
การขบัเคลือ่นเพือ่ลดความเหลือ่มล า้
ในระบบบรกิารสขุภาพ 

สมัฤทธิ ์ศรธี ำรงสวัสดิ ์

๒๕ เมษำยน ๒๕๕๖ 

กำรประชมุวชิำกำรกำรวจิัยระบบสำธำรณสขุประจ ำปี ๒๕๕๖  
“กำรลดควำมเหลือ่มล ้ำ เพิม่ควำมเป็นธรรมดำ้นสขุภำพ” 



การขบัเคลือ่น....ทีผ่า่นมา 

• คณะกรรมกำรและส ำนักงำนพัฒนำระบบกำรเงนิ
กำรคลังดำ้นสขุภำพแหง่ชำต ิ

• กำรขบัเคลือ่นของภำคกำรเมอืงโดยนำยกรัฐมนตร ี

• คณะกรรมกำรก ำหนดระบบบรหิำรยำ เวชภัณฑ ์
กำรเบกิจำ่ยคำ่ตรวจวนิจิฉัยและคำ่บรกิำรทำงกำร
แพทย ์

• ทศิทำงกำรปฏริปูในระยะตอ่ไป 



๑. คณะกรรมการและส านกังานพฒันา
ระบบการเงนิการคลงัดา้นสขุภาพแหง่ชาต ิ

• ประสทิธผิลของกำรขบัเคลือ่นทีจ่ ำกดัของคณะกรรมกำร
ประสำนสำมกองทนุ – ด ำเนนิกำรไดเ้ฉพำะในประเด็นเชงิ
เทคนคิ 

• คณะกรรมกำรสขุภำพแหง่ชำต ิ(คสช.) เสนอ ครม.ใหจ้ัดตัง้
กลไกเพือ่พัฒนำขอ้เสนอและออกแบบกำรจัดกำรระบบ
กำรเงนิกำรคลงั และไดรั้บควำมเห็นชอบ ๒๙ ม.ิย. ๕๓ 

• ส ำนักงำนพัฒนำระบบกำรเงนิกำรคลงัดำ้นสขุภำพแหง่ชำต ิ
(สพคส.) ตัง้ขึน้ตำมระเบยีบส ำนักนำยกฯ ๑ พ.ย. ๕๓ มอีำยุ
กำรท ำงำน ๓ ปี 

• ก ำหนดเป้ำหมำยและกรอบประเด็นส ำคญักำรพัฒนำ 5 ดำ้น 



2. การออกแบบระบบ
การเงนิการคลงัดา้น

สขุภาพทีพ่งึประสงค ์เชน่ 
ทรัพยำกร     (งปม.) และ
แหลง่ทีม่ำของ งปม./ กำร
กระจำยและกำรจัดสรร/ 
ระบบกำรซือ้บรกิำร 

1. ออกแบบระบบ
บรกิารสขุภาพทีพ่งึ
ประสงค ์เชน่ ระบบ
ปฐมภมู ิระบบฉุกเฉนิ 
ระบบกำรดแูลโรค

เรือ้รัง ฯลฯ 

 
3. การสนบัสนุน
ระบบสขุภาพ เชน่ 

ระบบขอ้มลูสำรสนเทศ
ดำ้นสขุภำพ/ กำร
ประเมนิควำมคุม้คำ่
ของเทคโนโลย ี

 

เป้ำหมำย คณุภำพ 
ประสทิธภิำพ ควำม
เป็นธรรม และกำร
สนองตอบตอ่ควำม
ตอ้งกำรประชำชน 

 

4. ชุดสทิธปิระโยชน ์ 
เชน่ ประเภทบรกิำร 
เงือ่นไขกำรใชบ้รกิำร 
สทิธเิลอืกรับบรกิำร  

กำรจำ่ยรว่ม 
กำรสำธำรณสขุ 
มำตรกำรสงัคม 

5. การก ากบั ดแูล/ 
อภบิำลระบบภำพรวม/ 
กลไกกำรก ำกบักำร
บรหิำรกำรเงนิ/ กำร

จัดบรกิำร/ กำรจำ่ยเงนิ/ 
กำรตรวจสอบ 



ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

ระยะยาว 
-สรำ้งภำพอนำคตและขอ้เสนอเชงินโยบำยในกำรออกแบบระบบ (Grand 
design) โดยกำรมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำย เพือ่ใหร้ะบบมคีวำม
เป็นธรรม ประสทิธภิำพ ยัง่ยนื โปรง่ใสและตรวจสอบได ้

ระยะส ัน้ภายใน 3 ปี 

-ผลกัดนัใหม้กีำรจัดตัง้กลไกกลำงทีใ่ชร้ว่มกนั 
 
 

-พัฒนำขอ้เสนอเชงินโยบำยดำ้นกำรคลงั 
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ผลกำรด ำเนนิงำน 

• รำ่งภำพทีพ่งึประสงคข์องระบบกำรเงนิกำรคลัง
ดำ้นสขุภำพแหง่ชำต ิ

• รำ่งยทุธศำสตรช์ำตเิพือ่พัฒนำระบบกำรเงนิกำร
คลังดำ้นสขุภำพ 

• รำ่งแผนปฏบิตังิำนกำรพัฒนำกลไกกำรมสีว่นรว่ม
ทำงสงัคมและสือ่สำธำรณะ 

• สนับสนุนกจิกรรมกำรด ำเนนิงำนบรูณำกำรของ
สำมกองทนุ 

• ครม.มมีตยิกเลกิระเบยีบส ำนักนำยกฯ เมือ่วันที ่
๒๔ เม.ย. ๕๕ 



๒. การขบัเคลือ่นภาคการเมอืงโดยรฐับาล 

• กำรบรูณำกำรกำรบรหิำรระบบประกนัสขุภำพ เป็นนโยบำย
เรง่ดว่นทีแ่ถลงตอ่รัฐสภำ ๒๓ ส.ค. ๕๔ 

• ไมม่กีลไกถำวร เป็นเพยีงกำรประชมุทีท่ ำเนยีบโดย นำยกฯ
เป็นประธำน มกีำรประชมุไปแลว้ ๖ ครัง้ (นับถงึ ๒๑ ส.ค. 
๕๕) 

1. บรูณำกำรกำรจัดระบบบรกิำรและชดเชยกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉนิสำม
กองทนุ เริม่ ๑ เม.ย. ๕๕ 

2. บรูณำกำรกำรจัดระบบกำรจำ่ยยำตำ้นไวรัสเอดส ์เริม่ ๑ ต.ค. ๕๕ 

3. บรูณำกำรจัดบรกิำรกรณีไตวำยเรือ้รัง เรมิ ๑ ต.ค. ๕๕ 

4. กำรบรูณำกำรกำรรักษำโรคมะเร็งทีพ่บบอ่ยใหเ้ป็นมำตรฐำน
เดยีวกนั 

5. มนีโยบำยให ้สปสช. เป็น National Clearing House  

 



๓. คณะกรรมการก าหนดระบบบรหิารยา 
เวชภณัฑ ์การเบกิจา่ยคา่ตรวจวนิจิฉยัและ

คา่บรกิารทางการแพทย ์

• ตัง้โดยมต ิครม. วันที ่๒๐ พ.ค. ๕๕ โดยม ีรมว.สธ.เป็นประธำน 
และอธบิดกีรมบญัชกีลำงเป็นเลขำ มบีทบำทจัดท ำขอ้เสนอตอ่
ครม.เพือ่เห็นชอบ และเสนอใหห้น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งด ำเนนิกำร 

1. คณะอนุกรรมกำรเจรจำตอ่รองรำคำยำและเวชภณัฑ ์

2. คณะอนุกรรมกำรสง่เสรมิกำรใชย้ำในบญัชยีำหลกัแหง่ชำต ิ

3. คณะอนุกรรมกำรก ำหนดแนวเวชปฏบิตั ิขอ้บง่ชีก้ำรใชย้ำ กำร
ตรวจวนิจิฉัยโรคและกำรรักษำพยำบำล 

4. คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบกำรรักษำพยำบำล
และกำรเบกิจำ่ย 

5. คณะอนุกรรมกำรพัฒนำบญัชยีำและรหสัยำมำตรฐำน 

6. คณะอนุกรรมกำรปรับปรงุกลไกกำรจำ่ยโดยกลุม่วนิจิฉัยโรครว่ม 

7. คณะอนุกรรมกำรระบบขอ้มลูบรกิำรทำงกำรแพทย ์

 



บทสรปุ 

• กำรปฏริปูเพือ่ลดควำมเหลือ่มล ้ำในระบบประกนัสขุภำพนัน้ตอ้ง
อำศัยอ ำนำจสัง่กำรทำงกำรเมอืง กำรขบัเคลือ่นปกตไิมค่อ่ยบงั
เกดิผล 

• จ ำเป็นตอ้งมกีลไกระดับชำตใินกำรชีน้ ำและก ำหนดนโยบำย 
ตลอดจน กฏ กตกิำ และมำตรฐำนตำ่งๆ รวมถงึกำรก ำกบัตดิตำม 

• จ ำเป็นตอ้งมกีำรบรูณำกำรกำรบรหิำรจัดกำรระบบประกนัสขุภำพ
ใหม้เีอกภำพและมำตรฐำนเดยีวกนั ขณะเดยีวกนัเพือ่ใหเ้กดิธรร
มำภบิำลกำรบรหิำรระบบควรแยกบทบำทกำรบรหิำรขอ้มลูกำร
จำ่ยจำกกำรบรหิำรกองทนุ 

• กระจำยบทบำทกำรซือ้และจัดบรกิำรไปยังระดับเขต 

• ก ำหนดเป้ำหมำยและตัวชีว้ัดกำรยกระดับบรกิำรและลดควำม
เหลือ่มล ้ำระหวำ่งกองทนุและพืน้ที ่


