
นายแพทยสมชัย นิจพานิชนายแพทยสมชัย นิจพานิช
รองปลัดกระทรวงสาธารณสขรองปลัดกระทรวงสาธารณสขรองปลดกระทรวงสาธารณสุขรองปลดกระทรวงสาธารณสุข

๒๑ ๒๑ มีนาคม มีนาคม ๒๕๕๕๒๕๕๕







หมวด ๑๙
พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. ๒๕๔๕

หมวด ๑๙ 
กระทรวงสาธารณสุข 

--------------------------------------------------
มาตรา ๔๒ กระทรวงสาธารณสุข มอีํานาจหนาที่เกีย่วกับ

การสรางเสริมสขุภาพอนามัย การปองกนั ควบคมุ และรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน 
และราชการ อื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด

ใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุขหรือ
สวนราชการที่สังกัด กระทรวงสาธารณสขสวนราชการทสงกด กระทรวงสาธารณสขุ
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ความมั่นคงดานสุขภาพของประชาชน 

ป                    ิ                   
รพ.ศูนย

รพ.ทั่วไป

ประชาชน                  

ไดรับบริการตาม

สิทธิในรัฐธรรมนญ
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บริการตติยภูมิ

รพ ชมชน
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การมีสวนรวม   อาสาสมัครสาธารณสุข

ระบบประกนัสขภาพ

ประจําหมูบาน (อสม.)

ระบบประกนสุขภาพ
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่ ่ เสถียรภาพระบบสุขภาพที่จะยั่งยืนไดตองมี
ความสมดุลเหมือนเกาอี้สามขา ปจจุบันมีขา
หนึ่งที่ออนแอลงจนเสี่ยงตอการทําใหเกาอี้

สุขภาพลมลง
 ขา 1 ดานประชาชนผูรับบริการขยายใหญ
ขึ้นดวยการเขาถึงบริการพรอมมีความพึง
พอใจอยางมาก 

 ขา 2 ดานกองทุน ผูจัดการงบสุขภาพประสบ
ความสําเร็จดานประสิทธิภาพการควบคุม
คาใชจายพรอมขยายสิทธิประโยชนได
หลากหลาย จนมีชื่อเสียงในเวทีโลก

 ขา 3 ดานโรงพยาบาล ผูใหบริการภาครัฐ ู ฐ
ประสบปญหาวิกฤตการเงินและกําลังคน ตอง
รองรับการขยายตัวของขาที่ 1 และ 2 มา
ตลอด จนอยูในภาวะออนแอเสี่ยงที่จะหัก



แสดงระบบการเงินในประกันแสดงระบบการเงินในประกัน
สุขภาพเปนเพียงสุขภาพเปนเพียง11ในใน99ของของ
องคประกอบระบบสขภาพองคประกอบระบบสขภาพองคประกอบระบบสุขภาพองคประกอบระบบสุขภาพ

การพัฒนาโดยระบบประกันการพัฒนาโดยระบบประกัน
โ ใ  ิ ี่ ํ ัโ ใ  ิ ี่ ํ ัสุขภาพโดยใชการเงินทีจํากัดสุขภาพโดยใชการเงินทีจํากัด

เปนตัวนํา ขับเคลื่อนระบบสุขภาพเปนตัวนํา ขับเคลื่อนระบบสุขภาพ
เปนหลัก นําไปสูการขาดความเปนหลัก นําไปสูการขาดความ

่ ่่ ่เขมแข็งที่ยั่งยืนของระบบสุขภาพเขมแข็งที่ยั่งยืนของระบบสุขภาพ
ในประเทศไทยในประเทศไทย



11 ั ี  ํ ัั ี  ํ ั ํ ั ช ิํ ั ช ิ ใ ิ ํ ใ 1.1. รฐัมีขอจาํกดัรฐัมีขอจาํกดัและจํากัดชองทางการเงินจํากัดชองทางการเงินในระบบบริการทําให
โรงพยาบาลมีความเสี่ยงในการจดับริการสุขภาพ

2.2. การผลักภาระความเสี่ยงคาใชจายการผลักภาระความเสี่ยงคาใชจายจากกองทุนประกนัสุขภาพ
ไปใ   ิไปใหหนวยบริการ

3.3. อํานาจอิสระที่ขาดสมดุลจากกองทุนอํานาจอิสระที่ขาดสมดุลจากกองทุนในการกาํหนดหลักเกณฑ
จัดสรรภายในและระหวางกองทุนทําใหเกดิความเหลื่อมล้ําใน

ั ิ ป ี่ ี ีป  ีการจดับริการประชาชนทีมีคุณภาพ มีปญหาความเทาเทียม 
และเปนธรรม

4.4. ระบบสุขภาพมีความซับซอนมากขึ้น ระบบสุขภาพมีความซับซอนมากขึ้น มีหนวยงานในและนอก
ํ ั ี่  ี

ุุ
กํากับของกระทรวงสาธารณสขุทีหลากหลายเขามามีบทบาท
ในระบบสุขภาพแตขาดเอกภาพบูรณาการ

5. การดําเนินการในสวนของผูซื้อบรกิารทัง้ภาครัฐและ
้

ู ฐ
ภาคเอกชนอยูภายใตกํากับของกฎหมายหลายฉบับ รวมทั้งมี
การดําเนินการที่ไมประสานกัน ในสวนของผูใหบรกิารภาครฐัการดําเนินการที่ไมประสานกัน ในสวนของผูใหบรกิารภาครฐั
และเอกชนและเอกชนตางมีแนวทางในการทาํงานของตนเอง 





สถานการณปญหาการเงินเชิงลึกในระบบบริการ
ั ปร ั ส ไหลกประกนสุขภาพไทย

1. กองทุนUCจัดสรรคารักษาใหต่ํากวาราคาคารักษาพยาบาลที่เรียก
เก็บอยางมาก (62.13%)( )

2. กองทุนUC จัดสรรแบบ Cost Controlled, Close Ended, Global 
Budget นําเงินสวนหนึ่งไปจูงใจทํางาน เมื่อผลงานเกินวงเงินใชการ
ปรับเกลี่ย 

3. มีการชดเชยความไมเพียงพอกองทุน UC ดวยเงินสวนอื่นและการ
ปรับเกลี่ยชวยเหลือความไมเพียงพองบUCในระดับจังหวัด

4 รพศ /ท มีสวนตางคาใชจายเรียกเก็บกับรายรับจริง(หนี้สญ)จาก4. รพศ./ท. มสวนตางคาใชจายเรยกเกบกบรายรบจรง(หนสูญ)จาก
UC มากกวารพช.มาก และมีการชดเชยรายไดจริงจากnon UC ไป
ชวยรพช.จํานวนมาก กลบปญหาเงินUC ไมเพียงพอมาตลอด

5 รพศ/ท หลายแหง จํานวน 1/3 เชนอภัยภเบศวร ตรัง พทธเลิศหลา5. รพศ/ท.หลายแหง จานวน 1/3 เชนอภยภูเบศวร,ตรง,พุทธเลศหลา,
อินทรบุรี ฯลฯที่เคยมีรายไดมั่นคงเกิดวิกฤตการเงินอยางตอเนือ่ง
ในชวง10 ป

หมายเหตุ : ขอมูลจากบญัชบีริหารหนวยบริการ 832 แหงสังกัดสป.ป 2553 



UC ,  
67,499 

60%

NonUC ,  
44,469 , 

40%
ARรายไดพึงได-รายไดรับจริง=หนี้สูญ
รายไดพึงไดเปนราคาเรียกเก็บตามมาตรฐานบัญชีราคา , 60%รายไดพงไดเปนราคาเรยกเกบตามมาตรฐานบญชราคา
มีการแยกเก็บตามสิทธิรักษาที่สะทอนสัดสวนรายสิทธิ์ได
ดีพบวาภาพรวมทุกรพ.มีหนี้สูญจากกองทุน UC ถึง 
25 563 ลานบาท ในขณะที่กองทน non UC เพียง25,563 ลานบาท ในขณะทกองทุน non UC เพยง 
1,424 ลานเทานั้น

11,,424 424 Non
UC

UC ,  
41,936 

49%

NonUC,  
43,045 , 49%43,045 
, 51%

2525,,563 563 

10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000

UC 
ลานบาท

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 

NetIncome NetIncome II--R Different R Different 
ขอมูลจากบัญชีบริหารหนวยบริการ 832 แหง สังกัดสป. ณ 30 กันยายน 2553 



แสดงผลตางรายไดพึงไดกับรายไดรับจริง: ¾ ของหนี้สูญ
ทั้งหมด สวนใหญอยในกลมรพศ.รพท. มลคา 18,994ลบ.ู ุ ู ,

รพศ/ท., 

รพช., 
6,569, 
25.70%

non
UC

18,994, 
74.30%

UC
Net Income Loss

Receivable 36,630,464,244.11 33,298,478,498.77
Net Income 17,636,015,908.08 31,011,587,697.18

Loss -18,994,448,336.03 -2,286,890,801.59, , , , , ,
% Grain% Grain 4848..1515 9393..1313
% Loss% Loss --5151..85 85 --66..8787  

ในขณะที่รายไดพึงรับซึ่งเปนไปตามปรมิาณใหบริการมีมลคาใกลเคียงระหวางUCกับในขณะทรายไดพงรบซงเปนไปตามปรมาณใหบรการมมูลคาใกลเคยงระหวางUCกบ

Non UC แตรายไดรับจรงิสุทธิสวนใหญมาจาก non UC เกือบเทาตัว



การชดเชย 6 ระบบสวนใหญจากรพศ/ท. การชดเชย 6 ระบบสวนใหญจากรพศ/ท. ญ /
:กลบปญหาเงินกองทุนUCไมเพียงพอ

ญ /
:กลบปญหาเงินกองทุนUCไมเพียงพอ

Adjust PrepaidAdjust Prepaid สวนใหญสวนใหญรพศรพศ//ทท.. 11,,586586..82    82    

Non UC CrossNon UC Cross สวนใหญสวนใหญรพศรพศ//ทท 11 671671 9898SubsidizeSubsidize สวนใหญสวนใหญรพศรพศ//ทท.. 11,,671671..98 98 

Referral DebtReferral Debt สวนใหญสวนใหญรพศรพศ//ทท..       983983..9393  
Adjust PostpaidAdjust Postpaid สวนใหญสวนใหญรพศรพศ//ทท.. 118118..7733j pj p ญญ //
Labor Labor OverloadOverload Provider Provider StaffsStaffs ??
II--R DifferenceR Difference สวนใหญสวนใหญรพศรพศ//ทท.. 2525,,563563..0101

TotalTotal >>2929 924924 4747TotalTotal >>2929,,924924..4747
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1.การจัดสรรตามรายหัวโดยรวมเงนิเดือน เปนสาเหตุใหเกิดความ
แตกตางงบบริการและสถานบริการประสบปญหาคาใชจายแตกตางงบบรการและสถานบรการประสบปญหาคาใชจาย

2.กลไกการชดเชยมีความไมเพียงพอ ทําใหมองไมเห็นปญหา
การเงินแตไดสะสมและขยายตัวรุนแรง

3.การจัดสรรเหมาจายปลายปด และมีการกันเงนิจํานวนมากที่
กองกลาง เปนกองทุนยอย ทําใหงบบริการพื้นฐานของหนวย
ิ ไ  ีบริการไมเพียงพอ

4.การทุมงบไปในงบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ทําใหงบโครงสราง
พื้นฐานลดนอยลงอยางมากและทําใหงบในการสงเสริมสขภาพพนฐานลดนอยลงอยางมากและทาใหงบในการสงเสรมสุขภาพ
และปองกันโรคไมเพิ่ม

5.ผูปวยในระบบหลักประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นอยางมาก ทําใหู ุ
เกิดการขาดแคลนบุคลากร และโครงสรางพื้นฐาน และงบประมาณ
บริการ



ั ั  ั ั  การจัดสรรตามรายหัวลวงหนาการจัดสรรตามรายหัวลวงหนา
ไมรวมเงินเดือนไมรวมเงินเดือน

ปงบ 
ประมา

อัตราตอหัว
ประชากร

อัตราตอหัวประชากร
นอยที่สุด

อัตราตอหัวประชากร 
 มากที่สุด

ประมา
ณ

เฉลี่ยทั้ง
ประเทศ

อัตรา จังหวัด อัตรา จังหวัด

2551 946 14 444 03444 03 สมทรสงคราม 1 207 171 207 17 นาน2551 946.14 444.03444.03 สมุทรสงคราม 1,207.171,207.17 นาน
2552 958.57 413.47413.47 สมุทรสงคราม 1,231.361,231.36 อุบลราชธานี
2553 986.32 430.07430.07 สมุทรสงคราม 1,232.221,232.22 อุบลราชธานี

ิ โ2554 1007.97 404.41404.41 สมุทรสงคราม 1,134,331,134,33 พิษณุโลก

แสดงความแตกตางของการจัดสรรตามหลักเกณฑกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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กลไกการจัดสรรตามรายหัวหักเงินเดือนจายตรงไปยังหนวยบริการ
แบบแยกยอยขาดกลไกบริหารกลางเพื่อความเทาเทียมและประสิทธิภาพ

1. เกดิความแตกตางคาหัวรายหนวยบริการอยางหลากหลายกระทบตอความสามารถ
จัดบริการ เกิดความแตกตางจนปรากฏเปนความเหลื่อมล้ําในประชาชนตางพื้นที่กัน

2 ิ ื่ ้ํ ใ สิ ิ ส สั ิ ใ ใ  ิ ใ  ิ ี ั2. เกดความเหลอมลําในสทธ สวสัดการ ในการใหบรการของผูใหบรการ กรณงานหนัก
กวาหรือเทากัน แตรายไดตอหัวนอยไดรับผลตอบแทนอยางจํากดั

3. การจายตรงไปหนวยบริการ ไมสามารถบริหารภาพรวมทําใหมีขอจํากดักดีกั้นการ
พัฒนาอัตรากําลงั คาจางกรณีมีเหตผุลพรอมในการเพิ่มอัตรากําลงั แตไมมีเงินจาง

4. เกดิลกัษณะการแขงขันที่ไมเปนธรรมลกัษณะมือใครยาวสาวไดสาวเอา และการกนิหัว
คิว เชนหนวยบรกิารที่มีความพรอมสามารถแยงบริการเพื่อรับคาชดเชยบริการอัตรา
สูงพิเศษกรณีผาตัดตอกระจก โรคไต ผาหัวใจ

5. การบริหารจดัการแบบแยกยอย ทําใหขาดประสิทธิภาพเชิงระบบบริหารรวม จากการ
ตางคนตางซื้อ ตางหา ในหนวยที่มีรายรบัจากการจัดสรรดมีีอํานาจการใชจายและตางคนตางซอ ตางหา ในหนวยทมรายรบจากการจดสรรดมอานาจการใชจายและ
ลงทุนอสิระจนเกินความเหมาะสม ในขณะที่หนวยไดรับจัดสรรนอยเกดิการประหยดั
จนขาดแคลนคณุภาพ

ทั้งหมดเกิดจากความอคติในระบบที่ตองการแยกหนวยบริหารสนับสนุนออกจากหนวย
บริการ และนําหนวยบริการขึ้นตรงกับอํานาจทางการเงินของกองทุน
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โดยกลไกการจัดสรรป 2553 มีเงินคางทอจํานวนมากสงผลใหรพ.ขาดทุนอยางมาก
การปรบักลไกการจัดสรรอยางเรงรดัทําใหการเงินป 2554 ดีขึ้นอยางชดัเจน



Priorities in Health

PURCHASERPURCHASER Two overarching themesTwo overarching themes:

C tC t i ld b i lPURCHASERPURCHASER
บริการจดัการพเิศษบริการจดัการพเิศษ

//เฉพาะโรคยากราคาแพงเฉพาะโรคยากราคาแพง
4545,,438438ลานลาน

Current resources Current resources can yield substantial 
health gains if knowledge of costcost--
effectiveeffective interventions were applied 4545,,438438ลานลาน
more fully.
Additional resources Additional resources are needed in low-
income countries to minimize the glaring 

?? ??

PROVIDERPROVIDER
บริการพื้นฐานบริการพื้นฐาน
OPD IPD PPOPD IPD PP

g g
inequities in health care. Increased 
resources would provide highly-effective 
interventions, expand research, and 

OPD IPD PP OPD IPD PP 
11,,289289฿฿::5353,,829829ลานลาน

4747ลานคนลานคน

extend basic health coverage to more extend basic health coverage to more 
peoplepeople

การกันเงินจํานวนมากเพื่อรองรับโรคราคาแพงปองกันการลมละลายในครัวเรอืนแตจํากดั

Reference: http://www.dcp2.org/pubs/PIH

ว ม ค ค ม ย ค ว ต ด
คาใชจายพื้นฐานในหนวยบริการจนขาดสมดุลคุณภาพบริการประชาชนสวนใหญไดรับผลกระทบ



กรอบแนวคิดองคการอนามัยโลกลดการจัดการเฉพาะโรค(OOP=objective (OO o jec e
Oriented Programs) เพื่อเพิ่มบริการสุขภาพที่ครอบคลุม



การขาดการขาดบรณาบรณาการศักยภาพบริหารและงบประมาณนําไปสความออนแอในระบบการศักยภาพบริหารและงบประมาณนําไปสความออนแอในระบบการขาดการขาดบูรณาบูรณาการศกยภาพบรหารและงบประมาณนาไปสูความออนแอในระบบการศกยภาพบรหารและงบประมาณนาไปสูความออนแอในระบบ
บริการสุขภาพของรัฐ ทั้งสรางความเหลื่อมล้ําระหวางกองทุน หนวยบริการ บริการสุขภาพของรัฐ ทั้งสรางความเหลื่อมล้ําระหวางกองทุน หนวยบริการ 
และประชาชนมาอยางตอเนื่อง และประชาชนมาอยางตอเนื่อง 



อคติระบบ แยกบริหารออกจากบริการอคตระบบ แยกบรหารออกจากบรการ 
จายแยกยอยแยกหนวยบริการแยกกนัอยู

1. เกลียดปลาไหล(กระทรวง)กินนําแกง(สสจ.สํานักงานสาขา
จงัหวัด))

2. บทบาทสสจ.สํานักงานสาขาจังหวัดเครื่องมอืสปสช.
3. บทบาทสาธารณสุขอําเภอหายไป ไปอยูกับรพช.แทน

ฝ ั ั ิ ป ั้ ไป4. รพช.ฝนศักยภาพและวัฒนธรรมบริการ ปนรัวออกไปดแูล
จัดการสถานีอนามัยในฐานะเจาของเงนิคูสัญญาหลักสปสช.
สรางระบบปฐมภม ิบนภาระทติยภมซิึ่งหนักมากอยกอนยิ่ง

้
ฐ ู ุ ู ู

หนักมากขึ้น
5. การจายเงินตรงไปยังหนวยบริการทําใหเกิดรัฐอิสระในรพช. 

แยกบริการแยกบริหาร ตางคนตางเอาตวัรอดแยกบรการแยกบรหาร ตางคนตางเอาตวรอด
6. ลูกเฉยๆกับพอ(กสธ)ที่ไมมีเงิน มารักแม(สปสช.)ที่มีเงินให

ตลอด



แยกสวนบริหาร

ขาดความเปนเอกภาพ

อดมการณที่สญเสียไป กสธ. อุดมการณทสูญเสยไป 

เผชิญปญหาโดดเดี่ยว

ส

ป ไมไดมองภาพรวมสปสช.

บริการแออัด

่ ้
สังกัดอื่น

  ิ

เหลื่อมล้ําไมเทาเทียม

ถกปฏิเสธการรักษา 
ผลกระทบตอหนวยบริการ

และประชาชน

ถูกปฏเสธการรกษา 

ไมแนใจในคุณภาพ



ประชาชน

NEXT
หนวยบริการ กองทุน



ขอบคุณ


