
ผลการประเมินกลไกอภิบาลระบบ

หลักประกันสุขภาพถวนหนา
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วัตถประสงคุ

ื่ ใ ใ โ เพือประเมินธรรมาภิบาลในการดําเนนิงานภายใตโครงการหลักประกันสขุภาพ

ถวนหนา

 เพื่อประเมินบทบาทหนาทีข่องคณะกรรมการและอนุกรรมการตางๆ ที่เกี่ยวของ

ในการบริหารจัดการโครงการหลักประกันสขุภาพถวนหนา

 เพื่อประเมินโครงสรางอํานาจและปฏิสัมพันธของผูที่เกี่ยวของ รวมถึงอิทธิพล

ตางๆ ที่มีผลตอการตัดสนิใจเชิงนโยบายที่สาํคัญ ไดแก นโยบายการจัดซื้อจัดหาๆ ญ

เชิงกลยุทธ (Strategic purchasing) และการควบรวมกองทุน 

(Harmonizing schemes)( g )

 เพื่อแสดงตัวอยางกรณีศึกษาของธรรมาภิบาลรูปแบบตางๆ ภายใตโครงการ

หลักประกันสขภาพถวนหนาในกรณีที่ประสบความสําเร็จและไมประสบุ

ความสําเร็จ



http://www.unescap.org/pdd/prs/projectactivities/ongoing/gg/governance.asp
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คําสมัภาษณ: โครงสรางการกํากับดแลคาสมภาษณ: โครงสรางการกากบดูแล

“  โ ํ  ีโ ื ไ   ํ ั “ผูแทนโดยตําแหนงมีโอกาสถูกแทรกแซงจากทางการเมืองได ยกเวนสํานัก
งบประมาณและผูแทนกระทรวงสาธารณสุข”

่ ไ ่ ใ “หนวยงานอืนคอนขางมีบทบาทนอยและไมเชียวชาญในดานสุขภาพ”
 “การเขารวมของผูแทนจากองคกรอิสระนับเปนการสรางสมดุลทางอาํนาจ

กับอํานาจทางการเมอืง”
 “อดีตรัฐมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุขใหความเห็นวา ประธาน

คณะกรรมการรูสึกเสมือนถูกรายลอมดวยกลุม NGO ซึ่งคอยดูและ
ตรวจสอบการทํางานอยูตลอดเวลาโดยเฉพาะการดําเนินโครงการใหญ ๆ 

ใ    ึ ึ ั ึ  ็ ัทําใหทานรูสึกอึดอัดจึงขอลาออกจากตําแหนง และอยากเห็นการปรับ
โครงสรางคณะกรรมการดังกลาว”



คําสมัภาษณ: โครงสรางการกํากับดแลคาสมภาษณ: โครงสรางการกากบดูแล

ไ ใ “ยังไมมีขอมูลหลักฐานของการมีสวนรวมในการถวงดุลอํานาจของผูแทน
จากองคกรทองถิ่นมากนัก”

 “นักวิชาการที่มีความรูมีสวนผลักดันในการกําหนดนโยบายที่สําคัญที่มุง
สรางความเปนธรรมและความครอบคลุม”ุ

 “การแตงตั้งประธานคณะอนุกรรมการฯ ถูกแทรกแซงจากการเมือง”



คําสมัภาษณ: การตอสทางอํานาจคาสมภาษณ: การตอสูทางอานาจ

 ่ ่ ไ “คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนฟนเฟองหนึงทีอาจยังไม
เพียงพอที่จะนําไปสูฉันทามติในการกําหนดนโยบาย จึงเกิดกลไกอื่นที่นํามา

เปนตัวชวยสนับสนุนใหเกิดการยอมรับนโยบายในหลายกรณี อาทิ การใช

สื่อมวลชน สังคมออนไลน การพูดคุยโนมนาว (ลอ็บบี้) การประชุมรวมกับ

หนวยงานอื่น รวมถึง กลไกรัฐสภา”
 “ผูที่สามารถสรางแรงสนับสนุนไดเหนือกวาจะประสบความสําเรจ็ในการู ุ

กําหนดนโยบาย”



Baseline characteristics of the survey participantsy p p

li h i ili h i i bb %%Baseline characteristicsBaseline characteristics NumberNumber %%

Gender Male 34 57.6

Female 25 42.4

Age <20 yrs 0 0

20‐29 yrs 1 1.7

30 39 yrs 4 6 830‐39 yrs 4 6.8

40‐49 yrs 28 47.5

50‐59 yrs 24 40.7

>60 yrs 2 3.4

Role and 
responsibility

Policy formulation 21 21

Policy implementation 43 43
(can answer 
more than 
one)

Policy implementation 43 43

Service provider 24 24

Consumer 6 6

Civil society 3 3

Academic 3 3



From your best knowledge/experience, what is best to describe the practiceFrom your best knowledge/experience, what is best to describe the practice
of the National Health Insurance Board? of the National Health Insurance Board? 

TransparencyTransparency

ParticipationParticipation

Response to public needsResponse to public needs

NoneNone

LowLow

ModerateModerate

Response to public needsResponse to public needs

Response to healthResponse to health
providers’ needsproviders’ needs

HighHigh

Not sureNot sure

AccountabilityAccountability

Consensus orientedConsensus oriented

Follow the rules of lawFollow the rules of law

Focus on the efficiencyFocus on the efficiency
d ff tid ff tiand effectivenessand effectiveness

Equitable and inclusiveEquitable and inclusive

10



ผลการประเมินธรรมาภิบาลภาพรวมของสปสช.โดยใชการวิเคราะหเชิงกึ่งปริมาณ



ความโปรงใสความโปรงใส

 ็ ็ ่องคประกอบ

ธรรมาภิบาล

เชิงบวก (จดุแข็ง) เชิงลบ (จุดออน) ประเด็นทีมีสองนัย

ทั้งเชิงบวกและลบ

ความโปรงใส -ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึง -การจัดทําเอกสารเผยแพรและใช -การเปดเผยฐานขอมูลตาง ๆ 

(Transparency) ขอมูลเอกสารและรายงาน

ประจําปจากเวบไซตของสปสช.

-มีผแทน NGO รวม ใน

ระยะเวลานานในการขอขอมูล

จากสปสช.โดยนักวิจัยทั่วไป

-รายงานประจําปใชภาษาทาง

ของสปสช.เฉพาะกับนักวิจัยบางกลุม

ที่สามารถไวใจได

-ประเด็นที่มาในการตัดสนิใจนโยบายมผูแทน NGO รวม ใน

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แหงชาต ิและเปดโอกาสใหแสดง

็  สิ 

รายงานประจาปใชภาษาทาง

วิชาการทําใหเขาใจไดยาก และ

ความลาชาของการจัดทํารายงาน

ั ใ ั ี

ประเดนทมาในการตดสนใจนโยบาย

ตาง ๆ มีความชัดเจนยกเวน กรณีการ

ยกเลิกจาย 30 บาท รวมถึงไมพบมี

ั ํ ั สํ ั ปความเหนอยางอสระผาน

สื่อมวลชนในประเด็นการ

เลือกสรรบบคุคลเขารวมใน

-ความกงวลในบญชของรพ.

มากกวาขอมูลเชิงคลินิกรวมถึง

ความนาเชื่อถือของขอมูล

การจดลาดบความสาคญของปญหา

หรือนโยบายในคณะกรรมการเกือบ

ทุกชุด ยกเวนคณะอนุกรรมการพัฒนา

คณะกรรมการฯ -ความไมชัดเจนในประเด็นการ

เสนอชุดสิทธิประโยชนสาํหรับ

สมาชิกสภาผูแทนและสมาชิก

ชุดสิทธิประโยชนฯ

ู

วุฒิสภา จากเดิมที่เปนเพียง

โครงการเฉพาะกิจ



การมีสวนรวมการมสวนรวม

องคประกอบ

ธรรมาภิบาล

เชิงบวก (จดุแข็ง) เชิงลบ (จุดออน) ประเด็นที่มีสองนัย

ทั้งเชิงบวกและลบ

การมีสวนรวม ความหลากหลายในพื้นฐานของ คณะกรรมการนโยบายระดับ การมีสวนรวมของผแทนจากการมสวนรวม

(Participation) 

-ความหลากหลายในพนฐานของ

สมาชิกของคณะกรรมการ และ

อนุกรรมการทั้งระดับสวนกลาง 

-คณะกรรมการนโยบายระดบ

จังหวัดถูกครอบงําโดยกลุม

ผูเชี่ยวชาญ

ื ี่

-การมสวนรวมของผูแทนจาก

กระทรวงอื่นที่นอกเหนือจากกระทรวง

สาธารณสุขในการแสดงความคิดเห็น

ีเขต และจังหวัด

-มีการจัดประชุมอยางสม่ําเสมอ

และมีระบบขั้นตอนวาระชัดเจน

-นักวิชาการหรือผูเชียวชาญ

ครอบงําการตัดสินใจสบืเนื่องจาก

ความแตกตางของพื้นฐานความรู

ตอนโยบายมีนอยมาก

-การปฏบิัติตามกฎ/ระเบียบในการ

หลีกเลี่ยงและปองกันผลประโยชนทับ

-สปสช.สนับสนุนและเสริมสราง

การมีสวนรวมของเครือขายภาค

สังคมและกลมวิชาการ รวมถึง

ดานสุขภาพ

-ผลลัพธเชิงนโยบายเกี่ยวกับการ

เสริมสรางเครือขายภาคประชา

ซอนในการกําหนดนโยบาย

สงคมและกลุมวชาการ รวมถง

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เสรมสรางเครอขายภาคประชา

สังคมเห็นผลคอนขางนอย

-ผูแทนที่เขารวมเปนกลุมคนเดิม

ิเดม



การตอบสนองตอปญหา/ความตองการการตอบสนองตอปญหา/ความตองการ

องคปร กอบ เชิงบวก (จดแข็ง) เชิงลบ (จดออน) ประเด็นที่มีสองนัยองคประกอบ

ธรรมาภบิาล

เชงบวก (จดุแขง) เชงลบ (จุดออน) ประเดนทมสองนย

ทั้งเชิงบวกและลบ

การตอบสนองตอปญหา/

ความตองการ

-มีกลไกที่หลากหลายในการตอบสนองตอความตองการของ

หนวยบริการและผรับบริการ อาทิ การสํารวจความพึงพอใจ

-แรงจูงใจดานการเงินที่

นอยไมเพียงพอสําหรับรพ.

-สปสช.ตอบสนองลาชาตอขอเสนอของ

คณะกรรมการควบคมคณภาพ ฯ ในการความตองการ

(Responsive) 

หนวยบรการและผูรบบรการ อาท การสารวจความพงพอใจ

ของผูรับบริการ ศูนยประสานงานและรับเรื่องรองเรียน (call 

center) บันทึกขอรองเรียน การรับรองคุณภาพหนวยบริการ 

การทําประชาพิจารณประจําป รวมถึงการมีตัวแทนของภาค

นอยไมเพยงพอสาหรบรพ.

เอกชนอาจทําใหลดจํานวน

รพ.เอกชนที่เขารวม

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ ฯ ในการ

แกปญหาระยะยาว เชน

1.ขอเสนอในการลดขอกําหนดของ

บุคลากรบริการปฐมภูมใินพื้นที่ชนบทเพื่อ

บริการในคณะกรรมการระดับชาติและระดับจังหวัด

-คณะกรรมการควบคุมคุณภาพฯ สอบสวนสาเหตุและจาย

คาชดเชยภายใน 30 วันใหผูที่ไดรับความเสียหายจาก

ไ ึ

หลีกเลี่ยงความคาดหวังที่เกินจริงของ

ผูรับบริการอันนําไปสูขอรองเรียนตาง ๆ 

2.คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ ฯ เสนอ

ีบริการสาธารณสุขไดถึงรอยละ 90 

-จํานวนรพ.ที่ผานการรับรองคุณภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

-ขอมูลงบการเงินของโรงพยาบาลรัฐที่ขาดทุนถูกนํามาใช

วิเคราะหเพื่อปรับแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายหัว

ใหมีการปรับเลขาคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพระดับจังหวัดเพื่อลด

ความขัดแยงระหวางคณะกรรมการระดับ

จังหวัดและสปสชวเคราะหเพอปรบแนวทางการจดสรรงบประมาณรายหว

ประชากร

-มีการใชขอมูลอยางเหมาะสมเพียงพอประกอบ

กระบวนการตัดสินใจซือ้ การวางแผนการซื้อ รวมถึงกํากับ

จงหวดและสปสช.

-ความเชื่อมโยงและสอดคลองของ

งบประมาณที่เสนอขึ้นไปกับที่ไดรับการ

จัดสรร

ติดตาม



การแสดงออกซึง่ความรับผิดชอบ/ตรวจสอบไดการแสดงออกซงความรบผดชอบ/ตรวจสอบได

องคประกอบ    

ธรรมาภบิาล

เชิงบวก (จุดแข็ง) เชิงลบ (จุดออน) ประเด็นที่มีสองนัย

ทั้งเชิงบวกและลบ

ความรับผิดชอบ/ -คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติมีอํานาจในการแตงตั้ง -ความครอบคลุมและ -ประเด็นคําถามที่ใชในการ

ตรวจสอบได

(Accountability) 

และปลดเลขาฯ สปสช. รวมถึงการกาํหนดนโยบายและกฎระเบียบ

ตาง ๆ

-ประชาชนทัว่ไปสามารถเขาถงึขอมูลรายงานประจําปทีแ่สดงถึงผล

ทันเวลาของการ

ประเมินผลโดยผูประเมิน

ภายนอกในผลการดําเนิน

สํารวจความพงึพอใจของ

ผูรับบริการโดยหนวยงานเอกชน

ที่ถกูวาจางอาจไมสามารถ

การดําเนินงาน รวมถึงอุปสรรคของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพฯ

-มีการประเมินตรวจสอบการเงินภายในและจัดทาํรายงานนาํเสนอตอ

้

และการตัดสินใจเชิง

นโยบาย

-ขอมูลการพัฒนาระบบ

วิเคราะหไดถกูตองแมนยาํ 

-เหตุผลและระยะเวลาดําเนนิการ

ตอบสนองตอประเด็นขอเสนอใน

คณะกรรมการตรวจสอบปละครั้ง รวมถงึมีการกาํกับติดตามและ

ประเมินผลในงบกองทุนสุขภาพระดับตําบล งบคงเหลือ ฯลฯ

-มีการประเมินผลการดําเนนิงานภายใตหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

โ  ใ   โ

การบริการของรพ.ยงัถูก

นาํมาใชไมมากนกั

-ความตระหนกัถงึ

ี่

บางนโยบาย เชน การตรวจคัด

กรองมะเร็งปากมดลูก โปรแกรม

คัดกรองอื่น ๆ รวมถึงการ

โดยผูประเมินภายนอกในชวงระยะ 4 ปแรกและ 10 ปของโครงการ

-มีขอมูลแสดงถึงความตระหนักถงึผลกระทบจากการตัดสินใจเชิง

นโยบายของสปสช. และคณะกรรมการชุดตาง ๆ และความตั้งใจหา

ไ โ ํ ั ิ ํ ื่ ิ

ผลกระทบเกียวกับ

งบประมาณทีเ่หลือใน

กองทุนสุขภาพตําบลและ

ิ ิป โ  ํ ั

เสริมสรางศักยภาพของระบบ

บริการปฐมภูมิ 

แนวทางแกไขโดยการกาํหนดบุคคลรับผิดชอบนาํเสนอผลเพือติดตาม

ในการประชุมครั้งถัดไป

ชุดสิทธิประโยชนสําหรับ

ประชากรในพื้นที่หางไกล



การยึดฉันทามติการยดฉนทามต

 ็ ็ ่ ้องคประกอบ

ธรรมาภิบาล

เชิงบวก (จดุแข็ง) เชิงลบ (จุดออน) ประเด็นทีมีทังสองนัย

ทั้งเชิงบวกและลบ

การยึดฉันทามติ -การตัดสินนโยบายขึ้นกับเสียงสวนใหญเปนไป -ในกรณีการยกเลิกรวมจาย 30 -กระบวนการตัดสินใจใชเสียง

(Consensus oriented) ตามที่กําหนดในกฎหมาย

-มีบันทึกรายละเอียดของการอภิปรายและสรุป

มติที่ประชมในทกประเด็นเปนลายลกัษณ

บาทเกิดจากการแทรกแซงทาง

การเมือง

-ความเขาใจที่ตางกันใน

สวนมากโดยเปดโอกาสใหมี

การแสดงความคิดเห็นที่

แตกตางไดมตทประชุมในทุกประเดนเปนลายลกษณ

อักษร

ความเขาใจทตางกนใน

ความหมายของการยึดฉันทามติ

ของผูมีสวนไดสวนเสียแตละคน

ใ สั  ั้

แตกตางได

-ผใูหสมภาษณบางรายตง

ขอสังเกตวาบางครั้งประธานการ

ประชุมไดตัดสินผลการประชุมไว

แลวลวงหนา



การปฏิบัตติามกฎระเบียบการปฏบตตามกฎร เบยบ

ป ชิ ( ็ ) ชิ (  ) ป ็ ี่ ี ั้ ัองคประกอบ

ธรรมาภิบาล

เชงบวก (จดุแขง) เชงลบ (จุดออน) ประเดนทมทงสองนย

ทั้งเชิงบวกและลบ

การปฏบิัติตาม -การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดในการดําเนิน -การจํากัดวงในการเขาถึง

กฎระเบียบ 

(Follow the rule of 

law) 

ตามนโยบายการแยกสวนระหวางผูใหบริการและ

ผูรับบริการสขุภาพ (Purchaser-Provider Split) 

-มีการปกปองขอมูลสขุภาพสวนบุคคลตาม

ฐานขอมูลเฉพาะบางกลุม

ที่สปสช.ไววางใจ

-กรรมการบางทานตั้งขอสังเกตู ุ ุ

กฎหมายมาตรา 45(4)

-ไมมีขอมูลการทุจริตจากผลการประเมินโดย

สํานักงานตรวจเงินแผนดิน

วาประธานไดมีการตัดสินใจ

ลวงหนากอนการประชุมในบาง

การประชมสานกงานตรวจเงนแผนดน

-มีการปฏบิตัิตามกฎหมายในกระบวนการ

ตัดสินใจและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

โ

การประชุม

-ขาดรายงานการประเมินผลที่

ครอบคลุมและรวดเร็วในการ

ิ ํ ิ โนโยบาย

-คณะกรรมการระดับจังหวัดไดรับการแจงและ

ชี้แจงรายละเอียดขอมูลดานกฎหมายตาง ๆ ที่

ประเมินการดําเนินนโยบาย 

อาทิ นโยบายเสริมสรางการมี

สวนรวมของทองถิ่น การเพิ่ม

เกี่ยวของ ศักยภาพระบบบริการปฐมภูมิ 

เปนตน



ประสิทธิภาพและความคมคาปร สทธภาพแล ความคุมคา

 ิ ็ ิ  ป ็ ี่ ี ัองคประกอบ

ธรรมาภบิาล

เชิงบวก (จุดแข็ง) เชิงลบ (จุดออน) ประเด็นทีมีสองนัย

ทั้งเชิงบวกและลบ

ประสิทธิภาพและ

 

-มีขอมูลที่แสดงใหเห็นวาประชาชนเขาถงึระบบ

ิ ไ  ึ้  ื

-มีกังวลเกีย่วกับการลงทุนที่อาจไมเพยีงพอ

ใ  ิ่ ั ิ

-ขอมูลดานการสงเสริม

ป ั โ ไ  ั ีความคุมคา

(Effective and efficient) 

บริการไดมากขึน และลดภาวะลมละลายหรือ

สิ้นเนื้อประดาตัวจากการเจ็บปวย

-เพิ่มอํานาจในการตอรองการจัดซื้อจดัจาง เชน ยา

ั โ ็ โ ใ สิ ิ ื สิ ิ ั  

ในการสรางเพมิศักยภาพทางการบริหาร

จัดการ เชน ดานการตรวจสอบการเงินและ

การบัญชี

ั ิ ป ิ โ

ปองกนัโรคไมชัดเจนและมี

น้าํหนักออนเมื่อเทียบกับ

ขอมูลทางดานการรักษาจึง

ส  ั สิ ใรกษาโรคมะเรงโดยใชสทธเหนอสทธบตรยา 

(compulsory licensing) และการตอรองราคา

เวชภัณฑตาง ๆ ที่สําคัญไดแก เลนสตาเทียม stent 

เปนตน

-ผลการพฒนาระบบบรการปฐมภูมและโรค

เรื้อรังมีเพียงผลระยะสั้นและยังไมเห็น

ความสําเร็จที่เปนรูปธรรมชัดเจนในระยะยาว

การจัดสรรทรัพยากรโนมเอียงไปในความ

สงผลตอการตดสนใจและ

การวางแผนดานนโยบาย

-ยังมีความไมชัดเจนของ

ขอมลเกี่ยวกับกระบวนการเปนตน

-นําหลักฐานวชิาการเชิงประจักษและการวเิคราะห

เชิงระบบมาใชในกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย

สําหรับชดสิทธิประโยชนตั้งแตปพ ศ 2552 และทาํ

-การจดสรรทรพยากรโนมเอยงไปในความ

สนใจของโรงพยาบาลชุมชนซึ่งมักมีบทบาท

เสมือนเปนผูถอืงบกองทนุ

-การเลือกชดสิทธิประโยชนบางกรณีเกิดขึ้น

ขอมูลเกยวกบกระบวนการ

เลือกหนวยบริการปฐมภูมิ 

การจัดทาํมาตรฐานการ

บริการ การตอรองและการสาหรบชุดสทธประโยชนตงแตปพ.ศ.2552 และทา

อยางตอเนือ่ง

-มีการนาํขอมลูเชิงวิชาการของกลุมประชากร

เปาหมาย มาตรการที่จะดําเนินการ คาใชจาย และ

การเลอกชุดสทธประโยชนบางกรณเกดขน

พิเศษเนื่องจากผูเชี่ยวชาญบางทานที่มี

สัมพันธใกลชิดกบัผูกาํหนดนโยบาย

-ความไมสมดุลระหวางความตองการและ

่

บรการ การตอรองและการ

กาํกับดูแลกับหนวยบริการ

เปาหมาย มาตรการทจะดาเนนการ คาใชจาย และ

สถิติที่เกีย่วของมาใชในการตัดสินใจเชิงนโยบาย

 

ทรัพยากรทีมีในบางนโยบาย เชน การขาด

แคลนบุคลากรในดานปฐมภูมิ

 



ความเที่ยงธรรมและความครอบคลมความเทยงธรรมแล ความครอบคลุม

 ็ ็ ่องคประกอบ

ธรรมาภิบาล

เชิงบวก (จดุแข็ง) เชิงลบ (จุดออน) ประเด็นทีมีสองนัย

ทั้งเชิงบวกและลบ

ความเที่ยงธรรม -พรบ.หลักประกันสุขภาพฯ กําหนดจํานวน -มีความเขาใจหลากหลายใน

และความ

ครอบคลุม

(Equitable and

ผูแทนกลุม NGO จํานวนหนึ่งรวมใน

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

-มงจัดสรรทรัพยากรใหเกิดการกระจายอยาง

ความหมายของความเที่ยงธรรม

-การตัดสินใจเลือกชุดสทิธิประโยชน

สําหรับประชาชนเขาถึงยาก(Equitable and 

inclusive) 

มุงจดสรรทรพยากรใหเกดการกระจายอยาง

เปนธรรม เชน นโยบายยากําพรา งบพิเศษ

สําหรับผูดอยโอกาสในพื้นที่หางไกล เปนตน

ี  ึ ี่ ใ

สาหรบประชาชนเขาถงยาก

-มการกลาวถงความเทยงธรรมในรายงานการ

ประชุม

-มีความเปนธรรมการไดรับและเขาถึงมาตรการ

่ที่ไดดําเนินการในกลุมเปาหมายตางๆ



ธรรมาภิบาลของการจัดซื้อจดัหาเชิงกลยุทธภายใตการ

ํ ิ โ ั ป ั  ดําเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา

 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ อนุกรรมการชุดตางๆ และ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดแสดงออกซึ่งการดาํเนินการ

้จัดซื้อจัดหาตามหลักธรรมาภิบาล

 ควรจะมีการพัฒนาในเรื่องดังนี้ กระบวนการเตรยีมนโยบายกระบวนการเตรยีมนโยบาย ภาวะผูนําในภาวะผูนําในูู

การรับฟงความคิดเห็นการรับฟงความคิดเห็น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการคัดเลือกกระบวนการคัดเลือก

ตัวแทนจากภาคสวนตางๆตัวแทนจากภาคสวนตางๆ ความโปรงใสในกระบวนการคัดเลือกชุดสิทธิความโปรงใสในกระบวนการคัดเลือกชุดสิทธิุุ

ประโยชนประโยชน และการออกแบบระบบบริการที่ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมการออกแบบระบบบริการที่ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพือ่ให

การดําเนินนโยบายหลักประกันสขภาพถวนหนามีประสิทธิภาพและเปนทีุ่

ยอมรับโดยถวนหนาอยางแทจริง
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