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ํ ป ํ ั ป ไ ิ ื ?เขตสุขภาพจําเปนสําหรับประเทศไทยจริงหรือ?

Global trend: 

• Failure of DecentralizationFailure of Decentralization

• Failure of internal market mechanism

• Inequality of resources among regions

• Social determinants of health

• Public health and outbreak of epidemic diseases

• New Public Management (NPM)• New Public Management (NPM)



ความหมายของเขตสขภาพความหมายของเขตสุขภาพ
“ระบบสุขภาพระดับพื้นที่(locality health system) 

ํ ื้ ี ่ ป ั ิ ักําหนดพืนทีและประชากรรับผิดชอบชัดเจน
มีการซื้อและจัดบริการตอบสนองความตองการที่มการซอและจดบรการตอบสนองความตองการท

จําเปนของประชาชนในพื้นที ่
่ ้มีบริการที่เหมาะสมและผสมผสานทั้ง

ดานบริการสขภาพสวนบคคล การสาธารณสขดานบรการสุขภาพสวนบุคคล การสาธารณสุข
บริการโรงพยาบาลและบริการสังคม”



ความหมายของเขตสขภาพความหมายของเขตสขภาพ
ํ ํ 

ความหมายของเขตสุขภาพความหมายของเขตสุขภาพ
►► คําคลายคําคลาย: area health system, regional health system, district : area health system, regional health system, district 

health system health system และและ locality locality yy yy
►► แตละประเทศแตกตางทั้งขนาดพื้นที่และจํานวนประชากรแตละประเทศแตกตางทั้งขนาดพื้นที่และจํานวนประชากร  

้้►► ความหมายมากกวาบทบาทการซื้อและจัดบริการความหมายมากกวาบทบาทการซื้อและจัดบริการ

►► เนนการประสานงานเนนการประสานงาน และและ ตอบสนองความตองการประชาชนตอบสนองความตองการประชาชน►► เนนการประสานงานเนนการประสานงาน และและ ตอบสนองความตองการประชาชนตอบสนองความตองการประชาชน
ในพื้นที่ในพื้นที่

►► บริการที่เหมาะสมกลมกลืนบริการที่เหมาะสมกลมกลืน  มีคุณภาพมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ  และและ
เปนธรรมเปนธรรมเปนธรรมเปนธรรม  
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กรอบความคิดการศึกษาพัฒนาเขตสุขภาพประเทศไทยุ
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การจัดบริการระดับพื้นที่ 
Locality Provision 

จัดการภาครัฐแนว
ใหม

New Public Management

การซื้อบริการระดับพื้นที่

Locality Purchasing
ยุทธ

ระดับ
 ิ สองคกร หนวยบรการกสธ. คณะกรรมการเขตสุขภาพ สปสช.สาขาเขต

พื้นที่

ระดับ

ปฏิบัติการ จัดบริการสุขภาพ
กํากบัติดตามประเมนิผล ซื้อบริการและจัดการระบบ



แนวคิดเขตสุขภาพกับการปฏิรูปอื่นๆุ ฏ ู ๆ

Hierarchies
Market Mechanism

การอภิบาลระบบ

Network

การกระจายอํานาจ
Devolution
Delegation

ซื้อบริการระดับพื้นที่

จัดการภาครัฐ แนวใหม 3 E’sจดการภาครฐ แนวใหม PPS



กระทรวง
สาธารณสข

แบบจําลองเขตสุขภาพประเทศไทย

สาธารณสุข

ศนยการแพทยเฉพาะสํานักตรวจราชการ สปสชศนยวิชาการ
- กรมบัญชกีลาง
ป ั ัศูนยการแพทยเฉพาะ

ทาง
สานกตรวจราชการ

เขต
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ซื้อบริการติดตาม
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ศูนยวชาการ
เขต

สนับสนนุวชิาการ

- ประกันสังคม
- อปท.

ซื้อบริการ
สงตอ

ซอบรการ

อปท.
อบจ. เทศบาล อบต.

รพศ
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บริหาร
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สงตอ สงตอ
คณะกรรมการบอรดเขต

สุขภาพ
ั ป / ส /สปสช /ป ช ชตัวแทนอปท./กสธ./สปสช./ประชาชน.

เขตสุขภาพ



ความหมายของเขตสขภาพในบริบทประเทศไทยความหมายของเขตสุขภาพในบรบทประเทศไทย

รูปธรรม ๔ แบบ คือ

ระบบบริการสขภาพแบบเครือขายของเขตพื้นที่กระทรวง• ระบบบรการสุขภาพแบบเครอขายของเขตพนทกระทรวง

สาธารณสุขุ

• กลวิธีซื้อบริการเชิงกลยุทธ(strategic purchasing) 
้ ่ของสปสช.สาขาเขตพื้นที่

ระบบสขภาพระดับจังหวัดสอดคลองกับการปกครอง• ระบบสุขภาพระดบจงหวดสอดคลองกบการปกครอง

• ระบบกระจายทรัพยากรสรางความเปนธรรมน



เขตสุขภาพจากประสบการณสปสช.
ดําเนินการผาน Financing Mechanism 4 ชองทาง:

• กรรมการเขต - governing body and resource 
allocationallocation

• อปท. – locality service purchasing: อบจ.
ป ชและสปสช.

• อนุกรรมการการคลังสุขภาพ – payment system- SNAPุ ุ
• PP area base – locality provision 



ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จและลมเหลวปจจยทมผลตอความสาเรจและลมเหลว

•ปจจยัภายในสปสช.: โครงสรางองคกร, จํานวน 

                                 บุคลากรตอภาระงาน,

สายบงัคับบญัชา                                 สายบงคบบญชา

•ปจจยัภายนอกสปสช.: ขอระเบียบราชการ, การมีสวนรวม, 

                                  หนวยบริการและบุคลากรวิชาชพี  

                                   (จํานวน, การกระจาย, ศักยภาพ), 

คานิยมทางสังคม                                   คานยมทางสงคม



Area Health Development Strategies
(Process Assessment)(Process Assessment)

Local politics and leadershipLocal politics and leadership

Decentralization and policy implementationDecentralization and policy implementation

Governance and NPM

Financing and resource management

M&E and KPI design

Health service designHealth service design



การปฏิรูป ๓ บริบท

(๑)การสรางระบบสุขภาพที่ประกอบดวยการ( ) ุ

ซื้อและจัดบริการเชิงกลยุทธระดับพื้นที่ 

(๒)การมอบอํานาจซื้อบริการใหอยูใกลกับ
พื้นที่มากขึ้น

(๓)การจัดระบบบริการลักษณะโซ



ััผลจากการจดระบบเขตสุขภาพผลจากการจดระบบเขตสุขภาพ

►► เขาถึงบริการเทาเทียมและเปนธรรมทางเขาถึงบริการเทาเทียมและเปนธรรมทาง

สุขภาพสุขภาพ

►► ประสิทธิภาพการบริหารจดัการเขตสุขภาพประสิทธิภาพการบริหารจดัการเขตสุขภาพ

►► คุณภาพบริการคุณภาพบริการ



รปแบบชองทางการจัดการเขตสขภาพรปแบบชองทางการจัดการเขตสขภาพรูปแบบชองทางการจดการเขตสุขภาพรูปแบบชองทางการจดการเขตสุขภาพ

33  รูปแบบ คือ รูปแบบ คือ 
►►  ไ ป ใ ื้ ี่ ไ ป ใ ื้ ี่►►11) ) ผานกลไกการประสานงานในพืนทีแบบ ผานกลไกการประสานงานในพืนทีแบบ commissioningcommissioning
►►22)) ผานกลไกการปกครองสวนทองถิ่นผานกลไกการปกครองสวนทองถิ่น ((locallocal governancegovernance))►►22) ) ผานกลไกการปกครองสวนทองถน ผานกลไกการปกครองสวนทองถน ((locallocal governancegovernance))
►►33))ผานมาจัดการแบบกองทน ผานมาจัดการแบบกองทน ((societiessocieties) ) )) ุุ (( ))



แผนพัฒนาเขตสุขภาพประเทศไทย 5คําถามสําคัญุ ญ
►ขนาดประชากรที่เหมาะสม?

่►กรรมการบอรดที่เหมาะสม?
►บทบาทของหนวยงานที่ประสานบริการใหมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ►บทบาทของหนวยงานทประสานบรการใหมประสทธภาพ โดยเฉพาะ

ภาคเอกชน?
► ไ  ิ ี่ ไ  ีป ►กลไกควบคมุคาบริการ (cost containment) ทีสมดุลและไมมีปญหาตอ

การเขาถึงบริการและคณุภาพบริการ?
่►การกํากับกลไกตลาดที่ลมเหลว ควรนํากลไกอะไร?




