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สาระการนําเสนอสาระการนําเสนอสาระการนาเสนอสาระการนาเสนอ

ั ั  ป  ใ  ิ1. ความสัมพันธของ 3P  บทบาทของ สปสช. ตอ ผูใหบริการ

2. การปรับตัวของโรงพยาบาลตอมาตรการหลักของ สปสช.

3. สภาพการทํางานและการแขงขันระหวาง รพ. รัฐ และ รพ. เอกชน

4. Global Budgeting with no Copayment ดีจริงหรือ

5. ความยั่งยืนของระบบ : รพ. ไมสามารถพัฒนา ระบบก็พัฒนาไมได    5 ม น มส ม ฒน ฒน ม

     ทางออก Essential benefit package และ Co-payment



สปสชสปสช
 ใ   ป• คุมคาใชจายของประเทศ 

• จัดแบงทรพัยากรตามยุทธศาสตร
ํ ัPayer • กํากบคุณภาพมาตรฐาน

• พฒันาวิธีการจายเงนิเพือ่สิ่งที่ดีกวา

Payer

ProviderPatient



Payer action I : คมคาใชจายของประเทศโดย Global BudgetPayer action I : คุมคาใชจายของประเทศโดย Global Budget

Provider reaction
1 คม cost ลดรายจาย ดาน ยา วัสดการแพทย การ Investigate คาตอบแทน ฯ1. คุม cost ลดรายจาย ดาน ยา วสดุการแพทย การ Investigate คาตอบแทน ฯ
2. รพ.แตละแหงเงินไมพอ และวางแผนการเงินลวงหนาไมได ตัดการลงทนุ

่ ่3.    เพิ่มบรกิารทีไ่ดเงิน :  หองพิเศษ, คลินิกนอกเวลา, FFS ,   private segment
4.     ขอ งปม. พิเศษ  เชน  การสรางตึก และเครื่องมือ Hi-tech (Matching fund จะเปนภาระเงิน
             รายไดของ รพ. ตอไป)   หรือขอตําแหนงขาราชการ (เพื่อสิทธิประโยชน, บํานาญ)

4     Risk avoidance หลีกเลี่ยงผปวยคาใชจายสง หรือเก็บเงินไมได  ลดเตียงสามัญ4.    Risk avoidance หลกเลยงผูปวยคาใชจายสูง หรอเกบเงนไมได  ลดเตยงสามญ

                       ไมมียา/ ไมมีเครื่องมือ/ ไมมีหมอ หรือ ไมมีเตียง

      



Payer action II : แบงสรรทรัพยากรตามยุทธศาสตร
PP : OPD : IPD : vertical programs

Provider  reaction 

1. ปรับเพิ่มหรือลดบริการ  ตามสายเงนิ  ปตอป

2 ขยายงาน ดาน Hospital Information  Billing และ Collection ตามเก็บ2. ขยายงาน ดาน Hospital Information, Billing และ Collection ตามเกบ

เงินจากหลายแหลง

โ   ั         ทุก transaction โรงพยาบาลตองแบกตนทนุการจัดการเอง

3.   พัฒนา tactics เพือ่เรยีกเก็บเงินใหขาดทุนนอยทีสุ่ดุ ุ

โ ั ิ ํ ิ  ิ้ ไ  หลายโรงพยาบาลกลวขาดเงนดาเนนการ ดนรนหารายไดอยางลนลาน



Payer action III : กํากับคณภาพมาตรฐาน Auditing  1330   HA Payer action III : กากบคณุภาพมาตรฐาน Auditing, 1330,  HA 

Provider  reaction Provider  reaction 
1. HA มีมากอน UC แตมาเพิ่มเปนบันได 3 ขั้นหลัง UC

2. Auditing ยังไมไดดู ผลการรักษา    รพ. ใชคุณภาพระดับพื้นฐาน โดยใชยา, 

วิธีการรักษาและวัสดุที่คุมทุน  หลีกเลี่ยงการใชยาใหม เครื่องมือและ

แผนการรักษาใหม

3. Risk transfer  สงตอผูปวยหนัก, ซับซอน, ผลการรักษาอาจไมดี, มีความู

เสี่ยงที่จะถูกรองเรียน   (ไมมีเครื่องมือ ไมมีผูเชีย่วชาญ หรือ ไมมีเตียง)

4. มีความพยายามจัดคาตอบแทนบคคลากรตามงาน [pay for performance]4. มความพยายามจดคาตอบแทนบุคคลากรตามงาน [pay for performance]



Payer action IV : พฒันาวิธีการจายเงนิ เพื่อสงเสริมสขภาพ กระจายคน Payer action IV : พฒนาวธการจายเงน เพอสงเสรมสุขภาพ กระจายคน 

สรางความเปนธรรมและความรวมมือระหวางสถานพยาบาลระดับตาง ๆ ในพืน้ที่

Provider  reaction 

1 Z   ป ป   ื ั ิ1. Zero-sum game เปนอุปสรรคตอการรวมมอกนของสถานบรการ
ตางระดับในพืน้ที ่(area based)  เพราะตางรูสึกวาตองแบง cake 

 ี ่ ักอนเดียวกัน

              มีการรวมกลุมกันเขมแข็งขึ้นระหวางสถานบริการในระดบั

่เดียวกัน เชน UHOSNET ชมรม รพ. ศูนย รพ.ทั่วไป ชมรมแพทย

ชนบท และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

หมายเหตุ  ระบบ refer หรอื family doctor ที่จะเปน gate keeper  ตอง

               เกดิจากรากฐานความไววางใจ และความรวมมือทีด่ีฐ



Providers  2 กลุมคูขนาน ; Brain drainBrain drainุ ู

public profit - private
การเลือกผูปวยใหบริการ ไมได ได

 โ ี่ ไ ไ  ไ การถายโอนความเสียง ไมได ได

อัตราคารักษาพยาบาล     สปสช.กําหนด       โรงพยาบาลกําหนด     สปสช.กาหนด 

 และยังจายไมเต็มตามกําหนด

       

การใชเทคโนโลยีหรือยาใหม       รพ.แบกภาระเอง       เรียกเก็บจากผูปวยู

การตรวจสอบมาตรฐาน ถูกตรวจสอบการวินิจฉัย และ

ั

ผูใชบริการพึงพอใจ หรือไมมี

ืแผนการรกษา ทางเลอก

บุคลากร งานหนัก รพ.ไมมีเงินเพิ่ม ตองการบุคลากรสูง มีกําลังจายและ

คาตอบแทน หรือไดพัฒนา สภาพงานดึงดูดใจ



Global Budgeting with no copaymentGlobal Budgeting with no copayment

็ ิ  ั ิ ื ป 1.  เม็ดเงินตอหัวพอจริงหรอืเปลา  

          *นานาชาติ 2696 [JPN], 868 [UAE], 613 [IRN], 496 [JOR], 261 [EGY]  USD /คน/ป

่2.  รพ.รฐัคาดการรายรับไมได วางแผนการลงทนุดานคน เครือ่งมือ ระบบงาน

          ลักลั่นไมสอดคลองกัน

3.  รพ.รฐั รายไดไมพอที่จะรกัษาสถานภาพหรอืพฒันาได ปจจุบันใชทนุเกา

อย หรอืไดรับงบประมาณพิเศษเสริมอยู หรอไดรบงบประมาณพเศษเสรม

4. Brain Drain รฐัเสียบุคลากร ชัน้เลิศ และ คนทํางานหนกั

ไ  ิ  ี่ ั ั ั ั5. ระบบไมสามารถผลิตแพทยททีนัสมัยและพฒันายกระดับมาตรฐาน

ความกาวหนาทางการแพทย (Intellectual asset) ซึ่งเปนจุดขายของ

ปประเทศ

* รายงานผลการทบทวนนโยบายดานการสงเสริมสุขภาพในเด็กอายุ  0-5 ป  HITAP 2555 



ความยั่งยืนของระบบ UC
1. ขณะนี้มีกลไกติดตามประเมินผลเพือ่พฒันาที่ดมีากเปนรากฐานของ

ความยั่งยนืความยงยน

2. 3P ตอง รับผิดชอบ รวมกัน  แข็งแรง รวมกัน ปลอยให P ใดออนแอ ทั้ง

็ ไ  ั่ ืระบบกจ็ะไมยงัยนื

3. รพ. ของรฐั หากลมหรอืแคระแกรน  ระบบจะไมสามารถจัดบริการได

่ทั่วถึง และคุมคาใชจายได เพราะจะตอง deal กับ profit organization 

และประเทศจะเสียโอกาสพฒันาศักยภาพทางการแพทยระยะยาว

4. แนวคิดเรือ่ง Affordable care  ซึ่งตองระบุ basic benefit package และ 

copaymentcopayment

5. ลดความสูญเสีย (Waste) ในระบบ ไดแก ความซ้ําซอน การไดรับการ

รักษาลาชาจนโรครนแรง  ความผิดพลาดจากงานลน ยาและวัสดไมไดรกษาลาชาจนโรครนุแรง  ความผดพลาดจากงานลน ยาและวสดุไมได

คุณภาพ  และการลงทนุทีข่าดยุทธศาสตรและการบูรณาการ



ขอบคุณครับขอบคุณครับุุ


