 
Welfare loss และ นําเสนอแนวทางในการสรางระบบอภิบาลการคลังสาธารณสุขในประเทศไทย  

 
5.1 สภาพปญหาที่เกิดจากการขาดระบบอภิบาลการคลังสุขภาพ  
 

1) การกํากับทิศทางนโยบาย 
ปจจุบันประเทศไทยมีวิสัยทัศนและทิศทางของระบบสาธารณสุขที่ชัดเจน ในการมุงเนนให

ประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกคน โดยเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่กําหนดในกฎหมาย
สูงสุดของประเทศและมีกฎหมายยอยหลายฉบับที่กําหนดกลไกการดําเนินงานใหประชาชนในแตละ
กลุมเขาถึงสิทธิในการรับบริการสาธารณสุข ทิศทางดังกลาวเปนทิศทางที่ถูกตอง และไดพิสูจนให
เห็นในชวงวิกฤตเศรษฐกิจน้ีวาสามารถลดทอนผลกระทบทางเศรษฐกิจตอครัวเรือน ชวยให
ประชาชนไทยในการเขาถึงบริการสาธารณสุขและไมประสบปญหาหน้ีสินลนพนตัว และเปน
ตัวอยางที่องคกรระหวางประเทศ เชน องคการอนามัยโลก องคกรแรงงานระหวางประเทศ และ 
ธนาคารโลกใชเปนกรณีศึกษาใหกับประเทศอ่ืนๆ 

แตปจจุบันยุทธศาสตรการคลังระบบสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทยสับสนไมสอดคลอง
กัน  เน่ืองจากหนวยบริหารการคลังระบบสาธารณสุขกระจายอยูในสวนราชการหลายกระทรวง มี
ลักษณะเบ็ดเสร็จภายในระบบยอยเอง เชน กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอ่ืนๆ รวมถึงกองทุน
ตางๆ ที่มีคณะกรรมการของตนเอง เชน กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติมีคณะกรรมการ
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หลักประกันสุขภาพแหงชาติ กองทุนประกันสังคมมีคณะกรรมการประกันสังคม เปนตน 
คณะกรรมการเหลาน้ี มีอํานาจตามกฎหมายที่จะกําหนดชุดสิทธิประโยชน แนวทางการจัดบริการ 
และกลไกการจายเงินใหสถานพยาบาลเอง ในทางปฏิบัติแตละกองทุนตางมีแนวทางการจัดบริการ 
และกลไกการจายเงินแตกตางกันไปในชุดสิทธิประโยชนเดียวกัน แมจะมีความพยายามในการ
ประสานงานในระดับหนวยบริหารการคลังระบบสาธารณสุขที่สําคัญของรัฐ ไดแก สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ กรมบัญชีกลาง และสํานักงานประกันสังคม ก็พบวาไมประสบผลสําเร็จ
เทาที่ควร ในเรื่องการประสานแนวทางการจัดบริการ และกลไกการจายเงิน โดยอุปสรรคท่ีสําคัญ
ไดแก กฎหมายของแตละกองทุนมีขอกําหนดในประเด็นรายละเอียดตางกัน หรือแมเปนระเบียบ
ของกองทุนเองก็มักมีปญหาในการแกไขระเบียบดังกลาว เน่ืองจากคณะกรรมการกองทุนมี
ความเห็นแตกตางกัน โดยเฉพาะประเด็นที่แกไขมักมีการไดเปรียบเสียเปรียบของทั้งกลุมสมาชิก
ของทุนและสถานพยาบาล   

การกํากับทิศทางนโยบายนั้นสามารถทําไดทั้งในกรณีมีหนวยบริหารการคลังระบบ
สาธารณสุขเพียงหนวยเดียว เชน ประเทศอังกฤษ หรือในกรณีที่มีหนวยบริหารการคลังระบบ
สาธารณสุขหลายหนวย(Multiple purchasers) เชน ในกรณี ประเทศเยอรมันนี ประเทศญี่ปุน หรือ 
ประเทศแคนาดา ก็สามารถกํากับทิศทางนโยบายการคลังระบบสาธารณสุขของประเทศได
เชนเดียวกัน ทั้งนี้ ในทั้ง 3 ประเทศนั้นมีหลักการดําเนินการสรางกลไกอภิบาลการคลังระบบ
สาธารณสุขเหมือนกัน คือ กําหนดใหมีองคกรในระดับประเทศทําหนาที่อภิบาลระบบ โดยมีอํานาจ
ตามกฎหมายที่จะสั่งใหหนวยบริหารการคลังระบบสาธารณสุขตองปฏิบัติตามกติกาเดียวกัน  
 

2) การใหบริการประชาชน 
ประเทศไทยมีหนวยหนวยบริหารการคลังระบบสาธารณสุขที่มีกองทุนของตนเองในการ

จัดหาบริการสาธารณสุขใหสมาชิกของตน เชน สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ประกันสังคม 
เปนตน กองทุนเหลาน้ีมีสมาชิกมีความเปนเจาของกองทุน มีกลไกการบริหารสิทธิประโยชนของ
ตนเอง แตในความเปนจริงสมาชิกของทุกกองทุนมีการโยกยายเปลี่ยนแปลงกองทุนจํานวนมากทุก
ป ซ่ึงแตละกองทุนมีการออกแบบชุดสิทธิประโยชน และกลไกการจายเงินตางกัน ทําใหประชาชนที่
ปวยเปนโรคที่ตองรักษาตอเน่ือง เชน โรคเบาหวานซึ่งเปนโรคเร้ือรัง เกิดปญหาในการรับการตรวจ
รักษาตอเน่ือง กรณีโรคเอดสและวัณโรค มีการขาดยาเน่ืองจากการเปลี่ยนสิทธิจากกองทุนหนึ่งไป
อีกกองทุนหนึ่งน้ัน อาจทําใหเกิดเชื้อด้ือยา ซ่ึงมีปญหาถึงแกชีวิต รวมทั้งเปนการแพรกระจายเชื้อ
ด้ือยาในชุมชนดวย 

 
3) หนวยบริหารการคลังระบบสาธารณสุขและสถานพยาบาล 

ปจจุบันการกําหนดราคาคาบริการขึ้นกับสถานพยาบาลรัฐแตละแหง โดยมีการกํากับโดย
หนวยงานระดับกรมแบบหางๆ และในสวนสถานพยาบาลเอกชนก็เปนราคาของสถานพยาบาลเอง 
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นอกจากนั้น การกําหนดกลไกการจายของกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐก็แตกตางกันไป ขึ้นกับวิธี
บริหารของแตละกองทุน ทําใหการบริหารจัดการเบิกจายชดเชยคารักษาพยาบาลมีความซับซอน 
ทําใหเพ่ิมตนทุนคาบริหารจัดการในระบบ นําไปสูการดอยประสิทธิภาพเชิงเทคนิค 

ปจจุบันประเทศไทยไมมีกลไกในการจัดทํามาตรฐานราคาและกลไกการจายเงิน หนวย
บริหารการคลังและสถานพยาบาลตองตกลงวิธีการจายในระดับกองทุนกันเอง ซ่ึงเปนกระบวนการที่
ซับซอน กินเวลา ซ่ึงกระบวนการดังกลาวน้ัน สามารถทําใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นไดโดยการมีการ
ตกลงในภาพรวมระดับประเทศ เชนใน ประเทศอังกฤษ และญี่ปุน กระทรวงสาธารณสุขจะเปนคน
กลางในการดําเนินการ กําหนดราคาบริการที่หนวยบริหารการคลังและสถานพยาบาลตองใช หรือ
รัฐบาลอาจไมดําเนินการเอง แตกําหนดในกฎหมายใหมีการดําเนินการโดยหนวยงานอ่ืน เชน ใน
ประเทศเยอรมันนีน้ัน มีการตั้ง Joint commission ระหวางหนวยบริหารการคลัง สถานพยาบาล 
และผูใหบริการ เพ่ือตกลงราคา  

การที่มีกลไกกลางทําหนาที่ดังกลาวน้ันเปนประโยชนตอสถานพยาบาลเชนกัน เน่ืองจากใน
ปจจุบัน กองทุนมีการออกแบบชุดสิทธิประโยชน และกลไกการจายเงินตางกันทําให สถานพยาบาล
ตองมีคาใชจายในการบริหารจัดการภายในเพิ่มขึ้นเพ่ือรองรับวิธีการจายเงินที่แตกตางกัน  

 
4) ภาระการเงินการคลังของประเทศในระยะยาว 

ระบบสถิติและสารสนเทศดานการคลังสุขภาพของประเทศไทยกาวหนากวาประเทศ
ขางเคียงหรือแมประเทศในระดับเศรษฐกิจเดียวกัน เปนตัวอยางที่ถูกอางอิงในระดับนานาชาติ แต
ขอมูลเหลาน้ีกระจายอยูตามหนวยงาน แมวาจะมีอํานาจตามกฎหมาย แตในทางปฏิบัติไมมีทั้ง
กลไกและผูรับผิดชอบในทําใหมีการรวบรวมขอมูลการคลังสุขภาพทุกหนวยงาน กลาวไดวาประเทศ
ไทยในระดับประเทศนั้น มีขอมูลการคลังสถานพยาบาลของรัฐไมครบถวน โดยเฉพาะหนวยงาน
นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไมมีขอมูลการคลังสุขภาพของหนวยงานของรัฐ เชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอิสระ และประกันเอกชน เกือบไมมีขอมูลการคลัง
สถานพยาบาลเอกชน ไมมีขอมูลสถิติที่เปนระบบสําหรับติดตามการสงออกบริการสุขภาพ (Medical 
Hub) และขอมูลที่มี ก็ยังขาดขอมูลเชิงลึกถึงระดับบริการยอย ยกตัวอยางเชน เม่ือตองการออก
มาตรการในการกํากับระบบยาก็พบวาไมมีสถิติรายการยาทั้งเชิงปริมาณ และราคา เปนตน 

การประเมินและคาดการณเศรษฐกิจมหภาคคลาดเคลื่อน เน่ืองจากคาดัชนีทางเศรษฐกิจ
หลายตัว เชน ดัชนีผูบริโภค และสถิติบัญชีประชาชาติก็จะมีความคลาดเคลื่อนไดระดับหน่ึง แมวา
จะไมมากนัก เน่ืองจากคาใชจายดานสุขภาพของคนไทยที่ตองจายเองอยูในระดับต่ํา 

จากการไมมีหนวยงานทําหนาที่กําหนดกติกาในการอภิบาลระบบสาธารณสุข กรอบวิธีการ
และที่มาของการกําหนดงบประมาณของหนวยบริหารการคลังระบบสาธารณสุขภาครัฐแตละหนวย
ก็จะดําเนินการโดยใชกระบวนการตั้งงบประมาณของตนเอง แมวาสํานักงบประมาณจะมีหนาที่ดู
ภาพรวม แตในความเปนจริงงบประมาณดานสาธารณสุขกระจัดกระจายอยูในหนวยราชการหลาย
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กระทรวง ทั้ง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่สํานักงบประมาณซึ่งแยก
รับผิดชอบเปนกระทรวงนั้นไมสามารถเห็นภาพรวม (Consolidate) ของงบประมาณสาธารณสุขที่
ถูกตั้งในแตละกระทรวงไดวา วิธีการจัดทํางบประมาณนั้นไมมีการซํ้าซอน โดยเฉพาะเม่ือไมมี
การศึกษาและวิเคราะหปจจัยทางการเงินการคลังดานสาธารณสุขอยางเปนระบบ ทําใหหนวย
บริหารการคลังระบบสาธารณสุขใชสมมติฐานของปจจัยทางการเงินการคลังตัวเดียวกันแตกตางกัน
ไป รวมทั้งไมสามารถเห็นผลกระทบทางการคลังของปญหาแตละปญหาสาธารณสุขแตละเรื่อง เชน 
โรคเอดส และโรคเรื้อรังอ่ืนๆ วาเปนภาระทางการเงินการคลังของประเทศในระยะยาวเพียงใด  

คาดการณวาปญหาจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต เน่ืองจากไมไดมีการเตรียมการ
รองรับที่จะสรางกลไกอภิบาลระบบสุขภาพในกรณีการกระจายอํานาจของรัฐบาลกลางสูองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดังที่เห็นในการทดลองดําเนินการถายโอนสถานีอนามัยใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สถานีอนามัยบางแหงก็ไมสงขอมูลสถิติใหกับกระทรวงสาธารณสุข 

 
5) ผลกระทบของนโยบายสุขภาพ   
  การไมมีองคกรทําหนาที่อภิบาลการคลังระบบสาธารณสุข ทําใหขาดการสรางขอมูล

สารสนเทศ วิเคราะหในภาพรวมและระบบยอย วานโยบายสาธารณสุขที่ดําเนินการบรรลุเปาหมาย
และผลลัพธดานสุขภาพโดยเฉพาะในกลุมผูดอยโอกาสอยางไร รวมทั้งทางเลือกใหมในการ
แกปญหาสุขภาพ 
 
5.2 ขอเสนอสําหรับการอภิบาลการคลังระบบสาธารณสุขในประเทศไทย 
 

ในทางปฏิบัติการอภิบาลการคลังระบบสาธารณสุขเปนสวนหนึ่งของการอภิบาลระบบ
สุขภาพโดยรวม การอภิบาลระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพเปนการดําเนินการระยะยาว เก่ียวของ
กับการปรับเปลี่ยนอํานาจหนาที่และโครงสรางการบริหาร รวมทั้งการเตรียมความพรอมและแนวคิด
ของบุคลากรในการทํางานภายใตสิ่งแวดลอมใหม อยางไรก็ตามภารกิจในการอภิบาลระบบสุขภาพ
ดานการคลังบางสวนก็สามารถเริ่มตนไดทันทีและจะเปนพ้ืนฐานสําคัญในการชวยขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงการอภิบาลระบบสุขภาพโดยรวม ดังนั้นขอเสนอในงานวิจัยน้ีจึงแยกเปน 2 สวน โดย
กลาวถึงการดําเนินการระยะยาวกอน เพ่ือใหเห็นทิศทางการปฏิรูปการอภิบาลระบบ จากน้ันจึง
นําเสนอแนวทางการดําเนินการระยะสั้น  
 
5.2.1 ขอเสนอสําหรับการอภิบาลการคลังระบบสาธารณสุขในระยะยาว 

ประเทศไทยจําเปนตองมีหนวยงานกลางระดับชาติที่ทําหนาที่ “ถือหางเสือเรือ” (System 
governance) ระบบการคลังสาธารณสุข เพ่ือทําขอเสนอการพัฒนานโยบาย วางแผน และกํากับ
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ทิศทางระบบการคลังสาธารณสุข และขอเสนอแนะการพัฒนาโครงสราง บทบาทหนาที่ 
กระบวนการนโยบาย และบริหารจัดการระบบการคลังสาธารณสุขของประเทศไทย 

หนวยงานดังกลาวตองมีอํานาจทางกฎหมายท่ีจะใหกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐทุก
กองทุนตองปฏิบัติตามหลักเกณฑปฏิบัติเดียวกัน เชน การจัดเก็บเงินสมทบ การกระจายความเสี่ยง
ระหวางกองทุนตามความเส่ียงของสมาชิกในกองทุน กลไกการจายและอัตราการจาย เปนตน 
ปจจุบันหนวยงานที่ดูแลกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐทั้ง 3 กองทุนหลัก คือ สํานักงานประกันสังคม 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตางเปนอิสระตอกัน แมวาทั้งสาม
หนวยงานจะมี Corporate governance ที่ดี แตเม่ือไมมี System governance ที่เปนทางการ การ
ดําเนินการของทั้งสามกองทุนไมสามารถประสานกันได ทําให เ กิดปญหาทางปฏิบัติ กับ
สถานพยาบาลและประชาชนผูรับบริการ ซ่ึงจะมีการเปลี่ยนสิทธิไปมาระหวางทั้งสามกองทุน 
หลักฐานเชิงประจักษ เชน การจัดบริการและการจายชดเชยคารักษาที่แตกตางกันในการ
บําบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง การรักษาผูปวยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส เปนตน เม่ือพิจารณาในภาพ
กวางขึ้นวาการอภิบาลนี้ตองครอบคลุมการจัดสวัสดิการเองของหนวยงานของรัฐทั้งหมด                   
ทั้งรัฐวิสาหกิจและองคกรอิสระ จํานวนหนวยงานที่ตองมีการอภิบาลจะมีจํานวนมากกวา 200 หนวย
ในขณะนี้ หรือมากกวาพันแหงถานับวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงรับผิดชอบงบประมาณ
สวัสดิการของตนเอง และจะมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ถาการออกกฎหมายจัดตั้งหนวยงานใหมยังมี
การระบุใหมีหนวยงานที่จัดตั้งใหมดําเนินการจัดสวัสดิการรักษาพยาบาลเอง 

กระทรวงสาธารณสุขนาจะเปนหนวยงานที่นาจะมีบทบาทในการอภิบาลระบบการคลัง
สาธารณสุขมากที่สุด เน่ืองจากตองรับผิดชอบดูแลภาวะสุขภาพของประชาชนไทยโดยรวม และเปน
หนวยงานบังคับใชกฎหมายสาธารณสุขหลายฉบับ แตบทบาทภารกิจในพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2543 ไมไดกลาวไวอยางชัดเจนวา กระทรวงสาธารณสุขมีหนาที่ในการอภิบาลการ
คลังระบบสาธารณสุขทั้งหมด แตภารกิจการพัฒนานโยบายและแผนดานสุขภาพนั้นรวมถึงการ
พัฒนาระบบการเงินการคลังดานสาธารณสุขดวย รวมทั้งงบประมาณสวนใหญของการจัดบริการ
สาธารณสุขภาครัฐจะไหลเขาสูหนวยงานในกํากับกระทรวงสาธารณสุข จึงกลาวไดวากระทรวง
สาธารณสุขนาจะมีความพรอมที่สุดในการเปนผูอภิบาลระบบการคลังสาธารณสุข แตในการปรับ
บทบาทใหกระทรวงสาธารณสุขทําบทบาทน้ี ตองมีการแกไขกฎหมายระบุหนาที่การอภิบาลระบบ
ใหชัดเจน เน่ืองจากมีหนวยงานที่ทําหนาที่จัดบริการและใหบริการสาธารณสุขจํานวนหน่ึงที่อยูใน
สังกัดกระทรวงอ่ืนหรืออยูภายใตกํากับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นอกจากน้ันกระทรวง
สาธารณสุขยังตองปฏิรูปโครงสรางโดยแยกบทบาท “การพายเรือ” คือการจัดบริการและการ
วางแผนกํากับระดับงานปฏิบัติการออกไป รวมทั้งตองจัดตั้งหนวยงานท่ีมีภารกิจชัดเจนในการ “ถือ
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หางเสือเรือ” โดยมีการกําหนดงบประมาณ จํานวนผูปฏิบัติงานท่ีมีจํานวนเพียงพอทั้งคุณภาพและ
ปริมาณ (ILO, 2009 หนา 51-53)  

 หนวยงานอ่ืนที่อาจทําหนาที่ในการอภิบาลระบบการคลังสุขภาพ ถาการมอบใหกระทรวง
สาธารณสุขดําเนินการเปนไปไมได ไดแก  

สํานักงบประมาณ เน่ืองจากมีภารกิจในจัดหาและการกํากับการใชงบประมาณ และ
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการระบบสาธารณสุขของรัฐอยูแลว บุคลากรที่ทํางานในการจัด
งบประมาณสาธารณสุขก็มีความคุนเคยกับเน้ืองานอยูระดับหน่ึง แตถาสํานักงบประมาณตองทํา
หนาที่อภิบาลระบบ ก็จําเปนตองมีการปรับโครงสรางใหงานกํากับดูแลงบประมาณสาธารณสุขใน
ทุกกระทรวงมาอยูรวมกัน รวมทั้งตองมีการเพ่ิมเติมบุคลากรที่ตองทําหนาที่อภิบาลระบบ
สาธารณสุขในสวนอ่ืน นอกเหนือจากภารกิจเดิม 

สํานักเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เน่ืองจากมีภารกิจในการอภิบาลระบบการคลัง
ของการประกันและสถาบันการเงินอยูแลว จึงมีความชํานาญระดับหน่ึงในการกํากับการอภิบาล
ระบบในดูแลผลกระทบภาพรวมทางการเงินการคลังระบบสาธารณสุข  แตจะมีปญหาในการอภิบาล
ระบบสาธารณสุขในสวนอ่ืนๆที่ตองทําเพ่ือใหบรรลุนโยบายทางสาธารณสุขของประเทศ   

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงปจจุบันทําหนาที่วิเคราะห
การคลังของประเทศอยูแลว รวมทั้งมีความเขาใจระบบสาธารณสุขในภาพรวม แตภารกิจหลักของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนการวิเคราะห วิจัย ใหคําปรึกษาแก
คณะรัฐมนตรี ไมไดทําหนาที่ในการบริหารจัดการ ดังน้ันการมอบบทบาทการอภิบาลระบบ
สาธารณสุขซ่ึงเปนภารกิจทางการบริหาร ใหหนวยงานในระบบสาธารณสุขมีการดําเนินการไปใน
ทิศทางที่ตองการน้ัน เปนภารกิจใหมของหนวยงาน ตองมีการแกกฎหมาย ปรับโครงสรางและตองมี
การเพ่ิมเติมบุคลากรที่ตองทําหนาที่อภิบาลระบบสาธารณสุขดวย 
  คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ มีบทบาทหลักในการจัดการใหประชาชนทุกกลุมมีสิทธิมี
เสียง (Voice) ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายสุขภาพ และทํานโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นเปน
นโยบายที่เสริมการสรางสุขภาพ (Healthy Public Policy) ผานทางสมัชชาสุขภาพสูคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือใหมีการส่ังการหนวยราชการ หรือปรับปรุงแกไขกฎหมายตอไป จะเห็นไดวาภารกิจของ
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเปนการใหคําแนะนําคณะรัฐมนตรี ไมสามารถทําหนาที่อภิบาลระบบ
การคลังสาธารณสุขโดยตรง เชน การสั่งใหกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐทุกกองทุนตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑปฏิบัติเดียวกัน  ถาตองการใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติทําบทบาทดังกลาวก็ตองมี
การตั้งหนวยงานใหมขึ้นมาทําบทบาทกํากับและอภิบาลระบบการคลังสาธารณสุข อยางไรก็ตามก็
ตองมีการออกกฎหมายใหอํานาจหนวยงานในการดําเนินการอภิบาลระบบสาธารณสุข ตลอดจน
จัดหางบประมาณ และกําลังคนที่เหมาะสมเชนเดียวกัน ถึงแมวาจะเปนหนวยงานเดียวที่มีการ
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กําหนดเปาหมายทิศทางระยะยาวของระบบการเงินการคลังดานสุขภาพไวในธรรมนูญวาดวยระบบ
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2552 หมวด 12 การเงินการคลังสุขภาพ ขอ 111 “ใหรัฐจัดใหมีกลไก
ระดับชาติทําหนาที่วางแผนการเงินการคลังดานสุขภาพของประเทศในระยะยาว ติดตามประเมินผล 
รวมถึงสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการเงินการคลังดานสุขภาพอยางตอเน่ือง โดยใหมีการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ”  
 
5.2.2 ขอเสนอสําหรับการอภิบาลการคลังระบบสาธารณสุขในระยะเปลี่ยนผาน 
 ในระยะเปลี่ยนผานระหวางการหาขอยุติวาจะจัดระบบอภิบาลการคลังสาธารณสุขอยางไร 
กระทรวงสาธารณสุขสามารถใชอํานาจกฎหมายที่มีอยูในการขอขอมูลการจัดบริการและการ
ใหบริการจากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประสานขอขอมูลจากหนวยงานท่ี
เก่ียวของในกระทรวงอ่ืน ขอมูลน้ีสามารถนํามาวิเคราะห จัดทําแบบจําลอง เพ่ือเสนอทางเลือกทาง
นโยบายแกผูบริหารของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเสนอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และประชาชนได 

 แมวาจะเปนเพียงการดําเนินการในระยะเปลี่ยนผาน แตจําเปนตองมีหนวยงานเฉพาะที่จะ
ดําเนินการภารกิจน้ี โดยอาจจัดตั้งเปนสํานักงานเศรษฐกิจการคลังสุขภาพ หรือสํานักพัฒนา
นโยบายการคลังและเศรษฐกิจสุขภาพ เปนองคกรในกํากับกระทรวงสาธารณสุขขึ้นมาโดยมีการ
กําหนดงบประมาณ จํานวนผูปฏิบัติงานท่ีมีจํานวนเพียงพอทั้งคุณภาพและปริมาณ เพียงแต
หนวยงานนี้ จะไมมีอํานาจทางกฎหมายที่จะทําหนาที่ “ถือหางเสือ” โดยมีบทบาทเพียงเปนผู
วิเคราะหและใหความเห็นทางนโยบาย และเผยแพรผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการทางนโยบาย 
รวมทั้งทางเลือกเชิงนโยบายแก คณะรัฐมนตรี รัฐสภา หนวยงานภาครัฐ ประชาชน สถานพยาบาล 
และกองทุนประกันสุขภาพเทาน้ัน   
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ผนวก 3.1 กรอบการศึกษาทบทวนโครงสราง บทบาทองคกรระดับชาติ ดานการอภิบาลการคลงัมหภาคระบบสาธารณสขุของตางประเทศ 
 
 

กรอบ
การศึกษา 

 

 
อังกฤษ 

 
แคนาดา 

 
เยอรมันนี 

 
ญี่ปุน 

1.กฎหมาย/
ระเบียบที่
เกี่ยวของ 
 
 

กฎหมายหลัก
ไดแก 
- Health Act 
1999  
กําหนด
โครงสราง 
หนาที่ของ 
NHS (PCT, 
NHS trust) 
และการ
ประสานงาน
กับ local 
authorities ทั้ง
ในเรื่อง
สาธารณสุข
และเรื่องอื่น       

กฎหมายหลัก คือ  
- Canada Health Act 
(CHA)  
กํ าหนดโครงสร า งของ
ระบบบริการสาธารณสุข
ขอ งป ร ะ เ ทศแคน าด า 
หลัก เกณฑของรั ฐบาล
ก ล า ง  (Federal 
government) ในการการ
จัดสรรเงินสมทบสําหรับ
บริการสาธารณสุขใหกับ
รัฐบาลทอง ถิ่น  กําหนด
หลักเกณฑที่ระบบประกัน
สุขภาพภาครัฐที่จัดโดย
รัฐบาลจังหวัดตองปฏิบัติ
ตาม 5 ขอ คือ Public 

German Social Security Code (Sozialgesetzbuch, SGB) เปนกฎหมายหลักของระบบ
ประกันสังคมของประเทศ มีทั้งหมด 11 book ในสวนที่เกี่ยวของกับระบบประกันสุขภาพจะอยูในเลมที่ I, 
IV, V 

Statutory Health Insurance Reform Act  2000  กําหนดการปฏิรูประบบระยะยาว โดยใหมีการทํา 
technology assessment สรางการเชื่อมโยงระหวางบริการปฐมภูมิและบริการในโรงพยาบาล การจัด 
disease management program และเปลี่ยนวิธีจายเงินสถานพยาบาลเปน case based 

Statutory Health Insurance Modernization Act 2004  กําหนดใหมีองคกรกลางระดับประเทศ
เรียกวา Joint committee และระบบคุณภาพในการใหบริการสุขภาพ 

Hospital Financing Act 1991 (Krankenhausfinanzierungsgesetz,    KHG) กําหนดใหรัฐ (Länder) 
ทุกแหงจัดทํา Hospital plan ซึ่งเปนกางแผนการจัดหาสถานพยาลทั้งโรงพยาบาลและคลินิกใหกับ
ประชาชนในความรับผิดชอบ และการสนับสนุนโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในเรื่องงบลงทุนถา
โรงพยาบาลนั้นอยูใน Hospital Plan 

Hospital Remuneration Act 2000 (Krankenhausentgeltgesetz, KHEntgG) กําหนดใหองคกร
ระดับประเทศ คือ Federal Associations of Sickness Funds, the Association of Private Health 
Insurance และ German Hospital Federation รวมกันจัดทําระบบการจายเงินสถานพยาบาลที่ใช

National Health 
Insurance Act เปน
กฎหมายหลักในการ
จั ด ร ะ บ บ บ ริ ก า ร
สุขภาพ กฎหมายนี้มี
การแกไขเปนระยะ 
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ที่เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
เชน การ
จัดบริการ
สวัสดิการ 
รวมถึงบทบาท
หนาที่ ที่
เกี่ยวของกับ
บุคลากร
สาธารณสุข 
การกํากับราคา 
การกํากับ
คุณภาพบริการ 
- Health Act 
2006 
กําหนดอํานาจ
ให NHS ใน
การขอขอมูล
เพื่อตรวจสอบ 
fraud and 
abuse กําหนด
บริการทันตก
รรม และ

administration,  
Comprehensiveness, 
Universality, Portability 
แ ล ะ  Accessibility  
กําหนดเงื่อนไขใหรัฐบาล
จั งหวัดตองส งขอมูลให
รัฐบาลกลางเปนประจํา 
และตองขอความเห็นชอบ
จากรัฐบาลกลางกอนใน
กรณีจะเก็บสวนเกิน หรือ
การรวมจาย 

รวมกันทั้งสถานพยาบาลรัฐและเอกชน 
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บริการเภสัช
กรรม ใน
กฎหมายนี้ได
รวมถึงการ
ควบคุมการ
บริโภคยาสูบ 
และการปองกัน
โรคติดตอ 

2.ภารกิจ
ตาม
กฎหมาย 
 

กําหนดใหมี
การจัดบริการ
สุขภาพถวน
หนาครอบคลุม
ประชากรทุก
คน รวมถึง
ประชาชนของ
ประเทศในกลุม
ตลาดรวมยุโรป
และประเทศที่มี
สนธิสัญญาทวิ
ภาคีในการ
แลกเปลี่ยนการ
ใหบริการ
สุขภาพ โดยใช

รั ฐ บ า ล จั ง ห วั ด เ ป น
ผู ดํ า เนินการจัดบริการ
สาธารณสุขซึ่ ง เ รี ยกว า 
Medicare ใหกับประชาชน
ในเขตการปกครองของแต
ละจังหวัด รวมถึงการตาม
จายในกรณีประชาชนของ
ต น ไ ป รั บ บ ริ ก า ร น อ ก
จั ง ห วั ด  ( Portability) 
ยกเวนบริการสาธารณสุข
ของทหาร ตํารวจชายแดน 
ประชาชนพื้นเมือง (First 
nation) และผูตองขังจะ
เ ป น ห น า ที่ ข อ ง ร ะ บ บ
ประกันสุขภาพของรัฐบาล

กําหนดใหมีการจัดบริการสุขภาพถวนหนาครอบคลุมประชากรทุกคนดําเนินการโดยองคกรอิสระที่
เรียกวา sickness fund  โดยใชวิธีการประกันสุขภาพ  รัฐบาลมีหนาที่กํากับและใหเงินอุดหนุนบางสวน 
 

กํ า ห น ด ใ ห มี ก า ร
จัดบริการสุขภาพถวน
ห น า ค ร อ บ ค ลุ ม
ป ร ะ ช า ก ร ทุ ก ค น
ดําเนินการโดยองคกร
ประกันอิสระ เทศบาล 
หรือ Social Security 
Agency ของรัฐบาล
กลาง โดยใช วิธีการ
ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ 
รัฐบาลมีหนาที่กํากับ
และ ให เ งินอุ ดหนุน
บางสวน 
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งบประมาณ
รัฐบาลในการ
จัดบริการ (tax-
based 
system) แมวา
จะมีการเก็บ
ภาษีในลักษณะ 
Earmarked 
tax สําหรับ
บริการสุขภาพ 
แตเปนพียง
สวนนอยเมื่อ
เทียบกับ
งบประมาณ
รัฐบาลที่ใชใน
การจัดระบบ
บริการ 

กลาง ทั้งนี้รัฐบาลจังหวัด
แตละจังหวัดจะมีอิสระใน
การเก็บเงินสมทบตางกัน
ไป บางจังหวัดมีการเก็บ
ภาษีสุขภาพเฉพาะ บาง
จังหวัดไมมีภาษีสุขภาพ 
และมีความแตกตางใน
ประเภทสิทธิประโยชน
เพิ่มเติม แตการบริการ
สาธารณสุขนอกเหนือจาก
ที่ กํ า หนด ใน  Canadian 
Health Act และการให
สิทธิประโยชนเพิ่มเติมของ
แตละจังหวัดไมไดถือเปน
สิ ท ธิ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น
แคนาดา แตเปนเพียงการ
ไดรับประโยชนเพิ่มเติม 

3.
โครงสราง
องคกรที่
เกี่ยวของ 
 

1. สหราช
อาณาจักร
ประกอบดวย
ประเทศ 4 
ประเทศ คือ 
อังกฤษ 

ประเทศแคนาดา แบงการ
ปกครองเปน 13 จังหวัด
แ ล ะ เ ข ต ป ก ค ร อ ง 
(territory) ตั้งแตประมาณ 
ค . ศ .  1 9 6 0  ป ร ะ เ ท ศ
แคนาดามีการปฏิรูปการ

ในระดับประเทศ  

Federal Ministry of health เปนหนวยงานที่ทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑโดยการออกกฎหมาย เพื่อ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานขององคกรอิสระที่ทําหนาที่จัดระบบ health care, statutory health 
insurance, long-term care รวมทั้งกําหนดบทบาทของรัฐบาลระดับรัฐในการกํากับระบบบริการสุขภาพ  

Federal Insurance Office เปนหนวยงานอิสระชองรัฐบาลกลาง          ทําหนาที่กํากับระบบ

ในระดับประเทศ  
Advisory Council on 
Social Security 
Systems แตงตั้งโดย
นายกรั ฐมนตรี  อั น
ป ร ะ ก อ บ ด ว ย
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สกอตแลนด 
เวลล และ
ไอรแลนดเหนือ 
โดยมีความเปน
อิสระตอกันใน
การดําเนิน
นโยบายภายใน 
ซึ่งการ
ดําเนินการดาน
สุขภาพเปน
หนึ่งใน
นโยบายที่แต
ละประเทศจะ
กําหนด
รายละเอียดเอง 
แมวาจะมี
รูปแบบ
คลายคลึงกันก็
ตาม ใน
รายงานฉบับนี้
จะวิเคราะหการ
ดําเนินการ
กําหนด

ปกครองโดยมีการกระจาย
อํานาจไปยังรัฐบาลทองถิ่น 
รัฐบาลจังหวัดมีบทบาท
หลักในการดํ า เนินการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ
สาธารณสุขภายในจังหวัด 
โดย 

กระทรวงสาธารณสุข 
ของรัฐบาลกลาง (Federal 
Ministry of Health) ทํา
หนาที่ กํากับการจัดบริการ
แ ล ะ ส ถ า น ก า ร ณ
สาธารณสุขของประเทศ 
สนั บ สนุ น งบป ร ะม าณ
ใหกับรัฐบาลจังหวัดตาม
พั น ธ ะ ใ น  Canadian 
Health Act ดําเนินการ
เรื่องการสงเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรค การวิจัยทาง
สุขภาพ และขอมูลขาวสาร
ดานสุขภาพและบริหาร
ระบบประกันของประชากร
บ า ง ก ลุ ม  คื อ  บ ริ ก า ร

ประกันสังคม รวมถึงระบบประกันสุขภาพดวย โดยเปนผูทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานของ 
sickness fundsที่มีขอบเขตการดําเนินงานในหลายรัฐ ทําหนาที่อนุมัติ disease management 
programs, และดําเนินการบริหารจัดการการคลังของรัฐในสวนที่เปน Federal subsidiesใหกับระบบ
ประกันสังคม, กําหนด risk structure equalization ระหวางกองทุนกับสถานพยาบาล  

Federal Joint Committee เปนสํานักงานของคณะกรรมการ 21 คน            ที่ประกอบดวยตัวแทน
ระดับชาติของผูมีสานเกี่ยวของในระบบประกันสุขภาพทั้ง ผูใหบริการ สถานพยาบาล องคกรประกัน 
และตัวแทนประชาชนทําหนาที่กําหนดชุดสิทธิประโยชน และวิธีจายคาตอบแทนในการใหบริการสุขภาพ  
หนวยงานนี้เปนองคกรอิสระ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายที่กระทรวงสุขภาพดูแล และไมไดรับงบดําเนินการ
จากรัฐบาล   

Federal associations of sickness funds, German Hospital Organization และ Federal 
Association of Social Health Insurnace Physicians เปนองคกรอิสระระดับประเทศที่ทําหนาที่เปน
ตัวแทนของแตละกลุมในการตกลงวิธีการในการจัดบริการและราคา 

Institute for hospital remunerations (InEK GmBH) เปนหนวยงานอิสระ ที่ทําหนาที่รวบรวมขอมูล
จากสถานพยาบาล เพื่อจัดทํากลไกการจายเงินแบบ case based และกําหนดราคาตอหนวย  

State department of  health ของรัฐทั้ง 16 รัฐ มีบทบาทหลักในการจัดระบบสุขภาพภายในรัฐ โดยสวน
ใหญจะตั้ง state ministry of health, labour and social policy เพื่อดูนโยบายทางสังคมรวมกัน  โดยงาน
สุขภาพที่ดูแลจะครอบคลุมทั้ง สาธารณสุข สิ่งแวดลอม การวางแผนการจัดบริการสุขภาพในรัฐ การ
กํากับบุคลากรสาธารณสุข การกํากับเรื่องยา และการดูแลโรงพยาบาลของรัฐ รัฐบาลทองถิ่นรับผิดชอบ
ในการจดับริการสาธารณสุข โดยมี health center ดําเนินการ  
State associations of sickness funds, State Hospital Organization และ State Association of 
Social Health Insurance Physicians เปนองคกรอิสระระดับรัฐที่ทําหนาที่เปนตัวแทนของแตละกลุม

ป ร ะ ก อ บ ด ว ย
สมาชิ กสภาผู แ ทน
ราษฎร, รัฐมนตรี, 
ผูเชี่ยวชาญ, ตัวแทน
น า ย จ า ง  แ ล ะ
ผูประกันตนทําหนาที่
พิ จ า ร ณ า เ ส น อ
น โ ย บ า ย แ ล ะ ใ ห
คํ า แ น ะ นํ า
คณะรัฐมนตรี   

Central Social 
Insurance Medical 
Council  แตงตั้งโดย
รั ฐมนตรี ก ร ะทรวง
สุขภาพ  ส วัส ดิการ
และแรงงาน   โดย
คณะกรรมการมีทั้งสิ้น 
20คน ประกอบดวย
ตัวแทนจากวิชาชีพ
แพทย  ทันตแพทย 
เภสัชกร  8 คน 
ตั ว แ ท น จ า ก จ า ก
องคกรประกัน 8 คน
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นโยบายการ
คลัง
สาธารณสุข
ของประเทศ
อังกฤษ เปน
ตัวแทนของ
รูปแบบที่ใช
ในสหราช
อาณาจักร 
2. ในประเทศ
อังกฤษ มี 
Department of 
Health ที่ทํา
หนาที่กํากับ
ดูแลระบบ
สาธารณสุขใน
ภาพรวม โดยมี
การดําเนินการ
ระบบบริการ
สาธารณสุขที่
รัฐบาลกลาง
เปน
ผูดําเนินการ

สาธา รณ สุขของทหาร 
ตํารวจชายแดน ประชาชน
พื้นเมือง (First nation) 
และผูตองขัง  

กระทรวงสาธารณสุขของ
แตละจังหวัดจะมีหนาที่ใน
ก า ร กํ า ห น ด น โ ย บ า ย 
วางแผนและบริหารการ
จัดบริการสาธารณสุข ทั้ง
บริการปฐมภูมิ บริการใน
โ ร งพยาบาล  และกา ร
ใหบริการที่บานรวมถึงยา 
จั ดหางบประมาณและ
กระจายทรัพยากร ตอรอง
คาตอบแทนกับบุคลากร 

ประเทศแคนาดามีการ
จัดตั้งหนวยงานอิสระที่ไม
ขึ้ น ต อ ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข (arm’s-length 
intergovernmental 
agencies) ทํ า ห น า ที่
เ ฉ พ า ะ เ รื่ อ ง   เ ช น 

ในการตกลงวิธีการในการจัดบริการและราคา 
แพทยเวชศาสตรครอบครัวที่ใหบริการปฐมภูมิไมไดทําหนาที่ gate keeper  ประชาชนสามารถไปรับ
บริการที่ใดก็ได  โรงพยาบาลมักมีเฉพาะเตียงผูปวยใน แมวาโรงพยาบาลสวนใหญเปนของรัฐ แตจาก
นโยบายการปฏิรูประบบบริการสุขภาพใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหก็มีการปฏิรูปการบริหาร
โรงพยาบาลรัฐไปเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดมากขึ้น และพบวามีสัดสวนของโรงพยาบาลเอกชน
เพิ่มขึ้น โดยระหวาง พ.ศ. 2534 – 2547 จํานวนโรงพยาบาลเอกชนประเภท profit organization เพิ่มขึ้น
จาก 14.3% เปน 25.4% โดยมีการควบรวมกันเปนเครือขายมากขึ้น ปจจุบันหนึ่งในสามของโรงพยาบาล
เอกชนประเภท profit organization เปนของเครือขาย 4  เครือขาย  

จากบุคคลทั่วไป 4 คน 
ทํ า ห น า ที่ ใ น ก า ร
วิ เ ค ร า ะห  กํ า หนด
นโยบายของระบบ
ประกันสุขภาพ ราคา
ยา  ราคาค าบริการ
ทางการแพทย โดยมี
คณะทํางานยอยอีก
ห ล า ย ค ณ ะ  เ ช น 
Taskforce for 
Revising the Drug 
Pricing System, 
Taskforce for 
Review the Medical 
Fee Schedule เพื่อ
กําหนดคะแนน และ
ราคาตอหนึ่งคะแนน 
ของการใหบริการทาง
การแพทยและคายา 

Ministry of Health, 
Labour and welfare 
ทําหนาที่กํากับทิศ
ทางการจัดบริการ
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โดย National 
Health 
Service (NHS) 
ซึ่งมีการ
กระจายอํานาจ
ในการบริหาร
เปนเขต
สุขภาพเรียกวา 
Strategic 
Health 
Authority 
(SHA) ในแตละ 
SHA จะมี
หนวยผูซื้อ
บริการที่
เรียกวา 
Primary care 
trust (PCT) ซึ่ง
ทําหนาที่ซื้อ
บริการทั้ง
บริการปฐมภูมิ 
และ บริการ
โรงพยาบาล  

Canadian Coordinating 
Office for Health 
Technology Assessment 
(CCOHTA) ดําเนินการ
เ รื่ อ ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น
เทคโนโลยี  Canadian 
Institute for Health 
Information (CIHI) 
ดําเนินการรวมรวมขอมูล
การบริการสาธารณสุขและ
จัดทําจัดทําสารสนเทศ
ดานสุขภาพ และ Canada 
Health Infoway 
ดําเนินการเรื่องผลักดัน
ระบบเวชระเบียนอิเลคโทร
นิคส เปนตน 
 

สุขภาพ และจัดระบบ
ประกันสังคม สําหรับ
ลูกจางบริษัทขนาด
เล็กโดย Social 
Security Agency ซึ่ง
จะปฏิรูปเปนองคกร
อิสระในปงบประมาณ
หนา 

องคกรประกันมีการ
รวมตัวกันเปนสมาคม
ระดับชาติ 2 สมาคม 
National 
Federation of 
Health Insurance 
Society เปนสมาคม
ขององค กรประกัน
ข อ ง บ ริ ษั ท เ อ ก ชน
ขนาดใหญที่มีองคกร
ประกันเปนของตนเอง 
1,780 องคกรภายใต 
Employees’ Health 
Insurance Scheme  
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บริการปฐมภูมิ
ดําเนินการโดย 
General 
Practitioner 
ซึ่งไมไดเปน
เจาหนาที่ของ 
NHS แตมีกา
รําสัญญา
ใหบริการกับ 
NHS 
นอกจากนี้ 
NHS ยังเริ่มมี
การรวมมือกับ 
local authority 
ในการลงทุน
เพื่อเพิ่มจํานวน
และกอสราง
ทดแทนสถาน
บริการปฐมภูมิ 
ภายใต
โครงการ NHS 
local 
improvement 

All Japan Federation 
of National Health 
Insurance 
Organization เปน
สมาคมของเทศบาล
และองคกรเอกชนที่
เปนองคกรประกันใน 
National Health 
Insurance Scheme 

องคกรกลาง
ตรวจสอบและ
จายเงินคา
รักษาพยาบาล 
(Payment 
organization) ซึ่ง
เปนหนวยงานอิสระ
ของรัฐ  เพื่อทําหนาที่
คิดเงินคา
รักษาพยาบาลแทน
สถานพยาบาล และ
เรียกเก็บเงินองคกร
ประกัน โดยใชราคา
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financial trust 
(LIFT) 

บริการ
โรงพยาบาล
สวนใหญ
ดําเนินการโดย
โรงพยาบาล
ของ NHS     
แตรัฐบาล
พยาบาล
สงเสริมให
ภาคเอกชนทั้ง
ที่เปน non-
profit และ 
profit   มีสวน
รวมในการ
ใหบริการมาก
ขึ้น และมีความ
พยายามปฏิรูป
โรงพยาบาล
จาก
โรงพยาบาลใน
กํากับ (NHS 

กลางของยาและ
คาบริการทางการ
แพทยที่ Central 
Social Insurance 
Medical Council 
กําหนด โดยแบงเปน 
2 องคกร คือ 

Social Insurance 
Medical Fee 
Payment Fund  เพื่อ
ทําหน า ที่คิด เ งินค า
รักษาพยาบาลแทน
สถานพยาบาล และ
เรียกเก็บเงินองคกร
ป ร ะ กั น ภ า ย ใ ต 
Employees’ Health 
Insurance มีสาขาอยู
ในทุกจังหวัด 

Prefecture 
Federation of 
National Health 
Insurance เพื่อทํา
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trust) ไปสู
โรงพยาบาล
มูลนิธิ 
(Foundation 
hospital) ซึ่ง
เปนอิสระจาก
การกํากับของ 
NHS  

รัฐบาลอังกฤษ
ใหความสําคัญ
กับการเพิ่ม
ความรวมมือ
กับภาคเอกชน 
และสวน
ทองถิ่นเพื่อ
ระดมทุนเขาสู
ระบบสุขภาพ 
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
โดยสงเสริมให
มี private 
finance 
initiative ซึ่ง

ห น า ที่ คิ ด เ งิ น ค า
รักษาพยาบาลแทน
สถานพยาบาล และ
เรียกเก็บเงินองคกร
ป ร ะ กั น ภ า ย ใ ต 
National Health 
Insurance System 
แตในกรณีที่คาใชจาย
ที่เรียกเก็บสูงกวาคาที่
กํ า ห น ด  จ ะ ใ ห  All 
Japan Federation of 
National Health 
Insurance 
Organization เปนผู
ตรวจสอบการเรียกเก็บ 

จังหวัด (Prefecture 
Government) เปน
ผูจัดทําแผนพิจารณา
อ นุ มั ติ ใ ห
สถานพยาบาลเปน
สถานพยาบาลที่ รับ
รักษาผูป วยประกัน
สุขภาพได โดยไมให
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ครอบคลุม
ตั้งแตการ
ออกแบบ การ
กอสราง การ
จัดหาครุภัณฑ
ราคาแพง 
รวมถึงการ
บริหารจัดการ
ในสวนงาน
สนับสนุน 

อ ง ค ก ร ป ร ะ กั น
( Insurers)เ ป น ผู ทํ า
สั ญ ญ า กั บ
ส ถ า น พ ย า บ า ล
โ ด ย ต ร ง  แ ต
สถานพยาบาลตองยื่น
คําขอตอ Prefecture 
Government เพื่อ
พิ จ า ร ณ า ใ ห เ ป น
สถานพยาบาลที่ รับ
ผูปวยประกันสุขภาพ
ได 
ญี่ปุนไมมีระบบบริการ
ปฐมภูม ิ ประชาชน
สามารถไปรับบริการ
ที่ใดก็ได  
โรงพยาบาลสวนใหญ
ของญี่ปุนเปน
โรงพยาบาลเอกชน 
โรงพยาบาลของรัฐ
สวนใหญถูกปฏิรูปไป
เปนหนวยงานอิสระใน
กํากับของรัฐ 
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4.การ
กําหนด
ทิศทาง/
นโยบาย
ระยะยาว 
(Long term 
policy 
direction) 
 
 

นโยบายระยะ
ยาว 
ใ น ป  พ . ศ . 
2545 
Department of 
health จัดตั้ง
ค ณ ะ ทํ า ง า น
เฉพาะกิจเพื่อ
ป ร ะ เ มิ น
ส ถ า น ก า ร ณ
ป จ จุ บั น แ ล ะ
กําหนดทิศทาง
นโยบายระบบ
บริการสุขภาพ 
20 ปขางหนา 
(พ . ศ .  2565) 
ในรายงานฉบับ
นี้ ซึ่งเรียกกัน
ว า  Wanless 
Report 2002 
ไดศึกษาปจจัย
ที่มีผลกระทบ
ทั้ง ปจจัยดาน

คณะกรรมการรวมของ
กระทรวงสาธารณสุขทุก
จังหวัดและรัฐบาลกลางทํา
หนาที่ในกําหนดทิศทาง
นโยบายประเทศ และการ
ประสานการทํางาน
ระหวางจังหวัด โดย
คณะกรรมการรวมที่สําคัญ
คือ Conference of 
Federal/Provincial/Territo
rial Ministers of Health 
และ Conference of 
Federal, Provincial and 
Territorial Deputy 
Ministers of Health  โดย
มีการจัดตั้งคณะทํางาน 
advisory committee เพื่อ
จัดทําขอเสนอ และ
พิจารณาจากรายงานและ
ขอเสนอของหนวยงาน
อิสระ (arm’s-length 
intergovernmental 
agencies) 

การกําหนดนโยบายการคลังสุขภาพของประเทศเยอรมันในระดับ ประเทศอยูใน Ministry of Health โดย
รัฐบาลจะกํากับอยูหางๆ ผานทางกลไกดานกฎหมาย และการตรวจสอบ   

การกําหนดนโยบายการคลังสุขภาพในระดับรัฐ อยูใน Ministry of Health ของแตละรัฐ โดยรัฐบาลจะ
กํากับผานทางการทําแผน hospital plan และกลไกดานกฎหมาย และการตรวจสอบ   
 

Advisory Council on 
Social Security 
Systems เปนผู
กําหนดนโยบายระยะ
ยาว โดยกระทรวง
สุขภาพ แรงงานและ
สวัสดิการสังคมเปน
เตรียมการนําเสนอ 
แตบางครั้งอาจเปน
นโยบายทางการเมือง 
และอาศัยงานวิจัยที่
ทําโดยหนวยงาน
อิสระในกํากับ และ
การวิเคราะหของ
หนวยงานภายใน โดย
กระทรวงจะ
ประสานงานกับพรรค
การเมืองที่เปนเสียง
ขางมาก และรัฐมนตรี 
ในการดําเนินการขอ
แกไขกฎหมาย 
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ป ร ะ ช า ก ร 
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
กํ า ลั ง ค น
ส า ธ า ร ณ สุ ข 
ร ะบบบริ ก า ร
ส า ธ า ร ณ สุ ข 
และ ปจจัยอื่น 
ต ล อ ด จ น
ข อ เ สนอ เ พื่ อ
กํ า ห น ด
นโยบาย  โดย
รั ฐ บ า ล ไ ด
นําเอาขอเสนอ
นี้มาใชในการ
วางทิศทางการ
ทํางานภายใน
ก ร ะ ท ร ว ง 
โดยเฉพาะใน 
NHS  
นโยบายระยะ
กลาง 
รัฐบาลกําหนด
แผนระยะกลาง
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สามป และไดมี
ก า ร ป ฏิ รู ป
ร ะ บ บ
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ประจําปมาเปน
ง บ ป ร ะ ม า ณ
สามป หลังจาก
มี ก า ร
ประเมินผลแลว
พ บ ว า ร ะ บ บ
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ป ร ะ จํ า ป ไ ม
ตอบสนองตอ
การดําเนินการ
ทา งน โยบาย 
โ ด ย 
Department of 
healthจ ะ มี
ก ร ะบวนกา ร
จัดทําแผนจาก
ร ะ ดั บ  PCT 
ขึ้ น ม า สู  SHA 
และทําภาพรวม
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ในระดับประเทศ
โดยดูแนวทาง
ยุทธศาสตรระยะ
ยาว และกําหนด
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ 
จ า ก นั้ น 
Department of 
Heath จะทํา 
Public service 
agreement กับ
กระทรวงการค
ลั ง ทุ ก ส อ ง ป 
โ ด ย
กร ะบวนกา ร
ทบทวนการใช
งบประมาณจะ
เ ริ่ ม ต น เ มื่ อ
สิ้ น สุ ด
ปงบประมาณที่
ส อ ง  แ ล ะ ใ ช
เ ว ล า ห นึ่ ง
ปงบประมาณ
ในกา ร จั ด ทํ า
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เปาหมายและ
ท รั พ ย า ก ร ที่
ต อ ง ก า ร ใ ช
สํ า ห รั บ
ชวงเวลาสามป 
โดยนับปนี้เปน
ป ที่ ห นึ่ ง ข อ ง
ร ะ บ บ
ง บ ป ร ะ ม า ณ
สามปดวย 

5.การ
ควบคุม
กํากับ
นโยบาย 
 

PCT จะไดรับ
งบประมาณที่
สอดคลองกับ
เปาหมายที่ตอง
บรรลุในแผน
สามป โดยใช
สูตรการ
กระจายมรัพยา
กรซึ่งจายมีตัว
แปรหลัก ไดแก 
กลุมอายุในแต
ละ PCT ความ
ตองการดาน

ดําเนินการในระดับรัฐบาล
จังหวัด 

ในระดับประเทศ Federal Joint Commission เปนผูควบคุมกํากับ ออกระเบียบกฎเกณฑ ชุดสิทธิ
ประโยชน วิธจายเงิน มาตรฐานบริการ 
ในระดับรัฐ องคกรประกันสุขภาพ (sickness fund) องคกรของ          ผูใหบริการสุขภาพ องคกรของ
โรงพยาบาล จะมีบทบาทหลักในการควบคุมกํากับการจัดบริการในพื้นที่รัฐ จะกําหนดเงื่อนไขการทํา
สัญญาบริการ การกํากับ การลงโทษ ทั้งนี้ระบบการคลังบริการสุขภาพของประเทศเยอรมันแบงเปน 2 
สวน คือ การคลังสําหรับการใหบริการจะจายโดย sickness fund แตการลงทุนครุภัณฑสิ่งกอสรางจะจาย
โดยรัฐ ซึ่งชวงหลังรัฐมักมีงบประมาณไมพอในการลงทุนสําหรับบริการสุขภาพ  
 

กระทรวงสุขภาพ 
แรงงาน และ
สวัสดิการสังคมเปนผู
ควบคุมกํากับนโยบาย 
โดยแปลงนโยบาย
เปนการปฏิบัติโดย
หนวยงานในกระทรวง 
เชน Health 
Insurance Bureau, 
Social Security 
Agency 
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สาธารณสุข 
และความ
แตกตางของ
แตละพื้นที่  
ทั้งนี้ 
Department of 
health จะมีการ
ประเมินผลงาน
และปรับสูตร
การกระจายใน
แตละปเพื่อให
ทุก PCT 
สามารถบรรลุ
เปาหมายไมต่ํา
กวารอยละ 
91.5 ของ
เปาหมายที่ตั้ง
ไวในแผนระยะ
กลาง 

6.การ
กํากับและ
ติดตาม
ประเมินผล 

Care 
Commission 
เปนองคกร
อิสระของรัฐ 

ดําเนินการในระดับรัฐบาล
จังหวัด 

การกํากับระดับประเทศทําโดย Federal Insurance Office ซึ่งจะทําหนาที่ audit sickness fund ที่มี
ผูประกันตนกระจายอยูในหลายรัฐ  
ในระดับรัฐ Department of health ของรัฐ จะดําเนินการกํากับตรวจสอบ sickness fund เอง 
 

ก ร ะ ท ร ว ง สุ ข ภ า พ 
แ ร ง ง า น  แ ล ะ
สวัสดิการสังคมกํากับ
ระบบการคลังสุขภาพ
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(Monitorin
g & 
Evaluation
)  
 
 

(Arms Length 
Bodies) ไดรับ
งบประมาณ
จาก 
Department of 
health แต
ขึ้นกับรัฐสภา 
ทําหนาที่ใน
การประเมิน
การทํางานของ 
NHS และ
บริการ
สาธารณสุข 
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์และ
ใหรางวัลแตละ 
trust  จัดการ
เรื่องรองทุกขที่
ไมสามารถ
แกไขไดใน
ระดับพื้นที่ 
กํากับหนวย
บริการที่ไมได

ทั้ งด านรายรั บและ
รายจายสุขภาพ ใน
ด า น ร า ย รั บ มี ก า ร
กํากับรายรับจากเงิน
สมทบของประชาชน
ซึ่ ง จ ะกํ าหนดไว ใน
ก ฎ ห ม า ย  โ ด ย
ก ร ะท ร ว งจ ะ ได รั บ
ข อ มู ล จ า ก  Social 
Insurance Agency 
ซึ่งเปนหนวยงานใน
กํากับของกระทรวง
เอง และจากสมาคม
ประกันที่จัดตั้งขึ้น คือ 
National Federation 
of Health Insurance 
Society และ All 
Japan Federation of 
National Health 
Insurance 
Organization  ในสวน
ด า น ร า ย จ า ย นั้ น 
กระทรวงมีหนวยงาน
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อยูภายใต 
NHS  
ตรวจสอบ
ปญหารุนแรงที่
เกิดในระบบ
บริการสุขภาพ 
และจัดทํา
รายงาน
สถานการณ
การบริการ
สุขภาพ 

ร ะ ดั บ สํ า นั ก ที่
รับผิดชอบการจัดทํา 
Standard Fee 
Schedule โดยไดรับ
ขอมูลการรักษาอยาง
ละเอียดจาก  Social 
Insurance Agency 
แล ะ  อ ง ค ก ร ก ล า ง
ตรวจสอบและจายเงิน
ค า รั ก ษ าพย าบ า ล
(Payment 
organization) ซึ่งการ
จัดทําราคากลางนี้จะมี
การ พิจารณาอย า ง
ล ะ เ อี ย ด ว า จ ะ ใ ห
ร า ยกา ร ใด เพิ่ ม ลด
เทาใด เพื่อใหสามารถ
ควบคุมรายจายดาน
การรักษาได 

7.ขอมูล
ขาวสาร
สนับสนุน 
(Informatio

สหราช
อาณาจักรเริ่ม
จัดทํารายงาน
คาใชจายดาน

สถานพยาบาลทุกแหงตอง
ส ง ข อ มู ล ใ ห  Canadian 
Institute for Health 
Information (CIHI) เพื่อ

ประเทศเยอรมันนีจัดทํารายงานคาใชจายดานสุขภาพของประเทศตามมาตรฐาน System National 
Health Account ของ OECD โดยFederal Statistical Office เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดทํา โดย
ดําเนินการปรับปรุงจากระบบ German Health Accounts ที่มีอยูแลว และมีโครงสรางใกลเคียงกับ 
System National Health Account แตตองปรับคําจํากัดความบางรายการ 

ประเทศญี่ปุนจัดทํา
รายงานคาใชจายดาน
สุขภาพของประเทศ
ต า ม ม า ต ร ฐ า น 
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n support) 
 

สุขภาพของ
ประเทศตาม
มาตรฐาน 
System 
National 
Health 
Account ของ 
OECD โดย
Federal 
Statistical 
Office เปน
หนวยงาน
รับผิดชอบใน
การจัดทํา 
ขณะนี้ยังเปน
การทดลอง
ดําเนินการอยู 

ป จ จุ บั น 
Department of 
Health จัดทํา
ราคากลางซึ่ ง
ไดจากการวัด
ก า ร

ทําการประมวลผลออก
ร า ย ง า น ใ ห กั บ
สถานพยาบาล กระทรวง
สาธารณสุขของจังหวัด 
กระทรวงสาธารณสุขของ
รั ฐ บ า ล ก ล า ง  แ ล ะ
ประชาชน  CIHI นี้เปน
หนวยงานอิสระที่มีฐานะ
เปนหนวยงานกึ่งเอกชน 
(federally chartered 
independent nonprofit 
organization)เ นื่ อ ง จ า ก
เปนองคกรที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายเอกชน ไมได
มีกฎหมายเฉพาะ แตถูก
ตั้งขึ้นในป 2546 โดยมติ
ของ Conference of 
Federal / Provincial / 
Territorial Ministers of 
Health  มีคณะกรรมการ
บ ริ ห า ร ป ร ะ ก อ บ ด ว ย
ตั ว แทนจ ากก ร ะท ร ว ง
สาธารณสุขของรั ฐบาล

สถานพยาบาลทุกแหงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตองสงขอมูลให Institute for Hospital Reimbursement 
[Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus, InEK] เพื่อใชในการประมวลผลจัดทํา German DRG 
และคํานวณ cost weight สําหรับการจายเงินสถานพยาบาล 

every German hospital is required to provide the institute with hospital-related structural data 
and case-related claims data on a yearly basis. 
 

System National 
Health Account ของ 
OECDโดย Institute 
for Health Economics 
and Policy (IHEP) ซึ่ง
เ ป น  non-profit 
corporation ตั้ ง โ ด ย 
Ministry of Health, 
Labour  and Welfare 
เ ป น ห น ว ย ง า น
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร
จัดทํา  

สถานพยาบาลทุกแหง
ทั้ ง ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
ภาค เอกชนต องส ง
ขอมูลใหองคกรกลาง
ตรวจสอบและจายเงิน
ค า รั ก ษ าพย าบ า ล 
( Payment 
organization) เพื่อใช
ในการประมวลผล
เ รี ยก เก็ บ เ งิน  และ
นอกจากนี้ยังมีการทํา
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เป ลี่ ยนแปลง
ของตนทุนโดย
ดู  health 
service cost 
index (HSCI) 
เ พื่ อ ใ ห  PCT 
ใ ช ใ น ก า ร
ต อ ร อ ง ก า ร
จั ดบริ การกับ
สถานพยาบาล
แ ล ะ ก า ร
ป รั บ ป รุ ง
ประ สิทธิภาพ 
แต ร า ค า อ า จ
เป ลี่ยนแปลง
จากราคากลาง
ไดเล็กนอยตาม
ตัวแปรเฉพาะ
ของพื้นที่ ทั้งนี้
NHS trust และ 
PCT ตองสง
ข อ มู ล ต น ทุ น
การรักษาของ

ก ล า ง  ตั ว แ ท น จ า ก
สํานักงานสถิ ติแคนาดา 
ตัวแทนรัฐบาลจังหวัด 5 
คน ผูทรงคุณวุฒิที่รัฐบาล
ก ล า ง เ ลื อ ก ม า  2  ค น 
ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ที่ รั ฐ บ า ล
จังหวัดเลือกมา 5 คน และ
ประธาน CPHI council 
จ า ก นั้ น ใ น ป  1 9 9 5 
กระทรวงสาธารณสุข และ
สํานักงานสถิติแคนาดาได
ทําการโอนงานบางสวนมา
ที่ CIHI เชน การจัดทํา
รายงานรายจายสุขภาพ
ของประเทศ โดยมี
เจาหนา ที่มากกวา  700 
คน ซึ่งประกอบไปดวยที่
เป นนั ก วิ จั ย ที่ จบระ ดับ
ปริญญาเอกและปริญญา
โ ท ท า ง ด า น ส ถิ ติ 
เศรษฐศาสตร  และดาน
สาธารณสุข  ปจจุบัน CIHI 
รับงบประมาณจากรัฐบาล

การ สุ ม สํารวจทุกป
โดยตรงเพื่อสอบถาม
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
สถานพยาบาล และ
รายรับ รายจายอยาง
ล ะ เ อี ย ด  ก า ร
ดําเนินการสํารวจนี้
เปนการสํารวจแบบ
ส มั ค ร ใ จ  แ ต
สถานพยาบาลสวน
ใหญมักจะตอบกลับ
เ นื่ อ ง จ า ก เ ป น
ป ร ะ โ ย ช น ใ น ก า ร
ต อ ร อ ง ใ น  Central 
Social Insurance 
Medical Council 
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บ ริ ก า ร  ต า ม 
national 
schedule of 
reference 
costs ซึ่ง
ร ว ม ถึ ง ก า ร
ใ ห บ ริ ก า ร ใ น
ชุ ม ช น ด ว ย 
ข อ มู ล นี้ จ ะ
นําไปใชในการ
ต อ ร อ ง ก า ร
จัดบริการและ
ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพ 

ข อ มู ล ก า ร
ใหบริการจะถูก
สงไปยัง NHS 
Information 
Centre ซึ่ ง จ ะ
ทํ า ห น า ที่ ใ น
การ วิ เคราะห
ขอมูลเบื้องตน 
เ พื่ อ ก า ร

กลาง คิดเปน 76% จาก
รัฐบาลทองถิ่น 19% และที่
เหลืออีก 5% มาจากแหลง
อื่นๆ 

Statistics Canada เปน
ห น ว ย ง า น ก ล า ง ที่
ดําเนินการสํารวจขอมูล
สถิติทุกดานของประเทศ
รวมทั้งดานสาธารณสุข 
แ ล ะ เ ป น ผู ดํ า เ นิ น ก า ร
สํารวจภาวะสุขภาพโดย
การตรวจรางกาย 

ประเทศแคนาดามีการ
จัดทํารายงานคาใชจาย
ดานสุขภาพของประเทศ
ตามมาตรฐาน  System 
National Health Account 
ของ OECD โดย CIHI 
เปนผูดําเนินการ เนื่องจาก
เปนหนวยงานที่ทําหนาที่
ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล ก า ร
รั ก ษ า พ ย า บ า ล จ า ก
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วิ เคราะหทาง
ร ะบาดวิ ทยา 
กา ร ทํ า  Audit  
จั ด ทํ า 
Healthcare 
Resource 
Groups 
(HRGs) ซึ่ง
เ ป น  case-
mixed 
classification 
สําหรับบริการ
คนไขนอกและ
คนไข ใ นขอ ง
โ ร งพย าบ า ล 
ร วม ทั้ ง ส ง ใ ห 
Health Care 
Commission 
เ พื่อใช ในการ
ป ร ะ เ มิ น
สถานพยาบาล  
ทั้ ง นี้ ใ น
ปงบประมาณ

สถานพยาบาลทั้งประเทศ
อยูแลว และใชขอมูลจาก
ระบบบริหารอื่นของรัฐบาล
ก ล า ง  รั ฐ บ า ล จั ง ห วั ด 
หน วยงานของรั ฐ อื่ นๆ 
บ ริ ษั ท ป ร ะ กั น เ อ ก ช น 
รวมทั้งขอมูลการสํารวจ
ของ Statistics Canada 
และ ซื้อขอมู ลการใชยา  
Over-the-counter จาก
บริษัทสํารวจเอกชน 
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ห น า 
Information 
center จะถูก
ผนวก เข ากั บ 
Healthcare 
Commission 

ขณะนี้ประเทศ
อังกฤษกําลัง
พัฒนาระบบ 
Electronic 
Medical 
Record เพื่อให
ประชาชน ราน
ขายยา หนวย
บริการปฐมภูมิ 
และ
โรงพยาบาล
สามารถใช
ขอมูลรวมกัน 
รวมทั้งระบบ
ขอมูล
สารสนเทศ
สําหรับการ
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บริหารดวย 
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ผนวก 4.1  
 

การศึกษาบทบาทองคกรการอภิบาลการคลังระบบสาธารณสุขไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                      รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุข สูบทบาทผูกําหนดนโยบายและกํากับทิศทางระบบการคลังสุขภาพ ของประเทศ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ผนวก 4.1 - 1 
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ผนวก 4.1 การศึกษาบทบาทองคกรการอภิบาลการคลังระบบสาธารณสขุไทย 
 
 
 
กรอบการศึกษา 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 

กระทรวงการคลัง 
(สนง.เศรษฐกิจการคลัง) 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 
สํานักงบประมาณ 

 
สนง.คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร และ IHPP  

กลุมประกันสุขภาพ
และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 

1.กฎหมาย/ระเบียบ
ที่เกี่ยวของ 
 

กฎกระทรวง แบงสวน
ราชการสํานักงาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  
สํานักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

กฎกระทรวง แบงสวน
ราชการสํานัก
งบประมาณ สํานัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ.
๒๕๕๑ 

พระราชบัญญัติสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ.2550  
อํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ ตามที่ระบุไวใน
มาตรา 25 โดยใหสนง.
คณะกรรมการมีฐานะเปน
นิติบุคคลและอยูในกาํกับ
ของนายกรัฐมนตรี 

 

กฎกระทรวง แบงสวน
ราชการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

- (สนย.) กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ขอ ๓  ก. ราชการบริหาร
สวนกลาง (๕) 
- (IHPP) มีคําสั่งภายใน
สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร 
(ไมมีเอกสารอางอิง) 

1) คําสั่งกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 
514/2546 เรื่อง 
โครงสรางและภารกิจ
ของกลุมประกัน
สุขภาพ (กปภ.) สั่ง ณ  
วันที่ 13 มิถุนายน 
2546  
2) คําสั่งกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 
515/2546 เรื่อง การ
จัดตั้งกลุมประกัน
สุขภาพ  สั่ง ณ วันที่ 
13 มิถุนายน 2546  
3) คําสั่งกระทรวง
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กรอบการศึกษา 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 

กระทรวงการคลัง 
(สนง.เศรษฐกิจการคลัง) 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 
สํานักงบประมาณ 

 
สนง.คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร และ IHPP  

กลุมประกันสุขภาพ
และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 
สาธารณสุข ที่ 
1110/2549 เรื่อง 
จัดตั้งสํานักพัฒนาการ
เงินการคลัง
สาธารณสุข สั่ง ณ 
วันที่ 7 ธันวาคม 2549 
 

2.ภารกิจที่ระบุไว
ตามกฎหมาย 
 

- สศช.มีภารกิจเกี่ยวกับ
การเสนอแนะนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ การ
พิจารณาแผนงานและ
โครงการของสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ 

- สงป.มีภารกิจ
เกี่ยวกับการเสนอแนะ
และใหความเห็นแก
รัฐบาลและหนวยงาน
ภาครัฐในดาน
การงบประมาณ การ
จัดทํางบประมาณที่

- คณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ (คสช.) มีอํานาจ
หนาที่ ดังนี้ 
(1) จัดทําธรรมนูญวาดวย
ระบบสุขภาพแหงชาติเพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเหน็ชอบ 

- สศค.มีภารกิจเกี่ยวกับ
การเสนอแนะและ
ออกแบบนโยบายและ
มาตรการดานการคลัง 
ระบบการเงิน รวมทั้ง
เศรษฐกิจมหภาคและ
เศรษฐกิจระหวางประเทศ

สนย. มีอํานาจหนาที่ 
ดังตอไปนี้ 
(ก) ศึกษา วิเคราะห 
จัดทําขอมูลในการ
กําหนดนโยบาย แผนกล
ยุทธ จัดทําแผนงาน 
โครงการ รวมทั้งจัดทํา

1  คําสั่งกระทรวง
สาธารณสุข ใหกลุม
ประกันสุขภาพ มี
หนาที่ 
(1) ประสานและพัฒนา
ขอเสนอเชิงนโยบาย
และยุทธศาสตรดาน

                                                   
1
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ผนวก 4.1 - 3 

 
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
 
กรอบการศึกษา 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 

กระทรวงการคลัง 
(สนง.เศรษฐกิจการคลัง) 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 
สํานักงบประมาณ 

 
สนง.คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร และ IHPP  

กลุมประกันสุขภาพ
และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 

การปฏิบัติหนาที่เปน
หนวยงานกลางในการ
กําหนดทิศทางเชิง
ยุทธศาสตร และกําหนด
นโยบายการพัฒนา
ประเทศ การจัดทํา
แผนพัฒนาบนพื้นฐาน
ความเขมแข็งดาน
วิชาการเพื่อผลักดันไปสู
การปฏิบัติใหบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของ
รัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิง
ภารกิจแหงรัฐ การใช
ทรัพยากรอยางคุมคา
และตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 

สนองตอนโยบายและ
เปาหมายเชิง
ยุทธศาสตรของรัฐบาล 
และการบริหารจัดการ
งบประมาณ ทั้งนี้ 
เพื่อใหบรรลุภารกิจ
ของรัฐ เกิดประโยชน
สูงสุดตอประเทศชาติ 
ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 
รวมทั้งมีความคุมคา 
สามารถตรวจสอบและ
เปดเผยตอสาธารณะ
ได  
ใหมีอํานาจหนาที่ 
ดังตอไปนี้ 
(1) ดําเนินการตาม

(2) เสนอแนะหรือให
คําปรึกษาตอคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรดานสุขภาพ
และติดตามผลการ
ดําเนินงานตามที่ได
เสนอแนะหรือให
คําปรึกษาดังกลาว พรอม
ทั้งเปดเผยใหสาธารณชน
ทราบ 
(3) จัดใหมีสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติและสนับสนุนใน
การจัดใหมีสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพื้นที่หรือสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น 
(4) จัดใหมี หรือสงเสริม 
สนับสนุนใหมีกระบวนการ

ที่มีคุณภาพตอ
กระทรวงการคลัง โดยให
มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
(1) เสนอแนะและ
ออกแบบนโยบาย แผน 
และมาตรการเกี่ยวกับ
การคลังและภาษีอากร 
ใหสอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาล 
(2) เสนอแนะและ
ออกแบบนโยบาย แผน 
และมาตรการเกี่ยวกับ
ระบบการเงิน การออม 
การลงทุน และการพัฒนา
ตลาดทุน ตลอดจน
วางแผนและดําเนินการ
เกี่ยวกับความรวมมือทาง

และประสานแผนการ
ปฏิบัติงานของกระทรวง 
(ข) จัดทําและพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร ประสาน
นโยบายและแผนไปสูการ
ปฏิบัติใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนแมบท
ของกระทรวง รวมทั้ง
เรงรัด ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
ในสังกัด 
(ค) แปลงนโยบาย
ระดับชาติ ระดับ
กระทรวงเปนแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง 
(ง) ติดตามและประสาน

สวัสดิการสาธารณสุข
และประกันสุขภาพกับ
สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาต ิและ
องคกรบริหารกองทุน
ประกันสุขภาพอื่นๆ 
(2) ประสานการบริหาร
จัดการโครงการ
หลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาระหวาง
สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติกับ
หนวยงานตางๆ ใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข รวมทั้งรับ
ขอรองเรียนและ
อุทธรณตางๆ เกี่ยวกับ
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กรอบการศึกษา 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 

กระทรวงการคลัง 
(สนง.เศรษฐกิจการคลัง) 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 
สํานักงบประมาณ 

 
สนง.คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

สํานักนโยบายและ
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กลุมประกันสุขภาพ
และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 

โดยใหมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้ 
(1) ศึกษาและวิเคราะห
ภาวะเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อเสนอแนะ
จุดหมายและนโยบาย
แหงพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 
(2) พิจารณาแผนงาน
และโครงการพัฒนาของ
สวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 
(3) ศึกษาเกี่ยวกับกําลัง
เงิน กําลังคน และ
ทรัพยากรอื่นที่มีอยูและ
อาจหามาไดและการ
จัดหาทรัพยากรดังกลาว

กฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณและ
กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ 
(2) เสนอแนะนโยบาย
และแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณให
เปนไปตาม
แนวนโยบายแหงรัฐ
และแนวทางการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับชาติ
ตอคณะรัฐมนตรี 
(3) ใหคําปรึกษา
แนะนําในการจัดทํา
งบประมาณที่
สอดคลองกับ

ในการพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตรดานสุขภาพ
เพื่อใหเกิดการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องและมีสวน
รวมจากทุกฝาย 
(5) กําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการในการติดตาม
ประเมินผลเกี่ยวกับระบบ
สุขภาพแหงชาติและ
ผลกระทบดานสุขภาพที่
เกิดจากนโยบายสาธารณะ
ทั้งระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ 
ทั้งนี้ ขอเสนอแนะและ
คําปรึกษาเกี่ยวกับ
นโยบายและยุทธศาสตร
ดานสุขภาพตาม (2) ตอง

การเงินและการคลัง
ระหวางประเทศ และ
องคกรระหวางประเทศ 
เพื่อใหเปนไปตามขอ
ผูกพันระหวางประเทศ
และสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ  
(3) เสนอแนะและ
ออกแบบนโยบาย แผน 
และมาตรการเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจมหภาคและ
เศรษฐกิจระหวางประเทศ 
รวมทั้งวางแผนประสาน
และดําเนินการเกี่ยวกับ
ความรวมมือทางการเงิน
และการคลังระหวาง

ความชวยเหลือและความ
รวมมือกับองคการหรือ
หนวยงานตางประเทศ 
(จ) ติดตามและประสาน
ความรวมมือกับ
หนวยงานตางๆ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน 
(ฉ) ประชาสัมพันธและ
เผยแพรกิจกรรมและการ
ปฏิบัติราชการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับ
หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย 

การดําเนินงานประกัน
สุขภาพ 
(3) บริหารจัดการ
งบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณของ
โครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา 
ภายใตพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. 2545 
พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 
2533 การประกัน
สุขภาพแรงงานตาง
ดาว และ
พระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัย



 
                      รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุข สูบทบาทผูกําหนดนโยบายและกํากับทิศทางระบบการคลังสุขภาพ ของประเทศ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
 
กรอบการศึกษา 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 

กระทรวงการคลัง 
(สนง.เศรษฐกิจการคลัง) 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 
สํานักงบประมาณ 

 
สนง.คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 
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และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 

เพื่อประโยชนของรัฐ 
(4) จัดทําขอเสนอ โดย
หารือกับสวนราชการที่
มีหนาที่เกี่ยวกับ
งบประมาณแผนดินใน
เรื่องที่เกี่ยวกับรายจาย
ประจําปของสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ 
สําหรับสินทรัพยถาวร
หลักที่เพิ่มขึ้นเพื่อใชใน
การพัฒนา รวมทั้ง
จํานวนเงินที่ใชจายเพื่อ
การนี้ไมวาจายจาก
งบประมาณแผนดิน เงิน
กูยืม เงินกําไรสะสมไว 
หรือเงินอื่นใดก็ตาม 
(5) ศึกษาและวิเคราะห

การงบประมาณแก
สวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 
(4) จัดทํางบประมาณ
รายจาย โดยคํานึงถึง
วินัยทางการคลังและ
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 
(5) จัดทําราง
พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปและราง
พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม เสนอตอ
คณะรัฐมนตรี 
(6) จัดทําขอเสนอเพิ่ม

สอดคลองกับธรรมนูญวา
ดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
และคํานึงถึงขอเสนอแนะ
ของสมัชชาสุขภาพดวย 
  

ประเทศ และองคการ
ระหวางประเทศ เพื่อให
เปนไปตามขอผกูพัน
ระหวางประเทศและ
สอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาลและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ 
(4) ปฏิบัติการอื่นใด
ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของสํานักงานหรือ
ตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

- สวน IHPP ยังไม
ชัดเจนเรื่องภารกิจตาม
กรอบกฎหมาย เนื่องจาก
ไมพบหนังสือคําสั่ง
มอบหมายหนาที่ 

จากรถ พ.ศ. 2535 ใน
สวนที่กระทรวง
สาธารณสุขรับผิดชอบ 
ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติ
งบประมาณและ
กฎหมาย/ระเบียบอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ 
(4) ตรวจสอบเอกสาร/
หลักฐานการเบิก
จายเงินชดเชยคา
รักษาพยาบาลใหกับ
หนวยบริการตางๆ 
กรณี เงินรายรับเพื่อ
ประโยชนการ
สาธารณสุข เงิน
ประกันสุขภาพแรงงาน
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สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
 
กรอบการศึกษา 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 

กระทรวงการคลัง 
(สนง.เศรษฐกิจการคลัง) 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 
สํานักงบประมาณ 

 
สนง.คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร และ IHPP  

กลุมประกันสุขภาพ
และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 

รายจายที่จายจริง
สําหรับการสรางและ
บํารุงรักษาสินทรัพย
ถาวรหลักที่ใชในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการแกไข
รายจายเหลานั้น 
(6) ศึกษาและวิเคราะห
รายจายที่จายจริง
สําหรับการจัดบริการ
ทางเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการแกไข
รายจายเหลานั้น 
(7) พิจารณาให
คําแนะนําและกําหนด

หรือลดการจัดสรร
งบประมาณให
สอดคลองกับ
สถานการณและกําลัง
เงินของแผนดินตอ
คณะรัฐมนตรีและ
นายกรัฐมนตรี 
(7) บริหารจัดการ
งบประมาณเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและ
คุมคา ใหบรรลุ
เปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามแผนที่กําหนดไว 
(8) ติดตามผล 
ประเมินผล และ
รายงานผลความสําเร็จ

ตางดาว และเงิน
ชดเชยคาบริการ
สาธารณสุขอื่นๆ ที่
กระทรวงสาธารณสุข
รับผิดชอบดูแล รวมทั้ง
ประสานการตรวจสอบ
คารักษาพยาบาล 
(5) เปนศูนยกลาง
วิชาการและประสาน
ความรวมมือในการ
จัดบริการสาธารณสุข 
ภายใตพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.
2533 พระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัย
จากรถ พ.ศ.2535 และ
โครงการหลักประกัน
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ผนวก 4.1 - 7 

 
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
 
กรอบการศึกษา 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 

กระทรวงการคลัง 
(สนง.เศรษฐกิจการคลัง) 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 
สํานักงบประมาณ 

 
สนง.คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร และ IHPP  

กลุมประกันสุขภาพ
และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 

หลักการใหสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจเพื่อ
จัดทําแผนงานและ
โครงการพัฒนาที่จะขอ
ความชวยเหลือจาก
ตางประเทศในทาง
วิชาการการเงิน การ
กูยืม และการดําเนินการ 
รวมทั้งความชวยเหลือ
แกตางประเทศ 
(8) ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม

ของการดําเนินงาน
ของสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจตอ
คณะรัฐมนตรี 
(9) จัดทํารายงานการ
โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี 
(10) เสนอแนะและให
ความเห็นตอ
คณะรัฐมนตรีในดาน
การงบประมาณและ
ดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
(11) ปฏิบัติการอื่นใด

สุขภาพถวนหนา 
(6) ประสานความ
รวมมือและสนับสนุน
การดําเนินงานกับ
ตางประเทศใน
โครงการหลักประกัน
สุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข 
 
2  คําสั่งกระทรวง
สาธารณสุข ใหจัดตั้ง
สํานักพัฒนาการเงิน
การคลังสาธารณสุข 
(สพค.) และใหมีหนาที่ 

                                                   
2
  คาํสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1110/ 2549 เรื่อง จดัตั้งสํานักพัฒนาการเงินการคลังสาธารณสขุ ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2549   
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กรอบการศึกษา 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 

กระทรวงการคลัง 
(สนง.เศรษฐกิจการคลัง) 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 
สํานักงบประมาณ 

 
สนง.คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร และ IHPP  

กลุมประกันสุขภาพ
และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 

แหงชาติ และรายงาน
ผลตอสาธารณะ พรอม
ทั้งติดตามประเมิน
แผนงานโครงการ
พัฒนาของสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ และให
คําแนะนําเกี่ยวกับการ
เรงรัด ปรับปรุงหรือเลิก
ลมแผนงาน/โครงการ 
(9) ปฏิบัติการอื่นใด
ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของ สศช.หรือ
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของ สงป.หรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย 

ดังนี้ 
(1) พัฒนาระบบขอมูล
เพื่อเปนศูนยกลาง
ขอมูลดานการเงินการ
คลัง 
(2) พัฒนาเครื่องมือ
และกลไกในการ
บริหารระบบการเงิน
การคลังของหนวย
บริการสาธารณสุข  
(3) สนับสนุนการ
ดําเนินงานของ
บุคลากรสาธารณสุขที่
เกี่ยวของดานการเงิน
การคลังสาธารณสุขใน
ระดับพื้นที่ 
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สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
 
กรอบการศึกษา 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 

กระทรวงการคลัง 
(สนง.เศรษฐกิจการคลัง) 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 
สํานักงบประมาณ 

 
สนง.คณะกรรมการ
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ยุทธศาสตร และ IHPP  
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และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 

3.โครงสรางองคกร
ที่เกี่ยวของ 
 

3 ตามโครงสรางองคกร 
หนวยงานภายในที่
เกี่ยวของกับระบบการ

4 ตามโครงสรางองคกร 
สวนราชการภายในที่
เกี่ยวของกับระบบการ

สช.ยังไมมีโครงสราง
องคกรที่ชัดเจน เพียงระบุ
วามีบทบาทหนาที่ ดังนี้ 

5 ตามโครงสรางองคกร 
หนวยงานภายในของ
สํานักงานเศรษฐกิจการ

6 ตามโครงสรางภายใน
ของสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร ที่เกี่ยวของ

8 ตามโครงสราง
องคกรของกลุมประกัน
สุขภาพ  มี 2 ฝาย ที่

                                                   
3
  โครงสรางองคกรของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประกอบดวย 15 สํานัก ดังนี้  1) สํานักงานเลขาธิการ 2) สํานักบญัชีประชาชาต ิ3) สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค 4) 

สํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 5) สํานักวิเคราะหโครงการลงทุนภาครฐั 6) สํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 7) สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา 8) สํานักยุทธศาสตร
และการวางแผนพฒันาพื้นที่ 9) สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง 10) สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11) สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต 12) สํานกัพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ 
13) สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม 14) สํานักยุทธศาสตรดานนโยบายสาธารณะ 15) สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาทางสังคม  และ 2 กลุม คือ กลุมพัฒนาระบบริหาร และกลุมตรวจสอบภายใน  
4
  สํานักงบประมาณ แบงสวนราชการภายใน เปนดังนี้ 1.สํานักอํานวยการ 2.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.สถาบันพฒันาบุคลากรดานการงบประมาณ 4.สํานักกฎหมายและระเบียบ 5.สํานักจัดทํางบประมาณดานการบรหิาร 6.สํานัก
จัดทํางบประมาณดานความมั่นคง ๑  7.สํานักจัดทํางบประมาณดานความมั่นคง ๒  8.สํานักจัดทํางบประมาณดานเศรษฐกิจ ๑  9.สํานกัจัดทํางบประมาณดานเศรษฐกิจ ๒  10.สํานักจัดทํางบประมาณดานเศรษฐกจิ ๓  11.สํานัก
จัดทํางบประมาณดานเศรษฐกิจ ๔  12.สํานักจัดทํางบประมาณดานสังคม ๑  13.สํานักจัดทํางบประมาณดานสังคม ๒ 14,สํานักจัดทํางบประมาณดานสังคม ๓  15.สํานักจัดทํางบประมาณองคการบรหิารรปูแบบพเิศษและรัฐวิสาหกิจ  
16.สํานักนโยบายและแผนงบประมาณ 17.สํานักประเมินผล  18.สํานักพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการ 18.สํานักมาตรฐานงบประมาณ    
5
  การแบงสวนราชการ แบงเปน 9 สํานัก ดังนี ้1. สํานักงานเลขานุการกรม 2. สํานักนโยบายการคลัง 3. สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 4. สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ 5. สํานักนโยบายภาษี 6. สํานักนโยบายระบบ
การเงินและสถาบันการเงนิ 7. สํานักนโยบายการออม และการลงทุน 8. สํานักกฎหมาย  9. สํานักนโยบายระบบการคุมครองผลประโยชนทางการเงนิ   
และ 4 กลุม คือ 1.กลุมงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังในตางประเทศ  2.กลุมพัฒนาระบบบรหิาร 3.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.กลุมตรวจสอบภายใน     
6
  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร แบงหนวยงานภายใน เปน 6 กลุมภารกิจ ดังนี้  1.กลุมภารกิจดานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ  2.กลุมภารกิจดานบรหิารนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ 3.กลุมภารกิจดาน
ประเมินผลและติดตามความเสี่ยงเชิงนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ 4.กลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารและสารสนเทศสุขภาพ 5.กลุมภารกิจดานประสานสนับสนนุนโยบายผูบริหารระดบัสูง 6.กลุมภารกิจดานอํานวยการ  
8
  คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 154/ 2546  ลงวันที่ 13 มิถนุายน 2546  เรื่อง โครงสรางและภารกจิของกลุมประกนัสุขภาพ  
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(สนง.เศรษฐกิจการคลัง) 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 
สํานักงบประมาณ 

 
สนง.คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร และ IHPP  

กลุมประกันสุขภาพ
และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 

คลังสุขภาพ คือ 
(1) สํานักบัญชี
ประชาชาติ มีอํานาจ
หนาที่ ดังนี้  
1.1 ศึกษาวิเคราะหและ
จัดทําสถิติบัญชีรายได
ประชาชาติรายปในดาน
การผลิต ดานการใชจาย 
และดานรายได 
1.2 ศึกษาวิเคราะหและ
จัดทําสถิติบัญชีรายได
ประชาชาติ รายไตรมาส 
รวมทั้งสถิติบัญชีรายได
ภาคและจังหวัด 
1.3 ศึกษาวิเคราะหและ
จัดทําสถิติงบดุล
แหงชาติ และสถิติบัญชี

คลังสุขภาพ คือ 
(1) กลุมการจัดการ
งบประมาณจังหวัดและ
กลุมจังหวัด และ
การบูร-ณา
การงบประมาณในการ
บริหารราชการ
ตางประเทศ  ซึ่งมี
อํานาจหนาที่ ดังนี้ 
1.1 เสนอแนะนโยบาย 
มาตรการ และแนวทาง
ในการจัดสรร
งบประมาณใหกับ
จังหวัด กลุมจังหวัด
และหนวยงานที่มี
สํานักงานใน
ตางประเทศ โดย

(1) งานเลขานุการของ 
คสช.และบอรด สช. 
(2) ประสานงานกับ
หนวยงานดานนโยบาย
และยุทธศาสตรของรัฐบาล
และหนวยงานอื่นๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่
ดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง
สุขภาพ และดําเนินการ
เพื่อใหเกิดการทํางาน
รวมกันในระดับนโยบาย 
ยุทธศาสตร และแผนงาน
ดานสุขภาพ 
(3) สํารวจ ศึกษา และ
วิเคราะหขอมูลตางๆ 
รวมทั้งสถานการณของ
ระบบสุขภาพ เพื่อจัดทํา

คลัง ที่เกี่ยวของกับระบบ
การคลังสุขภาพภาพรวม
ของประเทศในบริบท
ปจจุบันเกี่ยวของเฉพาะ
ดานแหลงรายรับ  
ของระบบการคลัง
สุขภาพคือ สํานัก
นโยบายการคลัง สํานัก
นโยบายภาษีอากร ซึ่งมี
หนาที่เสนอแนะและ
ออกแบบนโยบาย แผน 
และมาตรการเกี่ยวกับ
การคลังและภาษีอากร 
เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาล และ
สํานักนโยบายการออม
และการลงทุน ในสวนที่

กับระบบการคลังสุขภาพ 
คือ 
(1) กลุมภารกิจดาน
พัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตรสุขภาพ  ระบุ
วามีภารกิจเกี่ยวกับ
นโยบายและยุทธศาสตร
หลักประกันสุขภาพและ
ระบบบริการสุขภาพ 
(2) กลุมภารกิจดาน
บริหารนโยบายและ
ยุทธศาสตรดานสุขภาพ  
ระบุวามีบทบาท ดังนี้ 
2.1 จัดทําขอเสนอ
นโยบายงบประมาณ 
จัดหางบประมาณทั้งใน
สถานการณปกติและ

เกี่ยวของกับระบบการ
คลังสุขภาพ คือ ฝาย
นโยบายและแผน และ
ฝายบริหารงานประกัน
สุขภาพ ที่เกี่ยวของกับ
ระบบการคลังสุขภาพ 
โดย 
ฝายนโยบายและแผน  
มีหนาที่ ดังนี้ 
  1) ประสานการจัดทํา
คําของบประมาณ
รายจายประจําป  
  2) จัดทําแผนงาน/
แผนปฏิบัติงานและ
เกณฑชี้วัดเกี่ยวกับ
ผลลัพธการดําเนินงาน
ดานสวัสดิการ
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เศรษฐกิจเงินทุน และ
สถิติตารางปจจัยการ
ผลิตและผลผลิต รวมทั้ง
สถิติตารางอุปสงคและ
อุปทาน 
1.4 ศึกษาและพัฒนา
ระบบบัญชีประชาชาติ
ของประเทศใหเปนไป
ตามระบบสากล โดยยึด
มาตรฐานขององคการ
สหประชาชาติ และ
มาตรฐานบัญชีของ
องคกรระหวางประเทศ
ที่เกี่ยวของ 
1.5 ศึกษาวิเคราะหและ
จัดทําบัญชีบริวาร  
1.6 ศึกษาวิเคราะหและ

นําเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรีหรือ
ผูเกี่ยวของ 
1.2 เสนอแนะและให
ความเห็นตอ
คณะรัฐมนตรีและ
นายกรัฐมนตรีในดาน
การงบประมาณของ
หนวยงานในความ
รับผิดชอบ 
1.3 กําหนดหลักเกณฑ 
กระบวนการ และ
รูปแบบในการจัดทํา
งบประมาณของ
หนวยงานในความ
รับผิดชอบ 

เปนรายงาน หรือเพื่อเปน
ประโยชนในการ
ดําเนินงานตาม พ.ร.บ.
สุขภาพ พ.ศ.2550 
(4) ดําเนินการเพื่อใหมี
การจัดสมัชชาและ
สนับสนุนการจัดสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพื้นที่ และ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็นใหบรรลุผลตาม
มติของ คสช. 
(5) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตาม
กฎหมาย หรือตามที่
คณะรัฐมนตรี และคสช.ม
อบหมาย     

เกี่ยวของกับการสราง
วินัยในการใชจายของ
ภาคครัวเรือนใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม 
สวนดานรายจายหรือการ
จัดสรรเงินดานสุขภาพ
หรือสาธารณสุข จะเปน
หนาที่ของสํานัก
งบประมาณ 

เรงดวน จัดทํากรอบ
วงเงินงบประมาณราย
หนวยงาน และบริหาร
จัดการกระบวนการ
งบประมาณ จัดทําคําขอ
งบประมาณ จัดทํา
แผนการใชจาย
งบประมาณ จัดทําเกณฑ
การจัดสรรและ
ดําเนินการจัดสรร
งบประมาณทั้งสวนกลาง
และสวนภูมิภาค ฯ 
2.2 จัดทําขอเสนอในการ
กําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร การวางแผน
ความตองการและการ
แกไขปญหากําลังคนดาน

สาธารณสุข ภายใต
กรอบนโยบายและ
ยุทธศาสตรระดับชาติ
ของหนวยงานตางๆ 
ทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงสาธารณสุข 
รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผล 
  3) ประสานและ
พัฒนาขอเสนอเชิง
นโยบายและ
ยุทธศาสตรดาน
สวัสดิการสาธารณสุข
และประกันสุขภาพ
ระดับประเทศ และ
รวบรวม/ประมวลผล/
วิเคราะหขอมูลที่
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จัดทํารายงานการศึกษา
ที่เกี่ยวกับบัญชี
ประชาชาต ิ
1.7 พัฒนาและประสาน
การจัดทําระบบ
ฐานขอมูลเศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อใชประโยชน
ตอการจัดทําสถิติบัญชี
รายไดประชาชาติ การ
วิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ
และสังคม การ
ศึกษาวิจัย และการ
กําหนดนโยบายและ
วางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 
1.8 พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของ

1.4 ใหคําปรึกษา 
แนะนําและ
ประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการจัดทํา
งบประมาณ แผนการ
ปฏิบัติงาน และ
แผนการใชจาย
งบประมาณที่
สอดคลองกับระบบ
งบประมาณ นโยบาย
ของรัฐบาลและ
แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน 
รวมทั้งสอดคลองกับ
หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 

สาธารณสุข การปรับ
ระบบการสรางแรงจูงใจ 
(3) กลุมภารกิจดาน
ประเมินผล มีบทบาท 
3.1 การพัฒนาเครื่องมือ 
กลไก และระบบการ
ประเมินผลลัพธ และ
ผลกระทบนโยบายและ
ยุทธศาสตรดานสุขภาพ 
3.2 ประเมินผลลัพธ 
ผลกระทบของนโยบาย
และยุทธศาสตรดาน
สุขภาพ 
3.3 ประเมินสมรรถนะ
ของระบบริการสุขภาพ
และประสิทธิภาพในการ
ใชทรัพยากรสุขภาพ  

เกี่ยวของกับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ และ
หนวยงานอื่นๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
กระทรวงสาธารณสุข 
  4) ประสานการวิจัย
พัฒนาและสนับสนุน
วิชาการดานสวัสดิการ
สาธารณสุขและประกัน
สุขภาพกับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติและหนวยงาน
อื่นๆ รวมทั้งงานวิเทศ
สัมพันธ 
  5) ประสานการ
ดําเนินโครงการ
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และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 

สํานักงานฯ  
1.9 พัฒนาและฝกอบรม
บุคลากรของสํานักงานฯ 
ทางดานบัญชี
ประชาชาติและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.10 ปฏิบัติงานรวมกับ
หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
(2) สํานักยุทธศาสตร
ดานนโยบายสาธารณะ  
มีอํานาจหนาที่         

1.5 ประสานและบูรณา
การงบประมาณกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
1.6 วิเคราะห
งบประมาณรายจาย
และการใชจาย
งบประมาณของ
หนวยงานในความ
รับผิดชอบ 
1.7 วิเคราะหและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับ
ประมาณการรายรับ
และรายจาย รวมทั้ง
เงินนอกงบประมาณ
และทรัพยากรอื่นที่

3.4 ประเมินแนวโนม
ความสําเร็จของประเด็น
ยุทธศาสตร เพื่อให
ขอเสนอแนะ และ
ปรับปรุงนโยบายและ
ยุทธศาสตรดานสุขภาพ 
(4) กลุมภารกิจดาน
ขอมูลขาวสารและ
สารสนเทศสุขภาพ  มี
บทบาทในการ เสริมสราง
การจัดการขอมูลสุขภาพ 
ระบบ และกลไกและ
บุคลากร เพื่อจัดการ
ขอมูลสุขภาพ รวมทั้งการ
จัดการองคความรู

พัฒนา/จัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการเชื่อมโยง
ขอมูลขาวสารระหวาง
กลุมประกันสุขภาพกับ
หนวยงานอื่นๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
กระทรวงสาธารณสุข  
ฝายบริหารงานประกัน
สุขภาพ  
มีหนาที่ ดังนี้ 
  1) เปนทีมเลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร
โครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา 
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สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 

กระทรวงการคลัง 
(สนง.เศรษฐกิจการคลัง) 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 
สํานักงบประมาณ 

 
สนง.คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร และ IHPP  

กลุมประกันสุขภาพ
และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 

2.1 วิเคราะห
สถานการณและ
สภาพแวดลอม เพื่อ
กําหนดยุทธศาสตรและ
กลยุทธการพัฒนา
ประเทศตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 จัดทําดัชนีชี้วัดและ
กําหนดแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และชุมชนบนพื้นฐาน
ความสมดุล มั่นคง ปละ
ยั่งยืน 
2.3 พัฒนาระบบ

ตองใชในการจัดทํา
งบประมาณรายจาย 
1.8 รวมกับหนวยงาน
ในความรับผิดชอบใน
การจัดทําคาใชจายตอ
หนวยในการจัดทํา
บริการสาธารณะ และ
จัดทํามาตรฐานตนทุน
ในการใหบริการ
สาธารณะของ
หนวยงานในความ
รับผิดชอบ 
1.9 ติดตามผลการ
ดําเนินงานและการใช

เกี่ยวกับขอมูลขาวสาร
และสารสนเทศสุขภาพ  7 
ตามโครงสรางภายใน
ของสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร ที่เกี่ยวของ
กับระบบการคลังสุขภาพ 
คือ 
(1) กลุมภารกิจดาน
พัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตรสุขภาพ  ระบุ
วามีภารกิจเกี่ยวกับ
นโยบายและยุทธศาสตร
หลักประกันสุขภาพและ
ระบบบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 
  2) จัดสรร
งบประมาณเงินเหมา
จายรายหัวโครงการ
หลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา และเงินอื่นๆ 
ที่ไดรับจัดสรรจาก
สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ 
  3) บริหารจัดการและ
ประสานการดําเนิน
โครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา และ
รับเรื่องรองเรียนและ

                                                   
7
  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร แบงหนวยงานภายใน เปน 6 กลุมภารกิจ ดังนี้  1.กลุมภารกิจดานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ  2.กลุมภารกิจดานบรหิารนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ 3.กลุมภารกิจดาน
ประเมินผลและติดตามความเสี่ยงเชิงนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ 4.กลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารและสารสนเทศสุขภาพ 5.กลุมภารกิจดานประสานสนับสนนุนโยบายผูบริหารระดบัสูง 6.กลุมภารกิจดานอํานวยการ  
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(สนง.เศรษฐกิจการคลัง) 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 
สํานักงบประมาณ 

 
สนง.คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร และ IHPP  

กลุมประกันสุขภาพ
และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 

ฐานขอมูลเพื่อการ
ติดตามประเมินผลการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ดานนโยบายสาธารณะ 
ดานเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานการพัฒนาระดับ
ชุมชน และการปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะนาย
ทะเบียนกลางของ
ธนาคารสมอง 
2.4 สงเสริมและ
สนับสนุนการทํางาน
แบบบูรณาการของทุก
สวนราชการให
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และ

จายงบประมาณตาม
แผนที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณของ
หนวยงานในความ
รับผิดชอบ 
1.10 จัดเตรียมขอมูล
และคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจาย
เสนอตอรัฐสภา 
1.11 ปฏิบัติงานรวม
หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
(2) กลุมยุทธศาสตร
การงบประมาณ  มี

(2) กลุมภารกิจดาน
บริหารนโยบายและ
ยุทธศาสตรดานสุขภาพ  
ระบุวามีบทบาท ดังนี้ 
2.1 จัดทําขอเสนอ
นโยบายงบประมาณ 
จัดหางบประมาณทั้งใน
สถานการณปกติและ
เรงดวน จัดทํากรอบ
วงเงินงบประมาณราย
หนวยงาน และบริหาร
จัดการกระบวนการ
งบประมาณ จัดทําคําขอ
งบประมาณ จัดทํา
แผนการใชจาย
งบประมาณ จัดทําเกณฑ
การจัดสรรและ

อุทธรณเกี่ยวกับ
โครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาจาก
ผูรับบริการและ
หนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
  4) ประสานและ
สนับสนุนการนิเทศ
งานโครงการ
หลักประกันสุขภาพ
ถวนหนากับหนวยงาน
อื่นๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกกลุมประกัน
สุขภาพ 
  5) งาน
ประชาสัมพันธ     
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สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 

กระทรวงการคลัง 
(สนง.เศรษฐกิจการคลัง) 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 
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สุขภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
(3) สํานักวางแผน
เศรษฐกิจมหภาค มี
อํานาจหนาที่ 
3.1 ประสานการจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และ
แนวทางการวิจัยเพื่อ
วางแผน 
3.2 ศึกษาและกําหนด
กรอบนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค รวมถึงความ
เชื่อมโยงการบริหาร
เศรษฐกิจเพื่อการ
เจริญเติบโตอยางมี

อํานาจหนาที่ ดังนี้ 
2.1 ศึกษาวิจัยและ
พัฒนาองคความรู 
นวัตกรรม และ
เครื่องมือทางการเงิน 
การคลัง และ
การงบประมาณภาครัฐ
ในการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อความ
ยั่งยืนและรักษาวินัย
ทางการคลัง 
2.2 ศึกษาวิเคราะห
สภาวะเศรษฐกิจ 
การเงินการคลัง เพื่อ
ประกอบการวางแผน
และกําหนด
ยุทธศาสตรการใช

ดําเนินการจัดสรร
งบประมาณทั้งสวนกลาง
และสวนภูมิภาค ฯ 
2.2 จัดทําขอเสนอในการ
กําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร การวางแผน
ความตองการและการ
แกไขปญหากําลังคนดาน
สาธารณสุข การปรับ
ระบบการสรางแรงจูงใจฯ  
(3) กลุมภารกิจดา
ประเมินผล มีบทบาท 
3.1 การพัฒนาเครื่องมือ 
กลไก และระบบการ
ประเมินผลลัพธ และ
ผลกระทบนโยบายและ
ยุทธศาสตรดานสุขภาพ 

สวนสํานักพัฒนาการ
เงินการคลัง
สาธารณสุข มี
หนวยงานภายใน ที่
เกี่ยวของกับระบบการ
คลังสุขภาพ คือ 
(1) กลุมงานพัฒนา
ระบบบัญชีและขอมูล
สารสนเทศการเงินการ
คลัง  มีหนาที่สวนที่
เกี่ยวของ คือ 
1.1 พัฒนาดัชนีชี้วัด
เพื่อติดตาม
สถานการณการเงิน
การคลังของหนวย
บริการทุกระดับ 
1.2 จัดทําฐานขอมูล
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กลุมประกันสุขภาพ
และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 

คุณภาพและเสถียรภาพ
กับนโยบายการเงิน 
นโยบายการคลัง 
นโยบายการบริหารหนี้
สาธารณะ และนโยบาย
เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ 
3.3 จัดทํากรอบ
นโยบายการคลัง
ประจําปและระยะปาน
กลางของประเทศ
เพื่อใหสอดคลองกับ
เปาหมายและแนว
ทางการพัฒนา 
3.4  ศึกษาและ
ประเมินผลนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคตอการ

งบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพในระยะ
ปานกลางและระยะยาว 
รวมทั้งกรอบวงเงินที่
เหมาะสมตามแผนการ
บริหารราชการแผนดิน 
2.3 นําผลการประเมิน
และขอมูลที่เกี่ยวของ
มาพิจารณาทบทวน
การบริหารจัดการ
รายจายภาคสาธารณะ 
2.4 ประสานงาน 
ติดตอ และแลกเปลี่ยน
ความรูทางดาน
การงบประมาณกับ
องคกรทางการเงินการ
คลังทั้งในและ

3.2 ประเมินผลลัพธ 
ผลกระทบของนโยบาย
และยุทธศาสตรดาน
สุขภาพ 
3.3 ประเมินสมรรถนะ
ของระบบริการสุขภาพ
และประสิทธิภาพในการ
ใชทรัพยากรสุขภาพ  
3.4 ประเมินแนวโนม
ความสําเร็จของประเด็น
ยุทธศาสตร เพื่อให
ขอเสนอแนะ และ
ปรับปรุงนโยบายและ
ยุทธศาสตรดานสุขภาพ 
(4) กลุมภารกิจดาน
ขอมูลขาวสารและ
สารสนเทศสุขภาพ  มี

ทรัพยากรสุขภาพ โดย
ระบบ Geographic 
information system 
(GIS) เพื่อเปนขอมูล
ในการตัดสินใจในการ
บริหารทรัพยากร 
(2) กลุมงานวิจัย มี
หนาที่ 
2.1 จัดทํากรอบแผน
งานวิจัยและพัฒนา
งานที่เกี่ยวของกับ
นโยบายดาน
หลักประกันสุขภาพ 
2.2 ศึกษาและ
วิเคราะหสถานการณ
ของระบบประกัน
สุขภาพเพื่อสนับสนุน
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ผนวก 4.1 - 18 

 
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
 
กรอบการศึกษา 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 

กระทรวงการคลัง 
(สนง.เศรษฐกิจการคลัง) 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 
สํานักงบประมาณ 

 
สนง.คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร และ IHPP  

กลุมประกันสุขภาพ
และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 

พัฒนา และเสนอแนะ
แนวทางการปรับ
ยุทธศาสตรและ
แนวนโยบายให
สอดคลองกับ
สถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป 
3.5 จัดทํารายงานภาวะ
เศรษฐกิจและประมาณ
การเศรษฐกิจรายไตร
มาส รายป และระยะ
ปานกลาง 
3.6 พัฒนาแบบจําลอง
และวิธีการวิเคราะห
ประมาณการเศรษฐกิจ
เปนรายเดือน รายไตร
มาส และรายป 

ตางประเทศ 
2.5 ใหคําปรึกษาและ
ขอเสนอแนะในการ
กําหนดทิศทาง 
นโยบาย แนวทางการ
พัฒนาและดําเนินงาน
ของสํานักงบประมาณ 
2.6 ปฏิบัติงานรวม
หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
(3) สํานักจัดทํา
งบประมาณดานการ
บริหาร   มีอํานาจ
หนาที่ 

บทบาทในการ เสริมสราง
การจัดการขอมูลสุขภาพ 
ระบบ และกลไกและ
บุคลากร เพื่อจัดการ
ขอมูลสุขภาพ รวมทั้งการ
จัดการองคความรู
เกี่ยวกับขอมูลขาวสาร
และสารสนเทศสุขภาพ  
 
* สําหรับ IHPP 
ไมมีโครงสรางองคกรที่
เกี่ยวของชัดเจน 
นอกจากทีมนักวิจัยที่
รับผิดชอบงานวิจัยดาน
การคลังสุขภาพเทานั้น  

การดําเนินนโยบาย
หลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา 
2.3 วิเคราะหตนทุน
หนวยบริการ 
ประเมินผลวิธีการ
จัดสรรงบประมาณของ
กองทุนตางๆ และ
วิธีการจายเงินใหกับ
หนวยบริการ 
(3) กลุมงานวิเคราะห
และประเมินผล  มี
หนาที่ 
3.1 จัดทําดัชนีชี้วัด
และประเมินผล 
ผลลัพธของการ
ใหบริการ 
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ผนวก 4.1 - 19 

 
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
 
กรอบการศึกษา 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 

กระทรวงการคลัง 
(สนง.เศรษฐกิจการคลัง) 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 
สํานักงบประมาณ 

 
สนง.คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร และ IHPP  

กลุมประกันสุขภาพ
และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 

3.7 พัฒนาระบบการ
วางแผนและเตือนภัย
ทางเศรษฐกิจ และ
จัดทําขอมูลเชิง
ยุทธศาสตรที่ครอบคลุม
ขอมูลภายในประเทศ
และตางประเทศ 
3.8 ประสานการจัดทํา
แผนพัฒนา แผน
ยุทธศาสตร และการ
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามกรอบ
แผนตางๆ 
3.9 ประสานใหเกิด
ความสอดคลองระหวาง
ความรวมมือทางการ
พัฒนาและทางการเงิน

3.1 เสนอแนะ
มาตรการและแนวทาง
ในการจัดสรร
งบประมาณดานการ
บริหารและงบกลาง 
3.2 เสนอแนะและให
ความเห็นตอ
คณะรัฐมนตรีและ
นายกรัฐมนตรีในดาน
การงบประมาณของ
หนวยงานในความ
รับผิดชอบ 
3.3 ใหคําปรึกษา 
แนะนํา และ
ประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการจัดทํา

3.2 จัดทําดัชนีดาน
ประสิทธิภาพและการ
เขาถึงบริการ 
3.3 จัดทําบัญชีสุขภาพ
แหงชาติ (national 
health accounts) และ
ระดับจังหวัด 
(provincial health 
accounts)  
3.4 วิเคราะห และ
ประเมินผลขอมูลตางๆ 
เชน วิธีการจัดสรร
งบประมาณของ 
สปสช. วิธีจายเงินของ
สํานักงานประกันสังคม 
(สปส.) และการเรียก
เก็บตาม
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ผนวก 4.1 - 20 

 
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
 
กรอบการศึกษา 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 

กระทรวงการคลัง 
(สนง.เศรษฐกิจการคลัง) 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 
สํานักงบประมาณ 

 
สนง.คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร และ IHPP  

กลุมประกันสุขภาพ
และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 

ระหวางประเทศ
โดยเฉพาะเงินกูและเงิน
ชวยเหลือกับเปาหมาย
และแนวทางพัฒนา
ประเทศ 
3.10 เสริมสราง
ความสัมพันธกับองคกร
ระหวางประเทศและ
หนวยงานตางประเทศ  
3.11 พัฒนาและ
ฝกอบรมบุคลากรของ
สํานักงานฯ ทางดาน
เศณษฐกิจมหภาคและ
เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ 
3.12 ปฏิบัติงานรวมกับ
หรือสนับสนุนการ

งบประมาณ 
แผนปฏิบัติงาน และ
แผนการใชจาย
งบประมาณที่
สอดคลองกับระบบ
งบประมาณ นโยบาย
ของรัฐบาล และ
แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน 
รวมทั้งสอดคลองกับ
หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
3.4 วิเคราะหและจัดทํา
ขอเสนองบประมาณ
รายจายของหนวยงาน
ในความรับผิดชอบ 
3.5 วิเคราะห

พระราชบัญญัติ
ผูประสบภัยจากรถ 
การประกันตนของ
แรงงานตางดาวเพื่อใช
เปนขอมูลในการ
เสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในงานหลักประกัน
สุขภาพ 
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ผนวก 4.1 - 21 

 
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
 
กรอบการศึกษา 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 

กระทรวงการคลัง 
(สนง.เศรษฐกิจการคลัง) 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 
สํานักงบประมาณ 

 
สนง.คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร และ IHPP  

กลุมประกันสุขภาพ
และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 

ปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
(4) สํานักยุทธศาสตร
และการวางแผนพัฒนา
ทางสังคม 
มีอํานาจหนาที่    
4.1 วิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในและ
นอกประเทศที่มี
ผลกระทบตอสังคมไทย 
รวมทั้งกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมที่สอดคลองกับ
การปรับโครงสราง
สังคมไทยใหเหมาะสม

งบประมาณรายจาย
และการใชจาย
งบประมาณของ
หนวยงานในความ
รับผิดชอบ 
3.6 รวมกับหนวยงาน
ในความรับผิดชอบ
จัดทําคาใชจายตอ
หนวยในการจัดทํา
บริการสาธารณะ และ
จัดทํามาตรฐานตนทุน
ในการใหบริการ
สาธารณะของ
หนวยงานในความ
รับผิดชอบ 
3.7 ติดตามผลการ
ดําเนินงานและการใช
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ผนวก 4.1 - 22 

 
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
 
กรอบการศึกษา 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 

กระทรวงการคลัง 
(สนง.เศรษฐกิจการคลัง) 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 
สํานักงบประมาณ 

 
สนง.คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร และ IHPP  

กลุมประกันสุขภาพ
และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 

กับสถานการณ 
4.2 ศึกษาและวิจัย
ประเด็นทุนทางสังคม 
เพื่อสรางองคความรู
สําหรับการจัดทํา
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทางสังคม 
4.3 วิเคราะหและจัดทํา
ขอเสนอแนะเชิง
นโยบายที่เกี่ยวของกับ
ยุทธศาสตรดานสังคม 
4.4 ประสานและ
สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม เพื่อสรางความ
สมดุลและความยั่งยืน
ของการพัฒนาประเทศ

จายงบประมาณตาม
แผนที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณของ 
หนวยงานในความ
รับผิดชอบ 
3.8 จัดเตรียมขอมูล
และคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจาย
เสนอตอรัฐสภา 
3.9 ปฏิบัติงานรวม
หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
(4) สํานักจัดทํา
งบประมาณดานความ
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ผนวก 4.1 - 23 

 
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
 
กรอบการศึกษา 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 

กระทรวงการคลัง 
(สนง.เศรษฐกิจการคลัง) 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 
สํานักงบประมาณ 

 
สนง.คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร และ IHPP  

กลุมประกันสุขภาพ
และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 

ในดานเศรษฐกิจ สังคม 
และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
4.5 ติดตาม
ความกาวหนาและการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม เพื่อ
เสนอแนะแนวทางการ
ปรับยุทธศาสตรให
สอดคลองกับ
สถานการณ 
4.6 ปฏิบัติงานรวมกับ
หนวยงานอื่นหรือที่
ไดรับมอบหมาย 

มั่นคง ๑  มีหนาที่ดูแล
กระทรวงมหาดไทย
และสวนทองถิ่น 
(5) สํานักจัดทํา
งบประมาณดานความ
มั่นคง ๒  มีหนาที่ดูแล
กระทรวงกลาโหม 
(6) สํานักจัดทํา
งบประมาณดานสังคม 
๑ มีหนาที่ดูแล
กระทรวงศึกษาธิการ 
(7) สํานักจัดทํา
งบประมาณดานสังคม 
๒ 
มีหนาที่ดูแลกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวง
แรงงาน กองทุน/
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ผนวก 4.1 - 24 

 
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
 
กรอบการศึกษา 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 

กระทรวงการคลัง 
(สนง.เศรษฐกิจการคลัง) 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 
สํานักงบประมาณ 

 
สนง.คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร และ IHPP  

กลุมประกันสุขภาพ
และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 

เงินทุนหมุนเวียน 
หนวยงานในกํากับ/
องคการมหาชน 
(7) สํานักจัดทํา
งบประมาณองคการ
บริหารรูปแบบพิเศษ
และรัฐวิสาหกิจ ที่ดูแล
หนวยงานอิสระของรัฐ  
หนวยงานในกํากับที่
ไมไดรับงบประมาณ 
 

4.การกําหนด - หนวยงานยังไมมีการ - หนวยงาน ยังไมมี - ธรรมนูญวาดวยระบบ - หนวยงาน ยังไมมีการ - หนวยงานยังไมมีการ - หนวยงาน ยังไมมี
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ผนวก 4.1 - 25 

 
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
 
กรอบการศึกษา 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 

กระทรวงการคลัง 
(สนง.เศรษฐกิจการคลัง) 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 
สํานักงบประมาณ 

 
สนง.คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร และ IHPP  

กลุมประกันสุขภาพ
และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 

ทิศทาง/นโยบาย
ระยะยาว (Long 
term policy 
direction) 
 

กําหนดทิศทางนโยบาย
ระยะยาว เนื่องจาก
แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เปนแผนระยะ
ปานกลาง  มีระยะเวลา 
ดําเนินการเพียง 5 ป 
 

การกําหนดทิศทาง
นโยบายระยะยาว 
เนื่องจากแผน
งบประมาณรายจาย
ระยะปานกลางที่มี
ปจจุบัน เปน
แผนปฏิบัติราชการ 4 
ป 

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
2552 9 หมวด 12 การเงิน
การคลังดานสุขภาพ มีการ
ระบุไวในหลักการและ
เปาหมาย ดังนี้  
- ขอ 104 การเงินการคลัง
ตองเปนไปเพื่อความ
ยั่งยืนของระบบสุขภาพที่
พึงประสงค ระบบการเงิน
การคลังรวมหมูภาคบังคับ
ตองไมดําเนินการเพื่อ
มุงเนนผลประโยชนเชิง
ธุรกิจ 

กําหนดทิศทางนโยบาย
ระยะยาวดานระบบการ
คลังสุขภาพของประเทศ
ไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดทิศทางนโยบาย
ระยะยาวดานการคลัง
สุขภาพ  
- สวน IHPP มกีารศึกษา
บางสวนเทานั้นที่
เกี่ยวของกับ นโยบาย
ระดับชาติดานการคลัง
สุขภาพ ระยะปานกลาง 
เพียง 5 ป 
 

การกําหนดทิศทาง
นโยบายระยะยาวดาน
ระบบการคลังสุขภาพ
ของประเทศไทย  

                                                   
9
  ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2552 เปนกรอบและแนวทางรวมในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและการดําเนินงานดานสุขภาพของประเทศ ผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ีเมือ่วันที่ 9 มิถุนายน 2552 และผานการ

รับทราบโดยวุฒิสภา และสภาผูแทนราษฎร เมือ่วันที่ 3 และ 7 กันยายน 2552 ตามลําดับ ไดประกาศประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว และสถานะของธรรมนูญมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของดําเนินการผลักดันให
เกิดการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน  
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ผนวก 4.1 - 26 

 
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
 
กรอบการศึกษา 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 

กระทรวงการคลัง 
(สนง.เศรษฐกิจการคลัง) 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 
สํานักงบประมาณ 

 
สนง.คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร และ IHPP  

กลุมประกันสุขภาพ
และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 

- ขอ 105 การเงินการคลัง
รวมหมูสําหรับการบริการ
สาธารณสุข มีเปาหมาย 
ในระยะเวลา 10 ป ดังนี้ 
(1) ลดสัดสวนรายจายเพื่อ
บริการสาธารณสุขที่มา
จากครัวเรือนเมื่อไปรับ
บริการ เหลือไมเกินรอยละ 
20 
(2) ลดจํานวนครัวเรือนที่
ประสบภาวะวิกฤติดาน
เศรษฐกิจจากการจาย
คาบริการทางการแพทย 
ไมเกินรอยละ 1 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 
(3) มีความเปนธรรมใน
การไดรับประโยชนจาก
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ผนวก 4.1 - 27 

 
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
 
กรอบการศึกษา 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 

กระทรวงการคลัง 
(สนง.เศรษฐกิจการคลัง) 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 
สํานักงบประมาณ 

 
สนง.คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร และ IHPP  

กลุมประกันสุขภาพ
และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 

บริการสาธารณสุขที่รัฐ
สนับสนุน 
(4) อัตราการเพิ่มของ
รายจายดานสุขภาพของ
ประเทศ เพิ่มขึ้นไม
มากกวาอัตราเพิ่มของ 
ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ 
(5) ระบบการเงินการคลัง
รวมหมูภาคบังคับ
ดําเนินการถูกตองตาม
หลักการไมมุงเนน
ผลประโยชนทางธุรกิจ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.การควบคุมกํากับ - การควบคุมกํากับ - การควบคุมกํากับ - คสช.เสนอแนะหรือให - ไมม ี - สนย. เนนการควบคุม  
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ผนวก 4.1 - 28 

 
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
 
กรอบการศึกษา 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 

กระทรวงการคลัง 
(สนง.เศรษฐกิจการคลัง) 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 
สํานักงบประมาณ 

 
สนง.คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร และ IHPP  

กลุมประกันสุขภาพ
และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 

นโยบาย 
 

นโยบายจะเปนอํานาจ
หนาที่ของรัฐมนตรีที่
ดูแลกระทรวงตางๆ  
- สํานักวางแผน
เศรษฐกิจมหภาค สศช. 
จัดทํากรอบนโยบายการ
คลังประจําปและระยะ
ปานกลาง (5 ป) และ
ศึกษา/ประเมินผล
นโยบายเศรษฐกิจมห
ภาคตอการพัฒนา และ
เสนอแนะแนวทางการ
ปรับยุทธศาสตรและ
แนวนโยบายให
สอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนไป 
- สํานักยุทธศาสตรและ

นโยบายจะเปนอํานาจ
หนาที่ของรัฐมนตรีที่
ดูแลกระทรวงตางๆ 
สวน สงป. โดยสํานัก
นโยบายและแผน
งบประมาณ มอีํานาจ
หนาที่ในการจัดทํา
ขอเสนอนโยบายและ
ยุทธศาสตรในการ
จัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําป หรือ
งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม รวมทั้งเสนอ
โครงสรางงบประมาณ 
และกําหนดวงเงิน
งบประมาณรายจาย
ประจําป เสนอตอ

คําปรึกษาตอคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรดานสุขภาพ
และติดตามผลการ
ดําเนินงานตามที่ได
เสนอแนะหรือให
คําปรึกษาดังกลาว พรอม
ทั้งเปดเผยใหสาธารณชน
ทราบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กํากับเฉพาะนโยบายที่
เปนของกระทรวง
สาธารณสุขเทานั้น  
- สวน IHPP เปน
หนวยงานศึกษาและ
พัฒนานโยบาย ไมมี
หนาที่ควบคุมกํากับ
นโยบาย 
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ผนวก 4.1 - 29 

 
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
 
กรอบการศึกษา 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 

กระทรวงการคลัง 
(สนง.เศรษฐกิจการคลัง) 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 
สํานักงบประมาณ 

 
สนง.คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร และ IHPP  

กลุมประกันสุขภาพ
และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 

การวางแผนพัฒนาทาง
สังคม มีการวิเคราะห
และจัดทําขอเสนอเชิง
นโยบายเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรดานสังคม 
และติดตาม
ความกาวหนาและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม เพื่อ
เสนอแนะแนวทางการ
ปรับยุทธศาสตรให
สอดคลองกับ
สถานการณ 

คณะรัฐมนตรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.การกํากับและ
ติดตามประเมินผล 

- มีสํานักประเมินผลฯ 
ทําหนาที่ติดตาม

- มีสํานักประเมินผล 
ทําหนาที่ติดตาม

- มีระบุไวในธรรมนูญวา
ดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 

- หนวยงานไมไดทํา
หนาที่ในการกํากับและ

- มีสํานักประเมินผล ของ 
สนย. ทําหนาที่ติดตาม

- ยังไมมีหนวยงาน
ภายในที่ทําหนาที่
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ผนวก 4.1 - 30 

 
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
 
กรอบการศึกษา 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 

กระทรวงการคลัง 
(สนง.เศรษฐกิจการคลัง) 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 
สํานักงบประมาณ 

 
สนง.คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร และ IHPP  

กลุมประกันสุขภาพ
และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 

(Monitoring & 
Evaluation)  
 

ประเมินผลการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และติดตาม
ประเมินผลแผนงาน
โครงการพัฒนาของสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ในภาพรวม แตไมได
ติดตามประเมินในระดับ
ภาคสวนดานการคลัง
สุขภาพ 

ประเมินผลระดับ
ผลผลิต ผลลัพธ และ
ผลกระทบในการ
ดําเนินงานของสวน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
และประมวลผลการ
ปฏิบัติงานและการใช
จายงบประมาณ
รายจายประจําปของ
สวนราชการ/
รัฐวิสาหกิจเพื่อเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรีและ
นายกรัฐมนตรี  

พ.ศ.2552 10 หมวด 12 
การเงินการคลังดาน
สุขภาพ มีการระบุไวใน
มาตรการ ขอ 111  
“ใหรัฐจัดใหมีกลไก
ระดับชาติทําหนาที่
วางแผนการเงินการคลัง
ดานสุขภาพของประเทศ
ในระยะยาว ติดตาม
ประเมินผล รวมถึง
สนับสนุนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาระบบการเงินการ

ติดตามประเมินผลดาน
การคลังสุขภาพใน
ภาพรวมของประเทศ แต
มีงานวิจัยบางเรื่องที่ทํา
การประเมินระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาล
ขาราชการฯ ซึ่งเปน
ภารกิจสวนหนึ่งของ
กระทรวงการคลัง 

ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
และแผนพัฒนา
สาธารณสุข 5 ป แตเนน
การดําเนินการเฉพาะ
นโยบายที่เปนของ
กระทรวงสาธารณสุข
เทานั้น สวน IHPP มี
งานวิจัยที่เกี่ยวของบาง
แตไมไดดําเนินการ
ตอเนื่อง 

ติดตามประเมินผล
ระบบการคลังสุขภาพ 
แตมีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินและบัญชี
ของโรงพยาบาลใน
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเปนราย
ไตรมาสเทานั้น 

                                                   
10

  ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2552 เปนกรอบและแนวทางรวมในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและการดําเนินงานดานสุขภาพของประเทศ ผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ีเมือ่วันที่ 9 มิถุนายน 2552 และผานการ

รับทราบโดยวุฒิสภา และสภาผูแทนราษฎร เมือ่วันที่ 3 และ 7 กันยายน 2552 ตามลําดับ ไดประกาศประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว และสถานะของธรรมนูญมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของดําเนินการผลักดันให
เกิดการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน  



 
                      รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุข สูบทบาทผูกําหนดนโยบายและกํากับทิศทางระบบการคลังสุขภาพ ของประเทศ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ผนวก 4.1 - 31 

 
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
 
กรอบการศึกษา 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 

กระทรวงการคลัง 
(สนง.เศรษฐกิจการคลัง) 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 
สํานักงบประมาณ 

 
สนง.คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร และ IHPP  

กลุมประกันสุขภาพ
และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 

คลังดานสุขภาพอยาง
ตอเนื่อง โดยใหมีการ
จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนอยาง
เพียงพอ” 

7.ขอมูลขาวสาร
สนับสนุน 
(Information 
support) 
 

- สศช.ใชขอมูลจากการ
สํารวจของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ และขอมูล
จากการสํารวจของ
หนวยงานเอง และ
ฐานขอมูลทุติยภูมิจาก
แหลงตางๆ ใน
การศึกษาวิเคราะห และ
ใหขอเสนอแนะตอสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ  

- ขอมูลขาวสารที่
สนับสนุนการทํางาน
ของหนวยงาน สวน
ใหญไดจากสวน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจที่
แตละสํานักดูแล
รับผิดชอบ สวนใหญจะ
เปนขอมูลสนับสนุน
การจัดทําคําขอตั้ง
งบประมาณรายจาย
ประจําป และขอมูล
ติดตามผลการใชจาย

- สช.ใชขอมูลขาวสารจาก
สถาบันวิชาการในเครือ
สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข และอื่นๆ 
สนับสนุนขอเสนอแนะเชิง
นโยบายตอคณะรัฐมนตรี 
แตหนวยงานยังไมมีระบบ
ขอมูลของตัวเอง 

- สศค.ไมมีขอมูลขาวสาร
สนับสนุนในการวิเคราะห
ติดตามประเมินผลดาน
ระบบการคลังสุขภาพใน
ภาพรวมของประเทศ 

- สนย.มีขอมูลขาวสาร
สนับสนุนการดําเนินการ
ที่มีอยูครอบคลุมเฉพาะ
หนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเทานั้น ใน
รูปแบบรายงานประจํา 
แตขอมูลระบบการคลัง
สุขภาพมีนอย 
- สวน IHPP มขีอมูล
HWS & SES จาก
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

- กลุมประกันฯ มีแต 
ขอมูลรายงานการเงิน
และบัญชี (11 รง.5) 
ของโรงพยาบาลใน
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข สวนขอมูล
ขาวสารสนับสนุน
นโยบายระบบการคลัง
สุขภาพอื่นๆ ยังไมม ี



 
                      รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุข สูบทบาทผูกําหนดนโยบายและกํากับทิศทางระบบการคลังสุขภาพ ของประเทศ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ผนวก 4.1 - 32 

 
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
 
กรอบการศึกษา 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 

กระทรวงการคลัง 
(สนง.เศรษฐกิจการคลัง) 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 
สํานักงบประมาณ 

 
สนง.คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร และ IHPP  

กลุมประกันสุขภาพ
และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 

งบประมาณ  
 
 
 
 

และอื่นๆ ที่สนับสนุน
การศึกษาเพื่อพัฒนา
นโยบายระดับชาติได  

ชองวางที่พบ 
จากการทบทวน 
 

- สศช.ไมมีหนวยงาน
ภายในดูแลการอภิบาล
ระบบการเงินการคลัง
สุขภาพในระยะยาว 
เพียงเปนหนวยงานที่
ศึกษาวิเคราะหและให
คําแนะนําตอผูบริหาร
ประเทศ โดยเนน
นโยบาย ยุทธศาสตร
และแผนการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม

- สงป.ไมมีหนวยงาน
ภายในดูแลการอภิบาล
ระบบการเงินการคลัง
สุขภาพในระยะยาว 

- มีเพียงกรอบหลักการ 
เปาหมาย และมาตรการ
ดานการเงินการคลังดาน
สุขภาพ ในระยะเวลา 10 
ป ที่ระบุไวในธรรมนูญวา
ดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ.2552 แตไมระบุ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
หรือเกี่ยวของ จึงยังขาด
ทั้งนโยบาย ยุทธศาสตร 
และแผนการพัฒนาเพื่อ
ดําเนินการตามมาตรการที่

- ไมมีหนวยงานภายใน
ดูแลการอภิบาลระบบ
การเงินการคลังสุขภาพ
ในระยะยาว 

- สนย.และ IHPP ไมมี
หนวยงานภายในดูแล
การอภิบาลระบบการเงิน
การคลังสุขภาพในระยะ
ยาว 

- กลุมประกันสุขภาพ
หรือ สพค.ไมมี
หนวยงานภายในดูแล
การอภิบาลระบบ
การเงินการคลัง
สุขภาพในระยะยาว 



 
                      รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุข สูบทบาทผูกําหนดนโยบายและกํากับทิศทางระบบการคลังสุขภาพ ของประเทศ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ผนวก 4.1 - 33 

 
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
 
กรอบการศึกษา 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 

กระทรวงการคลัง 
(สนง.เศรษฐกิจการคลัง) 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 
สํานักงบประมาณ 

 
สนง.คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร และ IHPP  

กลุมประกันสุขภาพ
และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 

แหงชาติระดับประเทศ 
และระดับสวนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ แตไมได
ดูแลการบูรณาการ
นโยบาย ยุทธศาสตร 
และแผนพัฒนา ลงไป
ถึงระดับภาคสวนดาน
สุขภาพ ซึ่งมีสวน
ราชการ/รัฐวิสากิจ
หลายหนวยงานรวม
ดําเนินการ เชน ระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ของ 3 กองทุนหลัก 
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ฯลฯ 
ซึ่งนโยบาย/ยุทธศาสตร 

จะนําไปสูเปาหมายระยะ 
10 ป ดังกลาว 



 
                      รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุข สูบทบาทผูกําหนดนโยบายและกํากับทิศทางระบบการคลังสุขภาพ ของประเทศ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ผนวก 4.1 - 34 

 
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
 
กรอบการศึกษา 

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 

กระทรวงการคลัง 
(สนง.เศรษฐกิจการคลัง) 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 
สํานักงบประมาณ 

 
สนง.คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร และ IHPP  

กลุมประกันสุขภาพ
และ/หรือสํานัก
พัฒนาการเงินการคลัง
สุขภาพ 

และแผนพัฒนาใน
ภาพรวมดังกลาวก็เปน
แผนระยะปานกลาง
ไมใชแผนระยะยาว  

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุข สูบทบาทผูกําหนดนโยบายและกํากับ 
ทิศทางระบบการคลังสุขภาพ ของประเทศ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก 4.2  
 

การศึกษา บทบาทหนาที่และการทํางานขององคกรบริหารการคลังประกันสุขภาพไทย 



 
รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุข สูบทบาทผูกําหนดนโยบายและกํากับทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ผนวก 4.2 - 1 

 
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

ผนวก 4.2 การศึกษา บทบาทหนาที่และการทํางานขององคกรบริหารการคลังประกันสขุภาพไทย 
 

 
กรอบการศึกษา 

 
สปสช. สปส. กบช.กลาง 

 กฎหมาย/
ร ะ เ บี ย บ ที่
เกี่ยวของ 
 
 

1. พรบ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 
 

1.พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 
2. พรบ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 

1.พรบ .ก า ร กํ า หนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับการ
จายเงินบางประเภท
ต า ม ง บ ป ร ะ ม าณ
รายจาย พ.ศ. 2518 

2. พระราชกฤษฏีกาเงิน
สวัสดิการเกี่ ยวกับ
การรักษาพยาบาล 
พ .ศ .  2523  และ ที่
แ ก ไ ข เพิ่ ม เ ติ ม  ( 8 
ฉบับ) 

3. ระเบียบกระทรวง การ
คลังวาดวยการเบิก
จ า ย เ งิ น สวั สดิ การ
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
รักษาพยาบาล พ .ศ. 
2545 

  ภารกิจตาม
กฎหมาย 

1. กํากับ ดูแล และจัดการใหมีระบบการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพทั้งประเทศ 
2. ใหชาวไทยทุกคนมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน โดยการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ

1.บริหารกองทุนประกันสังคม 
และกองทุนเงินทดแทน 

1 . ค ว บ คุ ม ก า ร เ บิ ก
จายเงินผานการตรวจ
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 และภาคประชาชน 2.คุมครองการประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยทั้งที่เนื่องและไม
เนื่องจากการทํางาน  การ
ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร 
สงเคราะหบุตร ชราภาพและ
วางงาน 

ก อ น จ า ย  ( Pre 
Audit) ซึ่งปจจุบัน
เ ป ลี่ ย น เ ป น ร ะ บบ  
GFMIS 

2. ควบคุมการใชจายเงิน
ผ า น  ก ม .  ระเบี ยบ 
ขอบังคับ และหนังสือ
สั่งการตางๆ   

3. ควบคุมการรายงาน
การใชจายเงินโดยผาน
การกําหนดระบบบัญชี 
เพื่อใหสวนราชการถือ
ปฏิบัติ 

โ ค ร ง ส ร า ง
อ ง ค ก ร ที่
เกี่ยวของ 
 

1. องคกรในกํากับของ  :  รมว.สาธารณสุข 
2. โครงสรางองคกรประกอบดวย  

(1) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ    (สวนกลาง 14 สํานัก)  
(2) กลุมบริหารกองทุนยอย 6 กองทุน 
(3) สํานักงานสาขาเขตกรุงเทพมหานคร    
(4) สํานักงานสาขาเขตพื้นที่ 12 เขต             (5) สํานักงานสาขาจังหวัด (สสจ.) 

3. สํานักงานสาขาเขตพื้นที่จะทําหนาที่ทําสัญญากับหนวยบริการภาครัฐ (นอกสังกัด สธ.) และเอกชน 
และทําสัญญากับสํานักงานสาขาจังหวัด (สสจ.) ในการบริหารเครือขายหนวยบริการสังกัด สธ. ใน

1.องคกรกํากับ : กระทรวง
แรงงาน 

2. โครงสรางองคกรประกอบ ดวย 
(1) สํานักงานประกันสังคม 

(สวนกลาง : 11 กอง
ตามกฎกระทรวง  /  8 
กอง/ศูนย/สํานัก ซึ่งเปน
หนวยงานภายใน) 

1. องคกรกํากับ : 
กระทรวงการคลัง 

2. โ ค ร ง ส ร า ง อ ง ค ก ร
ประกอบดวย 
(1) ห น ว ย บ ริ ห า ร

ราชการสวนกลาง  
(9 สํานัก  4 กอง/
ศูนย  7 กลุมงาน/
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จังหวัด 
 

(2) สปส.เขตพื้นที่ 1-10  (ใน
กทม.) 

(3) ศูนยฟ นฟูสมรรถภาพ
คนงานจังหวัดปทุมธานี 

(4) ศูนยฟ นฟูสมรรถภาพ
คนงานประจําภาค 4 ภาค 
(ระยอง เชียงใหม ขอนแกน 
สงขลา)   

(5) สปส.จังหวัด 75 จังหวัด  
3. หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ
งานประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 
ทุพพลภาพ  และคลอดบุตร 
ตาม กม.ประกันสังคม และกม.
เงินทดแทน ไดแก  
(1) กองประสานการแพทยและ

ฟนฟูสมรรถภาพ  
(2) สํ านั กงานกองทุ นเงิ น

ทดแทน  
(3) ศู นย ฟ นฟู สมรรถภาพ

คนงาน จ.ปทุมธานี และ
ศูนยฟนฟูฯ ประจําภาค 4 

กลุม) 
(2) สํานักงานคลังเขต 

1-9  
(3) สํ า นั ก ง า น ค ลั ง

จังหวัด 
3. หนวยงานที่เกี่ยวของ
กับงาน CSMBS ไดแก 

(1) สํานักมาตรฐาน
คาตอบแทนและ
สวัสดิการ  (เปน
หนวยงานหลัก
ใ น ก า ร ศึ ก ษ า 
ว า งแผน  แล ะ
กําหนดนโยบาย 
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
บ ริ ห า ร ร ะ บ บ 
CSMBS 
ตลอดจนจัดทํา
ข อ มู ล
ส า ร ส น เ ท ศ
ส วั ส ดิ ก า ร
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ภาค  
 

ทั้งนี้หนวยงานในสวนกลาง
จะไมมีหนาที่ในการใหบริการ 
แต จ ะ มี ห น า ที่ ใ น ก า ร ทํ า
สัญญาและกํ ากับควบคุม
มาตรฐานการบริการของ
หนวยบริการ (กองประสาน
การแพทย  และสํานักงาน
กองทุนเงินทดแทน) 
 
 
 

 

รักษาพยาบาล
ด า น ต า ง ๆ 
พัฒนาระบบการ
เบิกจายเงิน และ
ติดตามเรียกเก็บ
เงินคารักษาจาก
หนวยงานอื่นที่
ใชสิทธิซ้ําซอน) 

(2) สํานักกํากับและ
พั ฒ น า ร ะ บ บ
บริหารการเงิน
การคลังภาครัฐ
แ บ บ
อิ เ ล็ คทรอนิ กส 
(GFMIS)  ( เปน
หนวยกํากับดูแล
การนําเขาขอมูล
ของหนวยงานรัฐ
เ ข า สู ร ะ บ บ 
GFMIS 
ตลอดจนพัฒนา
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ร ะ บ บ แ ล ะ
เชื่อมโยงขอมูล
จากหนวยงาน
ภายนอกเพื่อให
รั ฐ มี ข อ มู ล
การเงินการคลัง
ในภาพรวมของ
ประเทศ) 

 การกําหนด
ทิ ศ ท า ง /
น โ ย บ า ย
ร ะ ย ะ ย า ว 
(Long term 
policy 
direction) 

 
 

การจัดทําแผนระยะสั้น - ระยะยาว  
1. ในชวงแรกของการดําเนินงานมี Road map 4 ป   
2. กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานทุกป โดยคณะอนุกก.ประสานยุทธศาสตร (สํานักนโยบาย

และแผนเปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ) จะทําหนาที่ในการพัฒนาและจัดทําขอเสนอใน
ภาพรวมของการพัฒนายุทธศาสตรของระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตลอดจนประสาน
ยุทธศาสตรที่คณะกรรมการชุดตางๆ กําหนดขึ้น ใหเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกัน เพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบ 

3. ป 52 เตรียมจัดทําแผนระยะยาว 10 ป (สํานักนโยบายและแผนเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก) 
 

การจัดทําแผนระยะสั้น - ระยะ
ยาว  
1. กองแผนงานและสารสนเทศ 
เปนหนวยงานหลักในการ
จัดทําแผน ซึ่งประกอบดวย 
(1) แผน 5 ป โดยจัดจาง

หนวยงานภายนอกเขา
ม า ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดําเนินงานตามแผนที่
ผ า น ม า  แ ล ะ จั ด
กระบวนการเพื่อใหได
แ ผ น  5  ป ต อ ไ ป 
(แผนงานดําเนินการที่ใช

การจัดทําแผนระยะสั้น - 
ระยะยาว  

- ไมมี - 
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งบบริหาร 10%)  
(2) แผนบริหารราชการ 4 ป 

(แผนงานดําเนินการที่ใช
งบประมาณประจําป) 

2. กํ า ห น ด ทิ ศ ท า ง ก า ร
ดํา เนินงานประจํ าป  โดย
พิ จ า ร ณ า จ า ก ผ ล ก า ร
ดํา เนินงานในป ที่ผ านมา 
ประกอบกับการใชแผน 5 ป
และแผนบริหารราชการ 4 ป
เปนกรอบ (กองแผนงานและ
สารสนเทศ  ประมวลและ
จัดทําทิศทางการดําเนินงาน
ในแตละป เสนอตอเลขาธิการ 
แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ป ร ะ กั น สั ง ค ม ใ ห ค ว า ม
เห็นชอบ)  

 

 กลไกการกําหนดนโยบาย  
อยูในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งมาจากกระบวนการสรรหาตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ดังนี้  

1. คกก.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซึ่งมีรมว.กระทรวงสาธารณสุข เปนประธานกรรมการ 
(กําหนดมาตรฐานการใหบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ ใหคําแนะตอรมว.ในการออก

กลไกการกําหนดนโยบาย  
อยูในรูปของคณะกรรมการ

ไตรภาคี ประกอบดวยผูแทนจาก
นายจาง ลูกจาง และรัฐบาล ซึ่ง 

ก ล ไ ก ก า ร กํ า ห น ด
นโยบาย 
        อยูในรูปของการ
ปฏิ บั ติ งานของสํ านั ก
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ประกาศ/ กฎกระทรวง/ กําหนดประเภทขอบเขตการใหบริการและอัตราคาบริการสาธารณสุข/  
กําหนดหลักเกณฑในการบริหารจัดการกองทุน ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับ-จาย-การรักษา
เงินกองทุน จัดหาผลประโยชนกองทุน/ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการจายเงินชวยเหลือเบื้องตน
กรณีผูรับบริการเสียหายจากการรักษาฯ (ม.41)/ สนับสนุน ประสานอปท.ในการบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองที่/ สนับสนุน กําหนดหลักเกณฑใหองคกรชุมชน องคกร
เอกชน และ NGO ดําเนินการและบริหารจัดเการเงินทุนในระดับทองถิ่นไดตามความพรอม 
ความเหมาะสม และความตองการ โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม/ กําหนดหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการรับฟงความคิด เห็นจากผูให-ผูรับบริการเพื่อปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานบริการ) 

2. คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน (ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหนวยบริการและ
เครือขายหนวยบริการตามม.45/ กําหนดมาตรฐานการควบคุมและสงเสริมคุณภาพมาตรฐาน
หนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ/ เสนอแนะอัตราราคากลางของโรค/ กําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ เงื่อนไขในการรองเรียน และใหความชวยเหลือแกผูถูกละเมิดสิทธิจากการใชบริการ/ 
กําหนดหนวยรับเรื่องรองเรียนใหประชาชนเสนอเรื่องไดสะดวก/ รายงานผลการตรวจคุณภาพ
และมาตรฐานหนวยบริการและเครือขายตอคกก./ สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ตรวจและควบคุมกํากับหนวยบริการและเครือขาย/ จายเงินชวยเหลือเบื้องตน/ สนับสนุนใหมี
การพัฒนาระบบการเผยแพรขอมูลแกประชาชนเพื่อใชประกอบ การตัดสินใจในการเขารับ
บริการสาธารณสุข)   

 

การพัฒนานโยบาย 
มาจากกระบวนการหลัก 2 สวนคือ 
1. คกก.หลักประกันสุขภาพแหงชาติดําเนินการแตงตั้งอนุกรรมการขึ้นมาศึกษาและกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานในแตละดาน (ดานพัฒนายุทธศาสตร และดาน implement) ปจจุ บัน

รม ว .แ ร ง ง าน เป นผู แ ต ง ตั้ ง 
( เฉพาะ ที่ เกี่ ยวของกับระบบ
สุขภาพมี 4 ชุด) ไดแก 
 

กองทุนประกันสังคม 
(1) คกก .ประกั นสั งคม  ซึ่ งมี

ปลัดกระทรวงแรงงาน เป น
ประธานกรรมการ (เ ส น อ
ความเห็นตอ รมว.เกี่ยวกับ
น โ ยบ า ยแ ล ะ ม า ต ร ก า ร
ประกันสังคม ตลอดจนให
ค ว า ม เ ห็ น ใ น ก า ร อ อ ก
กฎระเบียบตางๆ และวาง
ระเบียบการรับเงิน จายเงิน 
เ ก็ บ รั ก ษ า เ งิ น  จั ด ห า
ผลประโยชน  โ ด ยค ว า ม
เ ห็ น ช อ บ ข อ ง
กระทรวงการคลัง) 

(2) คกก.การแพทย  (เสนอความ 
เห็นดานบริการทางการแพทย
ตอคกก.ประกันสังคม และ 
คกก . อุ ทธ รณ  ตลอดจน

มาตรฐานคาตอบแทน
และสวัสดิการ ซึ่งจะทํา
หนาที่ในการเสนอแนะ
นโยบาย พัฒนา กําหนด
ก ฎ ห ม า ย  ร ะ เ บี ย บ 
หลักเกณฑ  วิ เคราะห
แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง แ ก ไ ข
กฎหมายเกี่ยวกับเ งิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล เสนอตอ
อธิบ ดีกรมบัญชีกลาง 
แ ล ะ รั ฐ มนต รี ว า ก า ร
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง
โดยตรง   
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กรอบการศึกษา 
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อนุกรรมการภายใตคกก.หลักประกันสุขภาพ ประกอบดวย 11 คณะดังนี้ 
(1) คณะอนุกก.พัฒนาสิทธิประโยชนและระบบบริการ 
(2) คณะอนุกก.พัฒนาระบบการเงินการคลัง 
(3) คณะอนุกก.ประเมินผลระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
(4) คณะอนุกก.ประสานยุทธศาสตร 
(5) คณะอนุกก.สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวม 
(6) คณะอนุกก.สื่อสาร ประชาสัมพันธและคุมครองสิทธิ 
(7) คณะอนุกก.งบลงทุนในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
(8) คณะอนุกก.กลั่นกรองกรณีอุทธรณ 
(9) คณะอนุกก.พัฒนาระบบการใหบริการผูติดเชื้อ เอช ไอ วี หรือผูปวยเอดส 
(10) คณะอนุกก.แพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก 
(11) คณะอนุกก.หลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 

ทั้งนี้ ในอนุกก.ทั้ง 11 คณะ จะมีคณะอนุกก.ประสานยุทธศาสตร ทําหนาที่ในการประสาน
ยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้นโดยคณะกก.ชุดตางๆ ใหเปนไปในทิศทางที่สอดคลองคลองกันเพื่อ
นําเสนอใหคกก.หลักประกันสุขภาพแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบ อีกทั้งยังทําหนาที่ในการ
พัฒนาจัดทําขอเสนอในภาพรวมของการพัฒนายุทธศาสตรของระบบหลักประกันสุขภาพ  
 

ในอนุกรรมการที่รับผิดชอบดานการพัฒนายุทธศาสตร จะมีสํานักนโยบายและแผน รวมเปน
อนุกรรมการและเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการในคณะอนุกก. ดวย (อนุกก.(1)-(4) 

 

2. มาจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผูใหบริการ และผูเกี่ยวของ ซึ่งจะตอง

กําหนดหลักเกณฑและอัตรา
สําหรับประโยชนทดแทน
ดานบริการทางการแพทย) 

 

กองทุนเงินทดแทน 
(3) คกก .กองทุน เ งินทดแทน 

( เสนอความ เห็นต อรมว .
เกี่ยวกับนโยบายการบริหาร
กอง ทุนแล ะกา รจ า ย เ งิ น
ท ด แ ท น  ต ล อ ด จ น ใ ห
ความเห็นตอรมว.ในการออก
กฎกระทรวง ระเบียบตางๆ 
และวางระเบียบการรับ-จาย-
เก็บรักษา-จัดหาผลประโยชน
ของเงินกองทุน รวมพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ)  

(4) คกก.การแพทย กองทุนเงิน
ทดแทน  (เสนอความเห็น
ตอคกก.กองทุนเงินทดแทน
เกี่ ย วกั บการ ดํ า เนิ น ง าน
ใหบริการทางการแพทยตาม
กม . เ งิ นทดแทน  แล ะ ให
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สปสช. สปส. กบช.กลาง 

พิจารณาความตองการและดูความเปนไปไดในการจัดการการเงินการคลังตอไป (มีกําหนดใน
กม.  ม.18(13) ให สปสช.จัดประชุมเพื่อใหคกก.รับฟงความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผูใหบริการ
และผูรับบริการเปนประจําทุกป)   

คําปรึกษาแนะนําทางการ
แพทย ใหความเห็นตอการ
ออกกฏ-ประกาศกระทรวง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนานโยบาย 
1. กองแผนงานและสารสนเทศ 

ทําหนา ที่ในการเสนอแนะ
นโยบายและแนวทางการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนานโยบาย 
สํ า นั ก ม า ต ร ฐ า น
ค า ต อ บ แ ท น แ ล ะ
สวัสดิการ (กลุมงาน
ส วั ส ดิ ก า ร
รั ก ษ า พ ย า บ า ล
ข า ร าชกา ร )  เ ป น
หนวยงานรับผิดชอบ
ห ลัก ในกา ร ศึกษา
วิเคราะหขอมูลตางๆ 
เพื่อใชในการกําหนด
แ ล ะ พั ฒ น า สิ ท ธิ
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ดําเนินงานของสํานักงาน
ประกันสังคม      ในภาพรวม 
โดยการรวบรวม ประมวล 
วิ เ ค ร า ะ ห  แ ล ะ ป ร ะ ส า น
แผนงานกับกองที่เกี่ยวของ 
เพื่อกําหนดกรอบทิศทางการ
ดําเนินงานในแตละป เสนอ
ตอคกก.ประกันสังคม และ
ก ร ะท ร ว ง แ ร ง ง า น  ก อ น
ประกาศ เปนนโยบายต อ
สาธารณะ  

2. นโยบายหรือแนวทางการ
พัฒนา ร ะบบบริ ก า รท า ง
การแพทย ในระดับปฏิ บั ติ 
กองประสานการแพทยใน
ฐ า น ะ เ ล ข า นุ ก า ร ค ก ก .
ก า ร แ พ ท ย  แ ล ะ อ นุ ก ก .
การแพทยชุดตางๆ จะทํา
หน า ที่ ในการเสนอปญหา 
ต ล อ ด จ น เ ส น อ รู ป แ บ บ 
ทางเลือกในการดําเนินงาน

ประโยชน ตลอดจน
ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ
กํ า ห น ด น โ ย บ า ย
เกี่ยวกับการบริหาร
ร ะ บ บ ส วั ส ดิ ก า ร
รักษาพยาบาลของ
ขาราชการ  
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เสนอตอคกก.ประกันสังคม
เพื่อใหรับทราบหรือพิจารณา
ใหความเห็นชอบตอไป  

3. ก า ร พัฒน าน โ ย บ า ย ด า น
บริการทางการแพทยของ 
สปส .  สวนใหญมาจาก (1) 
ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน (2) 
ขอเรียกรองของสภาองคการ
ลู ก จ า ง ที่ เ ส น อ ต อ
นายกรัฐมนตรีในวันแรงงาน
แหงชาติ (3) ความเคลื่อนไหว
ของกลุมผู ที่ไดรับผลกระทบ 
(สถานพยาบาล และลูกจาง
ผูประกันตน)  

 
 การควบคุม
กํากับนโยบาย 
 

1. รมว.สาธารณสุข 
2. คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยมีคณะอนุกรรมการประสานยุทธศาสตร  จะทํา

หนาที่ในการกํากับ ติดตามการบริหารงาน และสงเสริม สนับสนุน รวมทั้งอนุมัติกรอบและ
แผนการพัฒนาโครงสรางระบบงาน และอัตรากําลังของสปสช. 

1. รมว.แรงงาน 
2. คณะกรรมการประกันสังคม  
3. คณะกรรมการกองทุนเงิน

ทดแทน 

1. รมว.คลัง 
2. อ ธิ บ ดี

กรมบัญชีกลาง 
 

 การกํากับและ
ติ ด ต า ม

กระบวนการหลักในการกํากับติดตามประเมินผลของ สปสช. มีดังนี้ 
1. ใชกลไกของอนุกรรมการประเมินผลระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สํานักนโยบายและแผน

กระบวนการหลักในการกํากับ
ติดตามประเมินผลของ สปส. มี

เนื่องจากลักษณะการ
ใ ห บ ริ ก า ร ท า ง
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ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
(Monitoring & 
Evaluation)  

 
 

รวมเปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ) เพื่อทําหนาที่ประเมินผลในภาพรวม ตลอดจนจัดทํา
ขอเสนอเพื่อการปรับปรุงพัฒนา ภายใตความเห็นชอบของคกก.หลักประกันสุขภาพ 

2. ใชกลไกของอนุกรรมการตรวจสอบ (คกก.หลักประกันสุขภาพแหงชาติแตงตั้งขึ้นตาม ม.21) 
เพื่อออกตรวจการบริหารและการดําเนินงานกองทุนทั้งในสวนกลาง และสวนภูมิภาค วาถูกตอง
ตามกม.และระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวของ มีประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล และโปรงใสหรือไม 

3. จัดจางบุคคลภายนอกดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานเปนรายโครงการ  
4. ใชกลไกการกํากับติดตามงานในความรับผิดชอบของแตละสํานัก เชน สํานักตรวจสอบการ

ชดเชยและคุณภาพบริการ จะเปนผูกํากับติดตามตรวจสอบคุณภาพบริการในภาพรวม (ตาม
ตัวชี้วัด) 

5. อาศัยตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานตรวจสอบ ในการควบคุมกํากับหนวยบริการ: เมื่อตรวจสอบ
พบวาหนวยบริการใดไมปฏิบัติตามมาตรฐานการใหบริการตามที่กําหนด สํานักงานตรวจสอบจะ
รายงานตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้น
พิจารณาและลงโทษตามกรอบกม.ที่กําหนด  

6. อาศัยอํานาจตามกม.(ม.58-ม.60) ลงโทษหนวยบริการที่ไมปฏิบัติตาม  ดังนี้ 
(1) ตักเตือน (กรณีไมเจตนา) 
(2) ชําระคาปรับทางปกครองไมเกิน 100,000 บาท (กรณีเจตนา) 
(3) แจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดขอกลาวหา หรือขอกลาวหาโทษ

ผูประกอบวิชาชีพทางดานสาธารณสุข และดําเนินการทางวินัยกรณีเปนเจาหนาที่ของรัฐ 
(4) ออกคําสั่งใหคืนเงินคาบริการสวนเกินหรือที่ไมมีสิทธิ 
(5) เพิกถอนการขึ้นทะเบียนของหนวยบริการ 
(6) ดําเนินการตามกม.วาดวยการนั้น 

ดังนี้ 
1. กองประสานการแพทย และ
สํานักงานกองทุนเงินทดแทน 
เปนหนวยติดตามงานบริการ
ทางการแพทยในภาพรวม
ของแตละกองทุน (กองทุน
ประกันสังคม และกองทุนเงิน
ทดแทน)  

2. คกก.การแพทยแตงตั้งคณะ
อ นุ ก ก . ม า ต ร ฐ า น
สถานพยาบาลและระบบ
ขอมูลบริการทางการแพทย เพื่อ
ทําหนาที่กําหนดมาตรการ
ควบคุม กํากับ มาตรฐานใน
การใหบริการทางการแพทย
ของสถานพยาบาลคูสัญญา  

3. กําหนดมาตรการเพื่อกํากับ
ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ ก า ร
ใหบริการของสถานพยาบาล 
โดย 
(1) ส ร า ง แ ร ง จู ง ใ จ ใ ห

ก า ร แพทย ใ น ร ะ บบ 
CSMBS เปนลักษณะ
ของ fee for service 
ดังนั้นการกํากับติดตาม
จึงเปนลักษณะของการ
กํ า กั บ ติ ด ต า ม ก า ร
เ บิ ก จ า ย ค า
รักษาพยาบาลในระบบ 
CSMBS ใ ห เ ป น ไ ป
อยางถูกตองตามที่กม.
กํ า ห น ด  โ ด ย อ า ศั ย
โครงสรางและอํานาจ
ห น า ที่ ข อ ง สํ า นั ก
มาตรฐานคาตอบแทน
และสวั ส ดิ ก า ร  เ ป น
หน วยควบคุมกํ ากั บ
ติดตามการ เ บิกจ าย
ดังกลาว ซึ่งมีลักษณะ
ดังนี้ 
1. ใ ช ร ะ บ บ ก า ร

จ า ย เ งิ น เ ป น
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(7) ดําเนินการทางวินัย และวินิจฉัยชี้ขาดขอกลาวหากรณีเปนสถานบริการของรัฐ 
 

หมายเหตุ การตรวจสอบการใชงบประมาณของสปสช.ยังไมเปนระบบ มีเพียงระบบรายงานหรือ
การออกตรวจเฉพาะเรื่องเทานั้น 

สถานพยาบาล ใ ส ใ จ
คุณภาพการใหบริการ 
โ ด ย ใ น ป  5 2  ค ก ก .
การแพทยเห็นชอบให
สถานพยาบาลที่ ผ าน
การรับรอง HA (บันได
ขั้น ที่  2)ไดรับเ งินเพิ่ม
นอกเหนือจากคาเหมา
จายและคาภาระเ สี่ยง 
อีก  77  บาทตอหั ว /ป 
( ป ร ะ ก า ศ  ค ก ก .
การแพทย ลว. 3 ธค. 
51) 

(2) กํ า ห น ด โ ท ษ ใ น ท า ย
สัญญาของสถานพยาบาล
ในโครงการประกันสังคม 
ในกรณีที่ถูกรองเรียนดาน
การใหบริการโดยความ
รุนแรงของโทษมีลําดับ
ดังนี้  
 วากลาวตักเตือนรพ .

เครื่ องมือในการ
กํ า กั บ คุ ณ ภ า พ
ม า ต ร ฐ า น ข อ ง
โรงพยาบาล (โดย
จั ดจ า ง ให  สกส .
เปน clearing 
house)  

2. ออกตรวจเฉพาะ
กรณี เมื่อพบการ
เบิกจายที่ผิดปกติ 
( ก ลุ ม ง า น
ส วั ส ดิ ก า ร
รักษาพยาบาล) 

3. ป 2551 กําหนดให
มีการตรวจสอบใน
ร ะ บ บ จ า ย ต ร ง 
(medical audit) 
โ ด ย จั ด จ า ง ใ ห 
ส ก ส . เ ป น
ผูดําเนินการตรวจ
ย อ น ห ลั ง  ( post 
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แล ะแพทย ผู รั กษ า / 
ผูเกี่ยวของ 

 ภ า ค ทัณฑ ร พ . แ ล ะ
แ พ ท ย ผู รั ก ษ า / 
ผูเกี่ยวของเปนเวลา 1 
ปหลังจากวินิจฉัย 

 ตัดโควตาผูประกันตน
ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ ที่
กําหนด 

 เ ส น อ ใ ห ค ก ก .
การแพทย พิจารณา
ยกเลิกสัญญา 

4. ดํ า เ นิ น ก า ร อ อ ก ต ร ว จ
สถานพยาบาล  โดยคณะที่
ปรึกษาทางการแพทยและการ
พยาบาล  ซึ่ งจะออกตรวจ
สถานพยาบาลในโครงการ 2 
ครั้งคือ  
(1) ต ร ว จ ก อ น ทํ า สั ญญ า 

(ตรวจมาตรฐาน)  
(2) ต ร ว จ ห ลั ง ทํ า สั ญญ า 

audit)  ซึ่ ง จ ะ เน น
เรื่องคุณภาพและ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร
รักษามากกวาการ
ตรวจเรื่องการเงิน
เพียงอยางเดียว 
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(ตรวจคุณภาพ และตรวจ
เมื่อไดรับขอรองเรียน) 

 

หมายเหตุ ปญหาของการกํากับ
ติดตามหนวยบริการของสปส.
เกิดจาก (1) บุคลากรของสปส. 
มีนอย และสวนใหญไมไดเปน
บุคลากรทางดานแพทย (2) 
เทคโนโลยีทางการแพทยมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอด สปส.จึงตอง
อาศัยกลไกของอนุกรรมการ
ด านต างๆ  เปนหลักในการ
กํากับติดตามประเมินผล (3)  
บุ ค ล าก ร ในกา รออกตรวจ
ม า ต ร ฐ า น / คุ ณ ภ า พ ข อ ง
สถานพยาบา ล ( ที ม แพทย
พยาบาล) มีจํากัด  (8 คน) 

 
 การจัดเก็บ/
จัดหาเงิน 
 

1.  ม.29 ม.30 กําหนดใหคกก.เสนอขอรับงบประมาณรายจายประจําปตอ ครม. เพื่อเปนคาใชจายใน
การบริหารงานของสํานักงาน โดยเสนอคําขอประกอบกับรายงานความเห็นของคกก.ควบคุม
คุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนบัญชีการเงินและทรัพยสินของกองทุน 

2. อาศัยตามอํานาจของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ

1. ม.22 ม.46 ม.49 เงินกองทุน
ประกันสังคมประกอบดวย 
( 1 )  เงิ นสมทบจากรั ฐบาล 
นายจาง ผูประกันตน (2)  เงิน

สํ า นั ก ม า ต ร ฐ า น
ค า ต อ บ แ ท น แ ล ะ
สวัสดิการ (กลุมงาน
ส วั ส ดิ ก า ร
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พัฒนาระบบการเงินการคลัง (ลธ.สปสช.เปนอนุกรรมการและเลขานุการ มีสํานักนโยบายและ
แผน เปนผูชวยเลขานุการ)  ขึ้นทําหนาที่ในการจัดทําขอเสนอกรอบการตั้งงบประมาณและการ
บริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติในแตละปงบประมาณ ภายใตความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เพื่อนําเสนอ ครม.ใหความเห็นชอบ  กอนสงสํานัก
งบประมาณเพื่อพิจารณาจัดสรรใหตามกระบวนการวิธีการงบประมาณประจําป  

 
 

เพิ่ม กรณีนายจางไมนําสง
เงินสมทบหรือนําสงไมครบ
จํานวน ตองจายเพิ่ม 2% ตอ
เดือนของจํานวนเงินที่ไมได
นําสง (3) ผลประโยชนกองทุน 
( 4 )  เ งิ นบ ริ จ า คห รื อ เ งิ น
อุดหนุน (5) เงินที่ตกเปนของ
กองทุน (6) เงินอุดหนุนของ
รัฐ (7) เงินคาปรับ (8) เงิน
คาธรรมเนียม (9) รายไดอื่น 

2. ม. 27  ม .26 เงินกองทุนเงิน
ทดแทน ประกอบดวย    ( 1) เงิน
ส ม ท บ น า ย จ า ง  ( 2 ) 
ผลประโยชนกองทุน (3) เงินเพิ่ม 
กร ณีนายจ า ง ไม จ า ย เ งิ น
สมทบ หรือจายไมครบตาม
จํานวน ตองจายเพิ่ม 3% ตอ
เดือนของเงินสมทบที่ตอง
จาย (4) เ งินที่ตกเปนของ
กองทุน (5) เงินคาปรับ (6) 
เงินบริจาค (7) รายไดอื่น (8) 

รั ก ษ า พ ย า บ า ล
ข า ร า ชก า ร )  เ ป น
ผูดําเนินการจัดตั้งคํา
ของบประมาณค า
รักษาพยาบาลและ
งบประมาณในการ
บริหารและ พัฒนา
ร ะ บ บ ส วั ส ดิ ก า ร
รั ก ษ า พ ย า บ า ล
ข า ร าชกา ร  ส ง ใ ห
สํ านั กการ เ งินการ
คลังรวบรวมเสนอตอ
สํ านัก งบประมาณ
เพื่อพิจารณาจัดสรร
ตามกระบวนวิธีการ
งบประมาณประจําป  
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ดอกผลกองทุน 
3. การจัดเก็บเ งินสมทบและ

ติ ด ต า ม ห นี้ ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการทั้งในสวนของ
กองทุนประกัน สังคมและ
กองทุนเงินทดแทน จะเปน
หนาที่ของหนวยบริการ โดย
ใ น เ ข ต  ก ท ม .  จ ะ อ ยู ที่
สํานักงานประกันสังคมเขต
พื้นที่ 1-10 และสวนภูมิภาค
จ ะ อ ยู ที่ สํ า นั ก ง า น
ประกั น สั งคมจั งห วัด  7 5 
จังหวัด 

4. กองแผนงานและสารสนเทศ 
และกองวิจัย (ฝายสถิติ) ทํา
หนาที่ในการประมาณการเงิน
สมทบรั ฐบาลในส วนของ
กองทุนประกันสังคม  ( ใช
ฐานขอมูลของกองเงินสมทบ) 
เพื่อจัดตั้งคําของบประมาณ
ประจําปในสวนของเงินสมทบ
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รัฐบาล 
5. สํานักงานกองทุนเงินทดแทน 

(ฝายกําหนดเงินสมทบ) ทํา
หนาที่ในการกําหนดอัตราเงิน
สมทบในสวนของกองทุนเงิน
ท ด แ ท น ข อ ง ส ถ า น
ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ต ล ะ แ ห ง 
(เนื่องจากอัตราเงินสมทบจะ
หลากหลายขึ้นกับประเภท
ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการ) 

6. สํ า นั ก บ ริ ห า ร ก า ร ล ง ทุ น 
(หนวยงานภายใน) ทําหนาที่
ในการจัดหาผลประโยชน 
ต ล อ ด จ น ว า ง ก ร อ บ 
ห ลัก เกณฑ ใ นกา รล งทุ น
ภายใตการกํากับควบคุมของ
อนุกรรมการการลงทุน 

การ รวม เ งิ น 
การรวมความเสี่ยง 

- ไมมี - กองทุนประกันสังคม 
1. จั ด เ ก็ บ เ งิ น สมทบจ า ก

น า ย จ า ง  ลู ก จ า ง  แ ล ะ

- ไมมี - 
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รัฐบาล กรณีเจ็บปวยหรือ
ประสบอันตราย คลอดบุตร 
ทุพพลภาพ ตาย ในอัตรา
ฝ ายละร อยละ  1.5 ของ
คาจางตอเดือน (ม.46 และ
อัตราเงินสมทบทายพรบ.) 

2. ฐานค า จ า ง ที่ ใ ช ใ นกา ร
คํ านวณเงิ นสมทบของ
ผูประกันตน ม.33 อยูที่ 
1,650-15,000 บาท (กฏ
กร ะท ร ว ง )  หมาย เหต ุ
สั ด ส ว น ลู ก จ า ง ที่ มี ฐ า น
คาจางระหวาง  14,000-
15,000 บาทขึ้นไปมีเพียง 
14.63% (ป 50) 

3. ฐานการคํานวณเงินสมทบ
ของผูประกันตนม.39 เ ทา
กับ 4,800 บาทตอเดือน 
(กฎกระทรวง) 
( ผู ป ร ะ กั น ต น  ม .  3 9 
หมายถึงผูประกันตนที่สิ้น
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สภาพการเปนลูกจางซึ่ง
ตองการประกันตนตอ และ
ไดแจงความประสงคตอ 
สปส. ภายในระยะเวลา 6 
เดือนนับแตวันสิ้นสภาพ
การเปนลูกจาง)   

 

กองทุนเงินทดแทน 
จั ด เ ก็ บ เ งิ น สมทบจ า ก
นายจางฝายเดียวในอัตรา
รอยละ 0.2-1.0 ของคาจาง
ลูกจางตอปขึ้นกับความ
เสี่ยงของประเภทกิจการ 
(ประกาศกระทรวง) 

 การจัดสรร / 
การซื้อบริการ 

1. ม.19  คกก.หลักประกันสุขภาพ เปนผูมีอํานาจหนาที่ในการอนุมัติแผนการเงินของสํานักงาน 
2. หนวยบริการจะไดรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุข ตามหลักเกณฑที่กําหนดภายใตเงื่อนไข

ดังนี้ (ม.46) 
(1)   อาศัยราคากลางที่เปนจริงของโรคทุกโรคมาเปนฐานตามขอเสนอแนะของ คกก.ควบคุม

คุณภาพและมาตรฐาน 
(2)  ครอบคลุมคาใชจายของหนวยบริการในสวนเงินเดือนและคาตอบแทนบุคลากร 
(3)  คํานึงถึงความแตกตางในภารกิจของหนวยบริการ 
(4) คํานึงถึงความแตกตางในกลุมผูรับบริการและในขนาดของพื้นที่บริการที่หนวยบริการ

กองทุนประกันสังคม 
1. ประโยชนทดแทนกรณี

ป ร ะ ส บ อั น ต ร า ย ห รื อ
เจ็บปวยที่ไมเนื่องจากการ
ทํางานไดแก (1) คาตรวจ
วินิจฉัยโรค (2) คาบําบัด
ทางการแพทย (3) คากิน

- ไมมี - 
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รับผิดชอบ 
3. กระบวนการจัดสรรงบประมาณจะดําเนินการภายใตกลไกของอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงิน

การคลัง (แตงตั้งตามอํานาจของคกก.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ) ซึ่งจะทําหนาที่ในการกําหนด
กรอบการบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติในแตละปงบประมาณ ตลอดจนกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการจายเงินใหแกหนวยบริการ ภายใตความเห็นชอบของคกก.
หลักประกันสุขภาพ  และจะตองดําเนินการออกเปนประกาศสํานักงานเปนรายป    
 
 

อยูและรักษาพยาบาลใน
ร พ .  ( 4 )  ค า ย า แ ล ะ
เ ว ช ภั ณ ฑ  ( 5 )  ค า
รถพยาบาลหรือคาพาหนะ
รับสงผูปวย (6) คาบริการ
อื่น ที่ จํ า เป น  ทั้ งนี้  ตาม
ห ลัก เกณฑ และ อัตรา ที่ 
คกก .การแพทยกําหนด
โดยความเห็นชอบของค
กก.ประกันสังคม (ม.63) 

2. ประโยชนทดแทนกรณี
คลอดบุตรไดแก (1) คา
ตรวจและรับฝากครรภ (2) 
คาบําบัดทางการแพทย (3) 
คายาและคาเวชภัณฑ (4) 
คาทําคลอด (5) คากินอยู
และรักษาพยาบาลในรพ. 
( 6 )  ค า บ ริ บ า ล แ ล ะ ค า
รักษาพยาบาลทารกแรก
เกิด (7) คารถพยาบาลหรือ
คาพาหนะรับสงผูปวย (8) 
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คาบริการอื่นที่จําเปน ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑและอัตราที่ 
คกก .การแพทยกําหนด
โดยความเห็นชอบของค
กก.ประกันสังคม (ม.66) 

3. ประโยชนทดแทนกรณี
ทุพพลภาพไดแก (1) คา
ตรวจวินิจฉัยโรค (2) คา
บําบัดทางการแพทย (3) 
ค า กิ น อ ยู แ ล ะ
รักษาพยาบาลในรพ. (4) 
คายาและเวชภัณฑ (5) คา
รถพยาบาลหรือคาพาหนะ
รับสงผูทุพพลภาพ (6) คา
ฟ น ฟู ส ม ร ร ถ ภ าพท า ง
รางกาย จิตใจและอาชีพ 
(7) คาบริการอื่นที่จําเปน 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
อัตราที่ คกก .การแพทย
กําหนดโดยความเห็นชอบ
ของ คกก.ประกันสังคม (ม.
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69) 
 
กองทุนเงินทดแทน 
4. กระทรวงแรงงานมีอํานาจ

จัดสรรเงิน กองทุนไมเกิน 
22% ของดอกผลกองทุนตอ
ป เพื่อเปนคาใชจายในการ
บํา บัดรักษาและส งเสริม
ฟ นฟู สมรรถภาพในการ
ทํ า ง านของ ลู กจ างตาม
ประกาศกํ าหนด และเปน
คาใชจายในการสงเสริมหรือ
ป อ งกั น เ กี่ ย ว กั บค ว าม
ปลอดภัยในการทํางาน 
และไมเกิน 3% ของดอก
ผลกองทุนตอป เ พื่อเปน
คาใชจายในการดําเนินงาน
ของสํานักงานกองทุนเงิน
ทดแทน (ม.28 วรรค 2) 

5. การกําหนดอัตรา/ หลักเกณฑ
ก า ร จ า ย เ งิ นค า บ ริ ก า ร
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ท า ง ก า ร แ พ ท ย ใ ห แ ก
ส ถ า น พ ย า บ า ล ทั้ ง  2 
กองทุนจะอยู ในรูปของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
อนุกรรมการ โดยกองทุน
ป ร ะ กั น สั ง ค ม จ ะ อ ยู ใ น
อํานาจของ คกก.การแพทย  
ส ว น ข อ ง ก อ ง ทุ น เ งิ น
ทดแทน จะอยู ในอํานาจ
ของ คกก.การแพทย กองทุน
เงินทดแทน  

6. คกก .การแพทยจะแตงตั้ ง
อนุกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณา
ห ลั ก เ ก ณ ฑ / อั ต ร า ก า ร
ใหบริการทางการแพทย โดย
ใ น ส ว น ข อ ง ก อ ง ทุ น
ประกันสังคมในปจจุบัน มี 8 
คณะ คือ 
(1) อ นุ ก ก . พิ จ า ร ณ า

ป ร ะ โ ย ช น ท ด แ ท น 
(พิจารณาการเปนผูทุพล
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ภาพ/ พิจารณาวินิจฉัย
การ เจ็ บป วยด วย โรค
เรื้อรัง/ พิจารณาการใหสิทธิ
ประโยชนกรณีผูปวยในที่
นอนพักรักษาตัวเกิน 180 
วันใน 1 ป/ การให
ประโยชนทดแทนกรณี
ปลูกถายไขกระดูก/ การ
อนุมัติจายคาบริการการ 
แพทย แก ผู ประกั นตน
นอกเหนือจากที่กําหนด
ในกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยฉุกเฉิน) 

(2) อ นุ ก ก . ม า ต ร ฐ า น
สถานพยาบาลและระบบ
ขอมูลบริการทางการแพทย 
( กํ า ห น ด ม า ต ร ฐ า น
สถานพยาบาลที่ให บริการ
ผู ประกั นตน /  พั ฒนา
รูปแบบการรายงานขอมูล
การใชบริการทางการแพทย
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ของผูประกันตน/ ศึกษา 
วิ เคราะหข อมู ลการใช
บริการทางการแพทย) 

(3) อนุกก.พิจารณาการบําบัด
ทดแทนไต  (พิ จารณา
ปรับปรุงหลักเกณฑอัตรา
การ ให ก า ร รั กษาโดย
วิธีการบําบัดทดแทนไต
แ ล ะ ก า ร ใ ห ย า 
erythropoietin/  พิ จารณา
ก า ร ข อ รั บ สิ ท ธิ ข อ ง
ผูประกันตนโรคไตวาย
เรื้อรังระยะสุดทาย) 

(4) อนุกก.พัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย  ( ศึกษา /
พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร
จัดระบบบริการทางการ
แพย  ทบทวนปรับปรุ ง
ระบบการจายคา บริการ
ท า ง ก า ร  แ พ ท ย แ ก
สถานพยาบาล/ ทบทวน
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ผนวก 4.2 - 27 

 
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
กรอบการศึกษา 

 
สปสช. สปส. กบช.กลาง 

ปรับปรุงสิทธิประโยชน
ทางการแพทย) 

(5) อนุกก . พิจารณาเรื่ อ ง
รองเรียนการใหบริการ
ท า ง ก า ร แพทย  ( ให
ค ว า ม เ ห็ น ต อ ค ก ก .
ก า ร แ พ ท ย ใ น เ รื่ อ ง
รองเรียน และวิ เคราะห
ปญหา เสนอแนวทางแกไข) 

(6) อนุกก.ใหความคุมครอง
แกผูประกันตนที่ติดเชื้อ 
HIV/AIDS (กําหนด
รูปแบบ แนวทางการให
ค ว า ม คุ ม ค ร อ ง
ผู ป ระกันตน ที่ ติด เชื้ อ 
และศึกษาแนวทางการ
ใหยาตานไวรัสเอดสแก
ผู ป ร ะ กั น ตน  พัฒน า
ระบบการใหบริการของ
สถานพยาบาล ตลอดจน
พิจารณาเรื่องรองเรียน



 
รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุข สูบทบาทผูกําหนดนโยบายและกํากับทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ผนวก 4.2 - 28 

 
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
กรอบการศึกษา 

 
สปสช. สปส. กบช.กลาง 

ก า ร ใ ช บ ริ ก า ร ข อ ง
ผู ป ระกันตน ที่ ติด เชื้ อ 
HIV/AIDS) 

(7) อนุกก.พิจารณาคาบริการ
ทางการแพทย (พิจารณา
จ า ย ค า  บ ริ ก า ร ท า ง
การแพทยแกผูประกันตน
หรือผูมีสิทธินอกเหนือ จาก
อัตราที่กําหนด กรณีประสบ
อั นตรายหรื อเจ็ บป วย
ฉุกเฉิน) 

(8) อนุกก.สรางเสริมสุขภาพ
ผูประกันตน (กําหนด
รูปแบบ แนวทางการ
สงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรคใหผูประกันตน เพื่อ
เสนอตอ คกก.การแพทย) 

 

(ในสวนของกองทุนเงินทดแทน
จะไมมีการซื้อบริการ: เนื่องจาก
การจ ายค าบริ การทางการ
แพทยจะเปน fee for service 
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ผนวก 4.2 - 29 

 
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
กรอบการศึกษา 

 
สปสช. สปส. กบช.กลาง 

นายจางไมตองเสียคาใชจาย
หากสงลูกจางที่ประสบอันตราย
เขารับการรักษาในรพ.ที่อยูใน
ความตกลง แตหากไมใชรพ.ใน
ความตกลงสามารถนําใบเสร็จ
มาเบิกคืนจากสปส.ได)  
 

 ข อ มู ล
สนับสนุน 
      (Information 

support) 
 

1. สํานักนโยบายและแผนจะเปนผูรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ (ภายในและภายนอก) มาทํา
การวิเคราะหขอมูลในภาพรวม (ผานกลไกของอนุกรรมการชุดตางๆ เชน อนุกก.พัฒนาระบบ
การเงินการคลัง อนุกก.พัฒนาสิทธิประโยชนและระบบบริการ ฯลฯ) เพื่อประกอบการจัดทํา
ขอเสนอเชิงนโยบาย ตลอดจนเปนหนวยงานนําเสนอและประเมินผลในภาพรวมทั้งระบบ เชน 
การใชบริการของโรงพยาบาล UC  การวิเคราะหขอมูล DRG ฯลฯ 

2. ฐานขอมูลที่ใชในการวิเคราะหมาจาก 2 สวนคือ 
1. ฐานขอมูลภายใน ซึ่งจะอยูที่สํานักตางๆ เชน ขอมูลหนวยบริการ ขอมูลการจายเงินใหรพ. 

ขอมูลอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน จะอยูที่สํานักบริหารการชดเชยคาบริการ ขอมูลทะเบียน ขอมูล IP/ 
OP อยูที่สํานักบริการสารสนเทศ ขอมูลการใหบริการโรคเฉพาะ อยูที่สํานักบริหารจัดการ
โรคเฉพาะ ฯลฯ 

2. ฐานขอมูลภายนอก ซึ่งเชื่อมโยงกับกระทรวงสาธารณสุขในขอมูล รง.5 ขอมูล 18 แฟม 12 
แฟม รวมถึงการประสานขอขอมูลเปนครั้งๆ จาก สปส. และกรมบัญชีกลาง เพื่อนําไปใชใน
การวิเคราะหเปรียบเทียบ 

1.  สถานพยาบาลในโครงการ
ประกันสังคม ตองสงขอมูล
การใหบริการทางการแพทย
แก  สปส .  (กองประสาน
การแพทย) ตามแบบรายงาน
ที่ กํ า หนด ทุ ก เ ดื อ น  โ ด ย
สถานพยาบาลตองสงขอมูลให
สปส .ไมนอยกวา  7 เดือน 
เพื่อใหสปส.คํานวณอัตราการ
ใชบริการของผูประกันตน 
และจายเปนเงินเพิ่มใหแก
สถานพยาบาล(นอกเหนือ
เ ห ม า จ า ย )  ห า ก
สถานพยาบาลส ง ไมครบ 

1.อ า ศั ย ต า ม ก ร อ บ
โครงสรางและอํานาจ
ห น า ที่ ข อ ง สํ า นั ก
ม า ต ร ฐ า น
ค า ต อ บ แ ท น แ ล ะ
สวัสดิการ (กลุมงาน
ส วั ส ดิ ก า ร
รั ก ษ า พ ย า บ า ล
ข า ร า ช ก า ร )  ซึ่ ง
นอกจากจะมีอํานาจ
ในการวางแผนและ
กําหนดนโยบายของ
ระบบ CSMBS แลว 
ยั งมี อํ านาจในการ
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ผนวก 4.2 - 30 

 
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
กรอบการศึกษา 

 
สปสช. สปส. กบช.กลาง 

สปส.จะไมนําขอมูลดังกลาว
ไปคํ านวณให  และจะ ไม
จายเงินเพิ่มใหสถานพยาบาล
ในกรณีนี้ สวนสถานพยาบาลก็
ไมมีสิทธิเรียกรองขอรับเงิน
ในสวนที่ไมไดนี้แตอยางใด 
(ประกาศคกก.การแพทย ลว. 
25 ธค. 2546) 

2.  หนวยงานที่ ทําหนาที่เก็บ
รวบรวม/วิเคราะหขอมูลเพื่อ
ใช ในการกําหนดนโยบาย 
แ ล ะ ใ ช ใ น ก า ร กํ า ห น ด
หลักเกณฑ อัตราเงื่อนไขของ
การใหบริการทางการแพทย 
ประกอบดวยหนวยงานดังนี้ 

(1)  กองประสานการแพทยและ
ฟ น ฟู สมรรถภาพ เก็ บ
รวบรวม ขอมูลคาใชจายของ
สถานพยาบาล และขอมูล
ก า ร ใ ช บ ริ ก า ร ข อ ง
ผูประกันตนกรณีประสบ

พัฒนาระบบการเบิก
จายเงิน และจัดทํา/
ดูแลขอมูลสารสนเทศ
ด า น ส วั ส ดิ ก า ร
รักษาพยาบาลดาน
ต า ง ๆ  ร ว ม ทั้ ง
ดํ า เนิ นการนํ า เข า
ขอมูลค า ใช จ ายใน
การรักษาพยาบาล
ผูปวยนอกกลุมโรค
เ รื้ อ รั ง  4  โ รคและ
ผู ป ว ย ใ น   ดั ง นั้ น 
กลุมงานสวัสดิการ
รั ก ษ า พ ย า บ า ล
ขาราชการ จึงรวมกับ
สํานัก IT และสํานัก 
GFMIS ในการ
พัฒน า ฐ า น ข อ มู ล
ส า ร ส น เ ท ศ ด า น
ส วั ส ดิ ก า ร
รักษาพยาบาลดาน
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ผนวก 4.2 - 31 

 
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
กรอบการศึกษา 

 
สปสช. สปส. กบช.กลาง 

อันตรายหรือเจ็บปวยที่ไม
เ นื่ อ ง จ ากกา ร ทํ า ง าน  
(ขอมูลOP/ IP/ โรคเรื้อรัง 25 
โรค)  รวมทุพพลภาพ และ
คลอดบุตร 

(2)     สํานักงานกองทุนเ งิน
ทดแทน  เก็บรวบรวม
ขอมูลคาใชจายสถานพยาบาล 
และขอมูลการใชบริการของ
ลูกจางกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยที่เนื่องจากการ
ทํางาน   

( 3)    กองวิ จั ยและพัฒนา 
(หนวยงานภายใน) ทํา
หนาที่ในการเก็บจัดเก็บ 
รวบรวมวิเคราะห ขอมูล
ส ถิ ติ ด า น บ ริ ก า ร ท า ง
การแพทย ในภาพรวม
ข อ ง ก อ ง ทุ น  ( ก อ ง
ประสานการแพทยจัดสง
สรุปขอมูลให) เพื่อใชใน

ต า ง ๆ  ขึ้ น ภ า ย ใ น
สํ า นั ก ม า ต ร ฐ า น
ค า ต อ บ แ ท น แ ล ะ
ส วั ส ดิ ก า ร  ทํ า ใ ห
สามารถดําเนินการ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล  แ ล ะ
วิเคราะห วางแผนได
เอง 

2. ฐานขอมูลในระบบ
เบิกจ ายตรงผูป วย
นอก และผูปวยใน มี
ดังนี้   

   ฐานขอมูลผูมีสิทธิ  
(1) ห น ว ย ร า ช ก า ร

ตางๆ โดยกองการ
เ จ า ห น า ที่ 
(สวนกลาง) หรือ
หนวยงานที่ ดูแล
ทะ เ บี ยนประวั ติ 
หรือดูแลการเบิก
คารักษาพยาบาล 
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ผนวก 4.2 - 32 

 
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
กรอบการศึกษา 

 
สปสช. สปส. กบช.กลาง 

การวางแผนการจัดการ
ค า ใช จ ายของกองทุน 
และเ พื่อการพยากรณ
ค า ด ก า รณ  แน ว โ น ม
ข อ มู ล ใ น อ น า ค ต 
( projection)  รวมการคิ ด
คํานวณดานคณิตศาสตร
ประกันภัยเกี่ ยวกับเงิน
สมทบ ประโยชนทดแทน 
สถานะของกองทุน และการ
จัดทํา/วิเคราะหขอมูล เพื่อ
การตัดสินใจของผูบริหาร 

 

(สวนภูมิภาค) จะ
เ ป น ผู ป รั บ ป รุ ง
แกไข หรือเพิ่มเติม
ขอมูลของผูมีสิทธิ 
แ ล ะ บุ ค ค ล ใ น
ค ร อบค รั ว  โ ด ย
ขอมูลทั้งหมดจะสง
ม า ร ว ม ใ น 
“ฐ า น ข อ มู ล
บุคลากรภาครัฐ ” 
ของกรมบัญชีกลาง 
และขอมูลดังกลาว
จ ะ ถู ก ดึ ง เ ข า
ฐ า น ข อ มู ล ค า
รั ก ษ า พ ย า บ า ล 
เ พื่ อ นํ า ไ ป
ต ร ว จ ส อ บ กั บ
ข อ มู ล สํ า นั ก
ท ะ เ บี ย น ก ล า ง 
กรมการปกครอง 
เ พื่ อ ต ร ว จ ส อ บ
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ผนวก 4.2 - 33 

 
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
กรอบการศึกษา 

 
สปสช. สปส. กบช.กลาง 

ขอมูลคนตาย และ
ทําการดึงขอมูลที่
หมดสิทธิออกจาก
ฐานขอมูล พรอม
กั บ ต ร ว จ ส อ บ
ข อ มู ล กั บ ร ะ บ บ
ประกันสังคมเพื่อ
หาสิทธิซ้ําซอน 

(2) สํ านั กมาตรฐาน
คาตอบแทนและ
ส วั ส ดิ ก า ร 
กรมบัญชีกลางจะ
นําขอมูลที่ไดจาก
ขอ(1) สงให รพ . 
ทุก 15 วันเพื่อใช
ในการตรวจสอบ
สิทธิผานเวปไซด
ของกรมบัญชีกลาง 
และเวปไซดของ 
สกส. 

ฐ า น ข อ มู ล เ พื่ อ ก า ร
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สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
กรอบการศึกษา 

 
สปสช. สปส. กบช.กลาง 

เบิกจายคารักษาฯให รพ. 
(1) การเงินของ  รพ . 

จ ะ ส ง ข อ มู ล ค า
รักษาไปที่  สกส . 
เ พื่ อ ทํ า ก า ร
ตรวจสอบความ
ถู ก ต อ ง  เ มื่ อ
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ว 
สกส .จะสงขอมูล
กลับไปที่ รพ. อีก
ค รั้ ง เ พื่ อ รั บ ร อ ง
ความถูกตองของ
ขอมูลและให รพ. 
ยื น ยั น ย อ ด
คาใชจาย พรอมทั้ง
ใหรพ.จัดทําคําขอ
เบิกเ งินคารักษา
กับกรมบัญชีกลาง
ผานระบบ GFMIS 

(2) ส ก ส . จ ะ ทํ า ก า ร
ป ร ะ ม ว ล ผ ล
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สปสช. สปส. กบช.กลาง 

คาใชจายทั้งผูปวย
นอก และผูปวยใน
เ ป น ร า ย ส ว น
ราชการ พรอมสง
คําขอเบิกเ งินคา
รั ก ษ า ข อ ง  ร พ . 
ผานระบบ GFMIS 
ส ง ใ ห
กรมบัญชีกลางเพื่อ
พิ จ า รณาอนุ มั ติ
จายเงินตอไป 

(3) กรณีเบิกจายตรง
ก ลุ ม โ ร ค เ ฉพา ะ 
(มะ เ ร็ ง )  แพทย
ผู ทําการรักษาจะ
ส ง ข อ มู ล ท า ง
การแพทย (ขอมูล
อิเล็คทรอนิกส) ไป
ที่ ก ลุ ม ง า น
ส วั ส ดิ ก า ร
รั ก ษ า พ ย า บ า ล
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สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 
กรอบการศึกษา 

 
สปสช. สปส. กบช.กลาง 

ข า ราชการ  เ พื่ อ
ป ร ะ ก อ บ ก า ร
เ บิ ก จ า ย ค า
รักษาพยาบาล 
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