
 ลดความเหลื่อมล้ํา  สรางความเปน
ธรรมระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว



“ คืออะไร ?”
ระบบหลักประกันสุขภาพถวน

หนา:UC=

ประกันสังคม=

 ชขาราชการ=

= ขาราชการสวนทองถิ่น อปท= ขาราชการสวนทองถน อปท.



 ทําไม?ตองแยกสวนง
ภาษี/สปสช. ภาษี/สบทบ/นายจาง/

ลกจาง

ภาษี/กรมบัญชีกลาง ภาษี/อปท.
ลูกจาง

??
ครอบคลุมทุก
คน(ที่ไมมีสิทธิ
่

 สิทธิเฉพาะตัวไม
ครอบคลุม

 -คุมครองทั้ง
ครอบครับ/

-คุมครอง
ครอบครวั

่อืน่) ครอบครวั
-พอ-แม-พี่-นอง-
ใ

ยกเวนลูกอายุ
เกิน20 ป

เจาหนาที่
-คาใชจายการ

ลูกใชบัตรทอง
-อายคุรบ55 ป 
ั ไปใ  ั

รกัษา 40%
ของงบอปท.

 ไ  ีกลับไปใชบตัร
ทอง

-คนนอยไมมี
พลังตอรอง



ทําไม? ตองดีกวา/ดอยกวา/
ภาษี/สปสช. ภาษี/สบทบ/นายจาง/

ลกจาง

ภาษี/กรมบัญชีกลาง ภาษี/อปท.
ลูกจาง

??
 คน   คน  คน คน

-นายก&ขอทาน  เจ็บปวยเหมอืนกัน  &
จะดูแลใครกอน?



UC คือพุทราที่นาซื้อุ

รสชาติหรือ   
 เทยีบไดไมอายเขา

หาซื้องายตามหาซองายตาม
สไตลของไทยเรา
  ราคาเบาอรอยได
ไมกังวล



 รักษาที่ความเจ็บปวย
ภาษี/สปสช. ภาษี/สบทบ/นายจาง/

ลกจาง

ภาษี/กรมบัญชีกลาง ภาษี/อปท.
ลูกจาง

??
 -ทําอยางไร?เมื่อเจ็บปวยเขารับการ
รักษา จะถูกถามวาเปนอะไร?/ไมใชใช
ิ ิ ไ ?สิทธิอะไร?
รักษาตามอาการไมใชตามฐานะทาง-รกษาตามอาการไมใชตามฐานะทาง
สังคม



 ขอเสนอ
ภาษี/สปสช. ภาษี/สบทบ/นายจาง/

ลกจาง

ภาษี/กรมบัญชีกลาง ภาษี/อปท.
ลูกจาง

??
•ลดความเหลื่อมล้ํา  
•สรางความเปนธรรม  
•ระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวุ ฐ



 ถึงจะยงัมุนมัว  แต ยังมแีสงสวางรอเราอยูที่ปลายฟาุ ู

 ฟ ฝ ป ฟ ็ ไ ไหากเรารวมฟนฝาปลายฟาก็อยูไมไกล

 นโยบายที่ดีจะนําไปสูความเปนธรรม



การบริการสรางเสรมิสขภาพการบรการสรางเสรมสุขภาพ

คุมครองคนไทยทกุคน อยูในระบบ UC อยูในระบบ UCุ ุ ู ู



การบริการควบคุมปองกันและรักษาโรคเรื้อรัง
(เบาหวาน,ความดันโลหติสงู)

มีบริการเชงิรุก ไมม/ีเนนการ ไมม/ีเนนการุ
ครบวงจรในระดบั
ปฐมภูมิ

/
รักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาล

/
รักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลฐ ู



บริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญตามฤดกาลบรการฉดวคซนไขหวดใหญตามฤดูกาล

มีบริการฉีดวัคซีน ไมคุมครอง ไมคุมครอง
ไขหวัดใหญตาม
ฤดูกาล

ุ ุ

ฤ ู



บรกิารฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย

้ ้ ้-ใหบริการจนสิ้นสุด
การรกัษา 
ี ฟ ฟ

-ใหบริการจนสิ้นสุด
การรกัษา 
ี ฟ ฟ

-ใหบริการจนสิ้นสุด
การรกัษา 
ี ฟ ฟ-มีบรกิารฟนฟู

สมรรถภาพทางการ
แพทยหลังสิ้นสดการ

-มีบรกิารฟนฟู
สมรรถภาพทางการ
แพทยหลังสิ้นสดการ

-มีบรกิารฟนฟู
สมรรถภาพทางการ
แพทยหลังสิ้นสดการแพทยหลงสนสุดการ

รกัษา โดยไมเสีย
คาใชจาย ในและ

แพทยหลงสนสุดการ
รกัษา เฉพาะใน
โรงพยาบาล

แพทยหลงสนสุดการ
รกัษา เฉพาะใน
โรงพยาบาล

นอกโรงพยาบาล



การบริการกรณทีุพพลภาพ

-ใหบริการจนสิน้สุดการ
รักษา ในโรงพยาบาล

ี่  ฟ ี

-ใหบริการเฉพาะใน
โรงพยาบาล

่

-ใหบริการจน
สิ้นสุดการรักษา

ใและทบาน ฟร จายชดเชยตามที่จาย
จริง แตไมเกิน 2,000 
บาทตอเดือน

เฉพาะใน
โรงพยาบาล จาย
ชดเชยตามที่

-มีระบบการสนบัสนนุ
อปกรณอวัยวะเทียม

บาทตอเดอน 
-สนับสนนุอุปกรณ
อวัยวะเทียมตาม

ชดเชยตามท
กรมบัญชีกลาง
กําหนด

อุปกรณอวยวะเทยม อวยวะเทยมตาม
ความจําเปน



 การใชบรกิารเจ็บปวยฉุกเฉินหรือประสบอันตราย ุ

•ใชบรกิารทาง
การแพทยจากหนวย

•ใชบรกิารทาง
การแพทยจากหนวย

•ใชบริการโรงพยาบาลของรัฐ
ไดทุกแหง และการเบิกจาย
เปนไปตามเงื่อนไขปกติ ไม

บรกิารที่ใกลที่สุดไม
จํากัดจํานวนครั้ง 

บรกิารที่ใกลที่สุด,
เจ็บปวยฉกุเฉิน ไม

ั้

เปนไปตามเงอนไขปกต ไม
จํากดัจํานวนครั้ง
• ใชบริการเอกชนได โดยคา
หอง คาอาหาร คาอวัยวะเทียม 

เกิน 2ครัง เบกิไดเทากบัรักษาใน
สถานพยาบาลรัฐ อื่นๆ เบิกได
ครึ่งหนึ่งของที่จายจริง แตไม
เกิน 3 000 บาทเกน 3,000 บาท



 การบรกิารฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาลและระบบ
การสงตอผปวยการสงตอผูปวย 

•บรกิาร pre hospital 
EMS ตามระบบ สพฉ.

•บรกิาร pre 
hospital EMS ตาม

•บรกิาร pre hospital 
EMS ตามระบบ สพฉ.

•มรีะบบการสนับสนนุ
คาใชจายกรณีการสงตอ

ระบบ สพฉ.
•ไมมี •ไมมี

คาใชจายกรณการสงตอ
และรบัผูปวยกลับบาน



การบริการหลังผูปวยกลับบานู

-มีบริการเยี่ยม
บานเพื่อติดตาม

ไมมี ไมมี

การรักษาหลงัการ
จําหนายออกจาก
-มีบริการรักษา
ตอเนือ่งในผปวยตอเนองในผูปวย
พักฟนที่บาน



การบริการทันตกรรม

ถอนฟน  อุดฟน  ขูด
หินปน ทําฟน เ ทียม

ถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูน 
ใสฟนเทียม กําหนด

คุมครองเฉพาะ
-ถอนฟน อดฟน ขดหนปูน  ทาฟนเทยม

ฐานพลาสติก รักษา
โ พ ร ง ป ร ะ ส า ท ฟ น
้

เพดานวงเงิน 
-ถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูน 
ปละไมเกิน 500 บาท

ถอนฟน ,อุดฟน ขูด
หินปูน 
-รักษารากฟน (รักษาฟน

นํานม การใสเพดาน
เทียมในเด็กปากแหวง

โ  ฟรี

ปละไมเกน 500 บาท
-ใสฟนเทียมชนดิถอดได
ฐานอคริลิก 1-5 ซี่ ไมเกิน 
1 200  5 ซี่

แทไมใหชํารุด) และการ
จัดฟนเนื่องจากเกิด
อุบัติเหตุและการบดเคี้ยว

เพดานโหว ฟร 1,200 บาท และมากกวา 5 ซ 
วงเงินไมเกิน 1,400 บาท

ุ ุ
ผิดปกติ



การบําบัดรักษาผติดยาเสพติดการบาบดรกษาผูตดยาเสพตด

มีการบําบัดรกัษาผูติด ไมคุมครอง คุมครอง
ยาเสพติดโดยใหสาร
ทดแทนยาเสพติด 
MethadoneMethadone 
maintenance therapy 
(MMT)(MMT)



การรักษาโรคตอเนื่องในโรคเดียวกันที่นอนในรพ.
ิ ั ใ ป ี ี   ี้ เกิน 180 วัน ใน 1 ป กรณีมีขอบงชีทางการแพทย

คุมครอง ไมคุมครอง คุมครองุ ุ ุ



การเขาถึงบริการดานยาการเขาถงบรการดานยา

เพิ่มการเขาถึงบรกิาร ไมมี ยานอกบัญชยีาหลัก
ดานยาใหผูปวย
สามารถเขาถึงยา
ราคา พง ตามบญัชี

(คายารวมอยูในคา
เหมาจายรายหัว)

แหงชาติตองมี
คณะกรรมการแพทย
รับรองราคาแพง ตามบญช

ยา จ. 2
รบรอง



ระบบบริการผตดิเชื้อเอชไอวี และผปวยเอดสร บบบรการผูตดเชอเอชไอว แล ผูปวยเอดส

1.มรีะบบVMI 
ี่  ิ

1.มีระบบVMI 
สั ั

ไมมี
ทีหนวยบริการทุก
ระดับ
(รพศ /รพท /รพช )

เฉพาะรพ.คูสัญญาหลัก 
(รพศ./รพท.)

(รพศ./รพท./รพช.)
2.มีเครอืขาย Lab ทั่ว
ประเทศ

2.ไมมเีครือขาย Lab
ประเทศ



การบรกิารแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 

-มีบรกิารนวดเพื่อการ
รกัษาพยาบาลและการ

ไมมี -มีเฉพาะการนวดเพื่อการ
รกัษาพยาบาลและการ

ฟนฟูสภาพ 
-มีการบรกิารฟนฟูสภาพ

ฟนฟูสภาพในโรงพยาบาล
ู

ผูปวยและผูพิการที่บาน 
-ยาสมนุไพร (ตามบัญชี
ยาหลักแหงชาต)ิ



ความเสมอภาคความเสมอภาค

 นีก่็คนไทย  นีก่็คนไทย  นี่ก็คนไทย

 ่มีสทิธคิวามเปนมนุษย ตองไดรับการดูที

เทากัน


