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“สขุภาพดถีว้นหนา้ 2543”

2520 สมบรูณแ์ขง็แรง กาย + จิตใจ + สงัคม

พรบ. หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

2545

Krittavith L.



หลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้

• สิทธิของชาวไทยทกุคนในการรบับริการสาธารณสขุ

ที2มมีาตรฐานอย่างทั 2วถึง ดว้ยเกียรตแิละศักดิ7ศรี           

เทา่เทียมกนั โดยภาระคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้ริการ               

ไมเ่ป็นอปุสรรค.
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ระบบประกนัสขุภาพ

*  สปสช.

หลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาติ

เหมาจา่ย

ประชาชนทั 2วไป 

48 ลา้น (75%)

สาํนกังาน

ประกนัสงัคม

กองทนุประกนัสงัคม

เหมาจา่ย

ลกูจา้งเอกชน 

10 ลา้น (16%)

กรมบญัชกีลาง

สวสัดกิาร

จา่ยตามบริการ

ลกูจา้งรฐั+ครอบครวั

5 ลา้น (8%)

ประกนัเอกชน

จา่ยเอง

จา่ยตามบริการ

กลุม่ผสมเสริม

(5 ลา้น) 

ประชาชนทั�วประเทศ 63 ลา้นคน
Report 2551Krittavith L.
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หลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้ทศวรรษแรก

การเงนิ

นโยบาย การจดัการ สขุภาพ

การสาธารณสขุ

• ครอบคลมุทั 2วไทย

• เขา้ถึงบริการที2มคีณุภาพ + เขา้ถึงบริการที2จาํเป็น

• ลดรายจา่ยของครวัเรือน ลดความยากจน

• ความพอใจสงู และสงูขึEนๆ
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สิ2งทา้ทายในทศวรรษที2สอง (1)

นโยบาย

• แปรปรวนตามปัจจยัการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม

การเงิน 

• เงื2อนไขการจ่ายทาํใหเ้กดิการบริการที2เสี2ยงดา้นคณุภาพ/

จริยธรรม

• รายจ่ายดา้นสขุภาพระดบัประเทศสงูขึEนๆและเร็วกว่ารายจ่าย

หมวดอื2น (ปี’48–’52 เพิ2มเฉลี2ย 14.52% เทียบกบั 11.63%)
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สิ2งทา้ทายในทศวรรษที2สอง (2)

การสาธารณสขุ

• การบริการยงัไมเ่พียงพอ และกระจายไมด่ี

• ความแตกตา่ง และเหลื2อมลํEาของสิทธิ7ในตา่งกองทนุ

• การเขา้ถึงยา เทคโนโลยี และการสาธารณสขุขัEนสงู

• ผูใ้หบ้ริการยงัไมพ่อใจ และขาดความมั 2นคง
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ระบบงาน

• ความร่วมมอื รฐั-รฐั, รฐั-เอกชน, รฐั-ประชาชน, เอกชน-เอกชน

• ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการในทกุดา้น เชน่ การสรา้งการ

เรียนรูก้บัประชาชน การบริหารสารสนเทศ การสื2อสาร การ

ควบคมุระบบ การวดัประเมนิตดิตาม ฯลฯ
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สิ2งทา้ทายในทศวรรษที2สอง (3)



ปัจจยัแวดลอ้มที2มอีิทธิพล : โลกาภวิฒัน ์� สงัคมมนษุย์

1.  การเมือง -  นโยบาย กฎหมาย ภาษ ีการกอ่การรา้ย ฯลฯ 

2.  เศรษฐกิจ -  งบประมาณ

3.  สงัคม -  ยคุผูส้งูอาย ุ(โรคเรืEอรงั การดแูลพิเศษ ฯลฯ)

-  การเคลื2อนยา้ยประชากร (การระบาดของโรค 

                          โรคขา้มเขต ฯลฯ) 

-  ชมุชนเมอืง / อตุสาหกรรม(ยาเสพตดิ มลภาวะ อบุตัเิหต)ุ

4.  วิทยาการเทคโนโลย ี -  การสื2อสาร รบัร ู ้เรียนรู ้(ควบคมุดแูลยาก)

5.  สภาวะแวดลอ้ม    -  อบุตัภิยัรา้ยแรง   
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กา้วสูท่ศวรรษที2สอง (1) 

การจดัการ

• ตอ้งปรบัเปลี2ยน � ยกเครื2อง

• ประสิทธิภาพ + Synergy

• ธรรมาภบิาล 

นโยบาย
• ยั 2งยืน เป้าหมายชดัเจน มทีิศทาง 

การเงิน
• ประสานทนุ (ร่วมเงนิ + ร่วมจดัการ)

• ประสานสิทธิ7
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กา้วสูท่ศวรรษที2สอง (2) 

การสาธารณสขุ

• คณุภาพ มาตรฐาน จริยธรรม 

• บคุลากร + จดุบริการ ตอ้งเพิ2มและกระจาย 

• ใหม้กีารผลิต/นาํเขา้ ซึ2งยา อปุกรณ ์เทคโนโลยี ที2เหมาะสม และทนุถกู

• สรา้งเสริมสขุภาพ และรองรบัโดยยคุอนาคต (เรืEอรงั อบุตัเิหต ุฯลฯ)

ประชาชน

• สรา้งการมสีว่นร่วม (รบัร ู ้ร่วมสรา้ง ร ูส้ิทธิ ร ูห้นา้ที2)
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ภาคเอกชน

• จริยธรรม

• คณุภาพ 

• มาตรฐาน

• ทนัสมยั 

กา้วสูท่ศวรรษที2สอง (3) 

บริการ

ประสิทธิภาพ � ประชาชน
สขุภาพด ี

* Visit ~26% (พ.ศ.2549)

* Bed  ~20% from 150,000 (พ.ศ.2552)
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หลกัประกนัสขุภาพ

การจดัการ

นโยบาย

เงนิ

สาธารณสขุ

ประชาชน

สขุภาพ

ทศวรรษแรก

พฒันาการ

มจีดุหมาย

แยกระบบ

ไมส่มํ2าเสมอ

ถามหาสิทธิ7

ดขีึEน พอใช ้

ทศวรรษที�สอง ����

ปรบัปรงุ

ไมช่ดัเจน

ลม้เหลว

แปลกแยก

สบัสนสิทธิ7

แตกตา่ง

☺☺☺☺

ปรบัเปลี2ยน

ชดัเจน ยั 2งยืน

เอกภาพ เขม้แข็ง

มาตรฐาน คณุภาพ 

มสีว่นร่วม พอเพียง

ด ีถว้นหนา้
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ปัจจยัแห่งความสาํเรจ็
• สมานฉนัท์

• มุง่ประโยชนส์ว่นรวม

• ประสิทธิภาพ (มุง่มั 2น ทมุเท)

• ธรรมาภบิาล

สขุภาพดีถว้นหนา้
• ยั 2งยืน

• พอเพียง

• รูส้ิทธิ/หนา้ที2/รบัผดิชอบ

• เท่าเทียม

หลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้

ประชาธิปไตย
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ทศวรรษที2สองหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ
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ประชาชนไทย สขุภาพดีถว้นหนา้

ความมั�นคงแห่งชาติ


