"ปฏรู
"ปฏิ
รปด
ปดานการคลงสุ
านการคลังสขภาพและหลั
ขภาพและหลกประกนสุ
กประกันสขภาพ:
ขภาพ:
ยั่งยืนดวยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเปนธรรม"

ผูนําเสวนา

ผูร
 วมเสวนา

ผูร
 วมเสวนา
ดร.คณิศ แสงสุพรรณ

ประธานคณะทํางานศึกษาความยั่งยืน และ
ความเพียงพอของระบบหลักประกันสขภาพ
ความเพยงพอของระบบหลกประกนสุ
ขภาพ

ศ.ดร.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณรุโณทัย
ประธานคณะทํางานศึกษาความเปน
ธรรมระหวางระบบหลักประกันสขภาพ
ธรรมระหวางระบบหลกประกนสุ
ขภาพ

ศ นพ ภิรมย กมลรตนกุ
ศ.นพ.ภรมย
กมลรัตนกล
ล

ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและ
ปฏิรป
ู ระบบสาธารณสุขดานการคลัง
สุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ

ผูร
 วมเสวนา

ผูร
 วมเสวนา
นพ.ประวิ อ่ําพันธ

รองประธานคณะทํางานพัฒนา
ประสิทธิภาพของการกระจาย
ทรัพยากรเชิงระบบ

รศ.ดร.นพ.จิรตม
ุ
ศรีรัตนบัลล

ประธานคณะทํางานพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของระบบการดูแลสุขภาพ

ความท้าทายของหลักประกันสขภาพถ้
ความทาทายของหลกประกนสุ
ขภาพถวนหนา
วนหน้า
• สภาพสังคมเปลี่ยน
• เศรษฐกิจเติบโตลดลง
• ระบบประกัันสุขภาพภาครััฐขาดการบูรณาการ ฐานข้อ้ มูล/ระบบ
สารสนเทศขาดการบููรณาการ
• ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ของการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข
• การคลังด้านสาธารณสุขมีอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
สูสงกว่
งกวาอตราการเตบโตทางเศรษฐกจของประเทศ
าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และ มสดสวน
มีสัดส่วน
เพิ่มขึน้ ในงบประมาณของประเทศ
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คณะกรรมการจัดทําแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อความ
ยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอ
เป้าประสงค์การปฏิรปปหลั
เปาประสงคการปฏรู
หลกประกนสุ
กประกันสขภาพในปี
ขภาพในป พ.ศ.
พ ศ 2558
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ความสัมพันธระหวางกรรมการชุดตางๆในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
คณะกรรมการขับเคลื่อน & ปฏิรป
ู การบริหาร
ราชการแผนดน
ราชการแผนดิน (นายกรฐมนตรแตงตง)
(นายกรัฐมนตรีแตงตั้ง)

คณะกรรมการจัดทําแนวทางการพัฒนาระบบ
หลกประกนสุ
หลักประกันสขภาพแห
ขภาพแหงชาต
งชาติ (รมว.สธ.แตงตง)
(รมว สธ แตงตั้ง)

๖ คณะ
คณะที่ ๔ : คณะกรรมการขับเคลื่อน & ปฏิรูป
ดานสาธารณสุข
อนุกรรมการ ๓ คณะ (ดาน)
๑. ดานระบบบริการสุขภาพ สงเสริมสุขภาพปองกันโรค
แพทยแผนไทย & ศ.ก.ดานการแพทย
๒. ดานการคลังสุขภาพ & ระบบหลักประกันสุขภาพ
๓. ดานการอภิบาลระบบสุขภาพ

คณะทางานสงเคราะหแนวทางการขบเคลอน
คณะทํ
างานสังเคราะหแนวทางการขับเคลื่อน
และปฏิรป
ู ระบบสาธารณสุข (4 คณะ)

คณะทางานสงเคราะหแนวทางการพฒนา
คณะทํ
างานสังเคราะหแนวทางการพัฒนา
ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (4 คณะ)

๑. ศึกษา “ความยัง่ ยืน & ความเพียงพอ” ของระบบหลักประกัน
สขภาพ
สุ
ขภาพ (ดร.คณศ
(ดร คณิศ แสงสุ
แสงสพรรณ
พรรณ : ประธานคณะทางาน)
ประธานคณะทํางาน)

๑. ศึกษา “ความยัง่ ยืน & ความเพียงพอ” ของระบบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (ดร.คณิศ แสงสุพรรณ : ประธาน
คณะทําํ งาน))

๒. ศึกษา “ความเปนธรรม” ระหวางระบบหลักประกันสุขภาพ
(ศ.ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย : ประธานคณะทํางาน)

๒. ศึกษา “ความเปนธรรม” ระหวางระบบหลักประกันสุขภาพ
(ศ.ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย : ประธานคณะทํางาน)

๓. “พัฒนาประสิทธิภาพของการกระจายทรัพยากรเชิงระบบ”
(นพ.วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร : ประธานคณะทํางาน)

๓ “พั
๓.
พฒนาประสทธภาพของการกระจายทรพยากรเชงระบบ
ฒนาประสิทธิภาพของการกระจายทรัพยากรเชิงระบบ”
(นพ.วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร : ประธานคณะทํางาน)

๔. “พัฒนาประสิทธิภาพ & ประสิทธิผล” ของระบบหลักประกัน
สุขภาพ (รศ.นพ.จิรุตม ศรีรัตนบัลล : ประธานคณะทํางาน)

๔. “พัฒนาประสิทธิภาพ & ประสิทธิผล” ของระบบหลักประกัน
สุขภาพ (รศ.นพ.จิรุตม ศรีรัตนบัลล : ประธานคณะทํางาน) 4

ความเชื่อมโยงแผนระยะสั้น กลาง ยาว
Sustainability
ประเทศ รัฐบาล และครัวเรือน
สามารถลงทุนดานสุขภาพได
ในระยะยาว

ทิศทาง
เปาหมาย
การปฏิ
ฏรูป

ระยะยาว
5 ป

Adequacy

1. ขอเสนอเพื่อทําใหเกิดความยั่งยืน
ไดรับการติดตาม และนําไป
ขับเคลื่อน อยางเหมาะสม
2. มีการติดตามงบประมาณตามตัวชี้วัด
ถึงความพอเพียง

2
2.
3.

เทาเทียมทัง้ การรับภาระ
คาใชจาย และการ
รับบริการ ตามหลัก
“ดี-ปวย รวย-จน ชวยกัน”

ใชทรัพยากรอยางคุมคา
ซึ่งตองคํานึงถึงความ
ทันเวลา และความมี
คุณภาพ

ขอเสนอเพื่อทําใหเกิดความยั่งยืน
ไดรับการติดตาม และนําไป
ขับเคลื่อนอยางเหมาะสม
ขอ
 เสนอเพื่ือขยายความ
ครอบคลุมสิทธิคนตางดาว ไรรัฐ
ขอเสนอกลุมนักทองเที่ยว
ตางชาติที่มาใชบริการสุขภาพ

Resource
Allocation

1. ผลการวิเคราะห Fiscal sustain
analysis

1. แผนการขับเคลื่อนเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําระหวางระบบหลักประกัน
สุขภาพ ระยะ ๕ ป

1. ขอเสนอรวมของ สรพ.เพื่อพัฒนา
คุณภาพ(HA)
2. ขอเสนอรวมของ สสส.เรื่องการ
สรางเสริมสุขภาพ(PP)

1. ผลการศึกษาผลลัพธทางสุขภาพที่
เชื่อมโยงถึงความแตกตางระหวาง
ระบบหลักประกันสุขภาพ
2. ขอเสนอสรางความ กลมกลืนใน
ระบบประกั
ป ันสุขภาพภาครััฐ
3. มีขอเสนอตอระบบขอมูลตนทุนการ
ใหบริการในทุกสถานบริการ
4. ระบบติดตามความเปนธรรมระหวาง
สิทธิ

1. ขอเสนอเพื่อทําใหเกิดการกระจาย
ทรัพยากรอยางเหมาะสม ไดรับ
การติดตาม และนําไปขับเคลื่อน
อยา งเหมาะสม
2. ขอเสนอเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
ไดรับการติดตาม และนําไป
ขับเคลื่อนอยางเหมาะสม

1. ขอเสนอ แผนการขับเคลื่อนใน
ประเด็นปญหาสุขภาพแบบ
บูรณาการเพือ
ื่ เพิิ่มประสิ
ป ิทธิิภาพ
และประสิทธิผลในการดูแล
สุขภาพ

2.
3.

คณะ 1

Service
Provision

1 ขอ
1.
 เสนอเพื่ือการกระจาย
ทรัพยากรบุคคลอยางเหมาะสม
พรอมอัตราคาตอบแทนที่
เหมาะสม ไดรับการขับเคลื่อน
อยางเปนรูปธรรม
2. ขอเสนอตอการลงทุน
infrastructure ไดรบการ
ไดรับการ
ขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม

1.

ระยะสัน
้
6 เดือน

Efficiency

รายจายสุขภาพเพียงพอให
ทุกคนเขาถึงบริการสุขภาพ
และปองกันการลมละลาย
จากคาใชจายสุขภาพ

1.

ระยะ
กลาง
18 เดือน

Fairness

บทสังเคราะหสถานการณความ
เหลือ
ื่ มลํา้ ระหวางระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ขอเสนอเพื่อขับเคลื่อนระบบเรียก
เก็บสําหรับการแพทยฉุกเฉิน
(EMCO)
ขอเสนอการขับเคลื่อนสิทธิ
ประโยชนหลักรวมทกสิ
ประโยชนหลกรวมทุ
กสทธ
ทธิ

คณะ 2

1. ขอเสนอการบริหารงบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ในสวนเงินเดือน
บุคลากรทางสาธารณสุข

1. แผนการขับเคลื่อนในประเด็น
ปญหาสุขภาพแบบบูรณาการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการดูแลสุขภาพ

คณะ 3

คณะ 4

ความเชื่อมโยงเป้าประสงค์และการขับเคลือ่ น

6

ศ.ดร.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณรุโณทัย
ั
ประธานคณะทํางานศึกษาความ
เปนธรรมระหวางระบบ
หลักประกันสขภาพ
หลกประกนสุ
ขภาพ
7

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2559
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา
The Second National Conference on Thai Universal Health Coverage

ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

คณะทางานศกษาความเปนธรรมระหวาง
คณะทํ
างานศึกษาความเป็นธรรมระหว่าง
ระบบหลักประกันสขภาพ
ระบบหลกประกนสุ
ขภาพ
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หลักฐานความเป็นธรรมฯ
หลกฐานความเปนธรรมฯ
•
•
•
•

ความแตกต่างระหว่างชุดสิทธิประโยชน์
ความแตกต่่างของการจัดั ระบบบริกิ าร
ความแตกต่างของวิธีการจ่ายเงิน
ความแตกตางของวธการจายเงน
ความแตกต่างของผลลัพธ์ทางสขภาพ
ความแตกตางของผลลพธทางสุ
ขภาพ (ยงไมมขอสรุ
(ยังไม่มขี ้อสรปป
จากคณะทํางานฯ)
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สุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทั้งประเทศ

ควาามเป็นธรรมระหว่าาง
ระะบบประกักันสุขภาพพ

ชุดสิทธิประโยชน์เสริม
(ประกันสขภาพส่
(ประกนสุ
ขภาพสวนเพมดวย
วนเพิ่มด้วย “ตนเอง”)
ตนเอง )
ชุดสิทธิประโยชน์เสริมตามข้อกําหนดของแต่ละกองทุน
(ประกันั สุขภาพส่วนเพิ่ิมโดย
โ “นายจ้า้ ง”)
ชุุดสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขุ ภาพ
(ในระบบประกันสุขภาพของประเทศ)
ความสามารถใน
การจ่ายของประเทศ
การจายของประเทศ
(ยั่งยืนและเพียงพอ)

คุณภาพ
(ประสิทธิผล)
(ประสทธผล)

ความคุ้มค่า
(ประสิทธิภาพ)
(ประสทธภาพ)
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ร่างพรบ.ชดสิ
ุ ทธิประโยชน์หลักแห่งชาติ
รรวบรวมประเดน
ร ปร ็
แนวคิด และสาระของ
ชุชดสิ
ดสทธประโยชนหลก
ทธิปร โยชน์หลัก
ประกันสุขภาพ

ร่า่ ง พรบ.
ชุดสิทธิประโยชน์

คณะกรรมาธิการปฏิรูป
ระบบสาธารณสุข

คณะกรรมการ
บัญชีคัดออก
บัญชีครอบคลมม
บญชครอบคลุ
การมีส่วนร่วมจ่าย

กลุ่มชุดสิทธิ
ป โ ์
ประโยชน์
หลัก

ร บบขอมู
ระบบข้
อมลล
การส่งมอบบริการ
ระบบจ่ายเงิน
ระบบจายเงน
ควบคุม/ปกป้องสิ11ทธิ

ประเทศไทย:

สํานักงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศบริการสาธารณสขข
สานกงานมาตรฐานและการบรการสารสนเทศบรการสาธารณสุ

สมสส.

Hospital cost report

รศ.ดร.นพ.จิรุตม ศรีรัตนบัลล
ประธานคณะทํางานพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของระบบการดููแลสุข
ุ ภาพ
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จากหลักประกันสุขภาพ...สูการสรา งสุขภาพและความเปนธรรมทางสุขภาพ

สทธประโยชน
สิ
ทธิประโยชน
ของระบบ
หลักประกัน
สขภาพ
สุ
ขภาพ

???

สุขภาพของ
สขภาพของ
ประชาชน
ความเปนธรรม
ทางสขภาพ
ทางสุ
ขภาพ

จากหลักประกันสุขภาพ...สูการสรา งสุขภาพและความเปนธรรมทางสุขภาพ

สิทธิประโยชน
ของระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ

การคลังและ
การจัดสรร
ทรัพยากร

ระบบบริการ
และการดูแล
สุขภาพ

สุขภาพของ
ประชาชน
ความเป
ความ
เปนธรรม
ทางสุขภาพ

จากหลักประกันสุขภาพ...สูการสรา งสุขภาพและความเปนธรรมทางสุขภาพ

ความเพียงพอ
ของงบประมาณ

สิทธิประโยชน
ของระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ

การคลังและ
การจัดสรร
ทรัพยากร

ความแตกตางของ
การจัดการระหวางระบบ

ระบบบริการ
และการดูแล
สุขภาพ

สุขภาพของ
ประชาชน
ความเป
ความ
เปนธรรม
ทางสุขภาพ

จากหลักประกันสุขภาพ...สูการสรา งสุขภาพและความเปนธรรมทางสุขภาพ
บริการอยางสมเหตุสมผล
คุณภาพและความปลอดภัย
ป
ิทธิิภาพ#
าพ#1
การดูแลสุขภาพตนเอง ประสิ

สิทธิประโยชน
ของระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ

การคลังและ
การจัดสรร
ทรัพยากร

ระบบบริการ
และการดูแล
สุขภาพ

การออกแบบระบบ
และการบริหารจัดการ

สุขภาพของ
ประชาชน
ความเป
ความ
เปนธรรม
ทางสุขภาพ

ประสิทธิภาพ#
ประสทธภาพ#
ประสทธภาพ
าพ#2

จากหลักประกันสุขภาพ...สูการสรา งสุขภาพและความเปนธรรมทางสุขภาพ
บริการอยางสมเหตุสมผล
คุณภาพและความปลอดภัย
การดูแลสุขภาพตนเอง

ความเพียงพอ
ของงบประมาณ

สิทธิประโยชน
ของระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ

การคลังและ
การจัดสรร
ทรัพยากร

ความแตกตางของ
การจัดการระหวางระบบ

ป
ประสิ
ิทธิิภาพ#
าพ#1

ระบบบริการ
และการดูแล
สุขภาพ

การออกแบบระบบ
และการบริหารจัดการ

สุขภาพของ
ประชาชน
ความเป
ความ
เปนธรรม
ทางสุขภาพ

ประสิทธิภาพ#
ประสทธภาพ#
ประสทธภาพ
าพ#2

Fairness
Effective ness
Effective-ness

S t i bilit
Sustainability
Efficiency

Ad
Adequacy

คุณคาทแทจรงของ
คณค
าที่แทจริงของ
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
“สรางสุขภาพไดหรือไม”

Fairness

Effective ness
Effective-ness

S t i bilit
Sustainability

Efficiency

Ad
Adequacy

คุณคาทแทจรงของ
คณค
าที่แทจริงของ
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
“สรางสุขภาพไดหรือไม”

Fairness

Effective ness
Effective-ness

S t i bilit
Sustainability

Priority areas
(ภาระสําคัญ เพิ่มคุณภาพแตลดตนทุน)

Innovative care models
(ใชคนนอย ลงทุนไมมาก ผลลัพธดีขึ้น)

Integrated management systems
(บูรณาการ ยืดหยุน ใชทรัพยากรรวม)

Efficiency

Ad
Adequacy

คุณคาทแทจรงของ
คณค
าที่แทจริงของ
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
“สรางสุขภาพไดหรือไม”

Fairness

Effective ness
Effective-ness

S t i bilit
Sustainability

Priority areas
(ภาระสําคัญ เพิ่มคุณภาพแตลดตนทุน)

Innovative care models
(ใชคนนอย ลงทุนไมมาก ผลลัพธดีขึ้น)

Integrated management systems
(บูรณาการ ยืดหยุน ใชทรัพยากรรวม)

Efficiency

Ad
Adequacy

คุณคาทแทจรงของ
คณค
าที่แทจริงของ
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
“สรางสุขภาพไดหรือไม”

Fairness

Effective ness
Effective-ness

S t i bilit
Sustainability

Priority areas
(ภาระสําคัญ เพิ่มคุณภาพแตลดตนทุน)

Innovative care models
(ใชคนนอย ลงทุนไมมาก ผลลัพธดีขึ้น)

Integrated management systems
(บูรณาการ ยืดหยุน ใชทรัพยากรรวม)

Efficiency

สรางคุณคา
อยางเปนธรรม

Ad
Adequacy
ไดตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

(ราง)
(ร
าง) ขอเสนอของการเพมประสทธภาพการใชทรพยากรภายใตระบบ
ขอเสนอของการเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรภายใตระบบ
หลักประกันสุขภาพโดยการเพิ่มประสิทธิผลของระบบการดูแลสุขภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพจากการเพิ่มประสิทธิผลของการปองกันโรคในกลมโรคทปองกนได
เพมประสทธภาพจากการเพมประสทธผลของการปองกนโรคในกลุ
โรคที่ปองกันได
เพิ่มประสิทธิภาพจากการใชยาอยางสมเหตุสมผล
มุมงเน
เนนการจดการการดู
นการจัดการการดแลผ
แลผูปวยกลุ
วยกลมโรคเรื
โรคเรอรง
้อรัง (Chronic
(Ch i di
disease management)t)
สงเสริมการใชบริการสุขภาพดวยความเหมาะสม
ใ
ปอ งกันเหตุการณห รือื กรณีทีไ่ มพึงประสงคท ีอ่ าจเกิดขึึ้นระหวา งพักการรักษาตัวใน
โรงพยาบาล (Hospital-acquired conditions)
ปปองกนภาวะพการ
องกันภาวะพิการ (Preventable
(P
t bl di
disabilities)
biliti ) ทเปนภาระระยะยาวตอระบบหลกประกน
ที่เปนภาระระยะยาวตอระบบหลักประกัน
สุขภาพ

ขับเคลื่อน...
ขบเคลอน...
ขบเคลอน
น...
ระบบ
หลักประกั
ป น
สุขภาพ

กสธ.

สรพ.

ขอเสนอ
สสส.

ประชาชน
และสังคม

สวรส.

นพ.ประว
นพ
ประวิ อาพนธ
อ่ําพันธ
รองประธานคณะทํางานพัฒนา
ประสิทธิภาพของการกระจาย
ประสทธภาพของการกระจาย
ทรัพยากรเชิงระบบ
26

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ
ป
ประธานคณะทํ
างานศึึกษาความ
ยั่งยืน และความเพียงพอของ
ระบบหลัก
ั ป
ประกัน
ั สุขภาพ
27

28

การประเมินการใชจายดานสุขภาพของประเทศไทย
และขอเสนอในการสรางความยั่งยืน

11 ตุลาคม 2559

คณะทํางานศึกษาความยั่งยืน และความเพียงพอของระบบหลักประกันสุขภาพ (คณะที่ 1)

สรุปโดย....ดร. คณิศ แสงสุพรรณ 28
มูลนิธิส19/10/59
ถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง * Fiscal Policy Research Institute
Foundation (FPRI) และ ดร.รพีสุภา หวั28งเจริญรุง

โครงสรางระบบสาธารณสุขของไทย
1

2

แหลงรายได

ประกันสังคม
สปสช.
กรมบัญชีกลาง
อื่นๆ/
ๆ/อปท.-ผูม
ู าทํางานตางประเทศ
-นักทองเที่ยว-ผูไรสิทธิ

บํารุง-บริจาค
รายไดพเิ ศษ

3

4

ขอเท็จจริง

1.
2.
3.
4.
5.

บริหารรับ-จายเอง
หลักไหนไมพอก็เก็บจากหลักอื่น
หลกไหนไมพอกเกบจากหลกอน
ไมพอก็ใชเงินบํารุงบริจาค
มีระบบโอนเงินระหวางสถานพยาบาล
เงินไมพอ ...เกลี่ยไดไมลงตัว..
(รพ.ใหญ คนนอย/รพ.เล็ก ตนทุนสูง/
บริหารจัดการไมมีประสิทธิภาพ))

เงื่อนไขใหม

1.

กรมบัญชีกลางคุมคาใชจาย..ทําประกัน
สุขภาพ..

ทุกกองทุนตอง.. วางงบประมาณใหพอดี..กับ..บริการที่ตอ
 งเพิ่ม..เพราะไม
สามารถ (ไมควร) บริหารแบบเก็บเพิ่มจากแหลงที่เก็บได
o วางงบประมาณเกิน..คือ..ไมมีประสิทธิภาพ
o วางงบประมาณขาด..คือ..กระทบการใหบริการกับประชาชน
ความร่วมมือของ 3 กองทุน

ประสิทธิภาพการเบิกจาย-โอนเงิน

คนกลุมอื่นๆเขาสูระบบ

ใหบริก
การคนที่อยูใน
นประเทศไทยทั้งประเทศ
ศ

ผูใหบริการ

โรงพยาบาาล และสถานพ
พยาบาล

ผูบริหาร
หลกประกนสุ
หลั
กประกันสขภาพ
ขภาพ

...ภาพรวมกอนและหลังระบบหลักประกันสุขภาพ
2.5%

2537-44 เฉลี่ย 3.6 % GDP

2.0%

44%

1.5%

29%

2545-58 เฉลี่ย 4.1 % GDP [2558 = 3.8%]

30%

23%
0.5%
0.0%

4%

29%

ประกันสุขภาพ

24%

ราชการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

21%
17%

17%

ประชาชนและเอกชนจายเอง
ประชาชนและเอกชนจายเอง

16%

กระทรวงสาธารณสุข

7%

8%

25%

1.0%

ป 2558

2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

ประกันสังคม

-0.5%
ประชาชนและเอกชนจายเอง

1.
2
2.
3.
4.
5.

ประกันสังคม

ราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ

ประกันสุขภาพ (สปสช.)

กระทรวงสาธารณสุข

โดยรวมทั้งประเทศ.. คาใชจายดานการรักษาพยาบาลตอรายไดประชาชาติคอนขางคงที่ ทั้งกอนและหลังการมีระบบประกันสุขภาพ
ภาครัฐรับภาระมากขึ้นจากเฉลี่ย 56% เปน
ภาครฐรบภาระมากขนจากเฉลย
เปน 75% และเมอมระบบประกนสุ
และเมื่อมีระบบประกันสขภาพ
ขภาพ ทาใหประชาชนและเอกชนรบภาระนอยลง
ทําใหประชาชนและเอกชนรับภาระนอยลง 19% (จาก 44% เหลอ
เหลือ 25% โดยเฉลย
โดยเฉลี่ย 2545-2558
2545 2558 และ เหลอ
เหลือ
17% ในป 2558)
ระบบสาธารณสุขพื้นฐาน (ก.สาธารณสุข และ ประกันสุขภาพ) เพิ่มสัดสวนขึ้นโดยเฉลี่ย 9% (29% เปน 38%) แลกมาดวยการที่คนไทยทุกคนเขาระบบประกันสุขภาพได
คาใชจายของราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพิ่มสัดสวนขึ้นโดยเฉลี่ยย 7% (จาก 23% เปน 30%) โดยในป 2558 มีสัดสวน 24%
ประกันสังคม (จายโดยไตรภาคี) เพิ่มบทบาทขึ้น 3 % (จาก 4% เปน 7%) โดยในป 2558 รับผิดชอบ 8% ของรายจายรักษาพยาบาลทั้งประเทศ

กลุมเปาหมายที่อยูในความครอบคลุม
ในการพิจารณาความยั่งยืนของการใชจายดานสุขภาพของประเทศไทย

ประชากรชาวไทย:
หลักประกันนสุขภาพ
ประกันสังคม
ราชการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กทม.
รัฐวิสาหกิจ
ทหาร
พรบ. บุ
บคคลที
คคลท่ 3

แรงงานตางดาว

รอพิสูจนสท
ร
ิ ธิ์

•
•
•
•
•
•
•
•

ผููที่ไมใชประชากรชาวไทย ((Non-Thai):
)
นักทองเที่ยว

ผูอพยพ

ผูปวย
ขามแดน

ถกกฎหมาย
ถู
กกฎหมาย
ผิดกฎหมาย
ครอบครัว

31

ภาพรวมของแบบจําลองเพือ
่ ประเมินคาใชจายดานสุขภาพของประเทศไทย
แบบจําลองเศรษฐกิจมหภาค
GDP/ เงินเฟอ/ ดอกเบี้ย

แบบจําลองความยั่งยืนทางการคลัง

แบบจําลองประชากร

รายรับ-รายจาย ภาครัฐ

ประชากรรายอายุ และตามสิทธิ

ผูรอพิสูจนสญ
ั ชาติ

ประชาชนชาวไทย

ผูที่ไมใชชาวไทย
แรงงาน
ตางดาว

บุคคลที่มีปัญหาสถานะ
และสิทธิ

กลุ่มนักเรียน (เด็ก G)

กลุ่มคนดััง้ เดิมิ ทีีไ่ ม่ม่ ีสญ
ั ชาติไิ ทย แต่่อยู่
ในทะเบียนราษฎร์

การวิเคราะหฉากทัศน

นักทองเทีย
่ ว

ผูอพยพ
ผูปวย
ขามแดน
ขามแดน

ขอเสนอนโยบายสาธารณสุขเพื่อ
ความยั่งยืนทางการคลัง

32

ขอสมมติหลักที่ใชในการประมาณการเกี่ยวกับคาใชจา
 ยดานสุขภาพของประชาชนชาวไทย

1

ขอสมมติดานเศรษฐกิจ: ขอสมมติเกี่ยวกับ ชวงป 2559-2564
GDP ขยายตัว %
เงินเฟอ %
งบประมาณรายจาย%

2017
3.2
2.0
4.0

2018
3.1
1.8
3.8

2019
3.1
2.1
4.1

2020
3.1
2.3
4.3

2021
3.0
2.5
4.5

2017-21
3.1
2.1
4.1

2564 เปนตนไป กําหนดให
GDP Growth (%yoy) = 3%
Headline Inflation (%yoy) = 2%

ที่มา: กระทรวงการคลัง และ IMF

2

ขอสมมติดานประชากร: โครงสรางประชากรเปนไปตามแนวโนมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
• 2548 สังคมผูสูงอายุ (Aged
(A d Society;
S i t Old Age
A
7%)
• 2566.. 7 ป ...เขาสูสังคมผูสูงวัยสมบูรณ (Complete Aged Society; Old Age 14%)
• 2575 .. 16 ป ...เขาสูสังคมสผูสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society; Old Age 20%)

2

3

ที่มา: มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ขอสมมติดานตนทนค
ขอสมมตดานตนทุ
นคาใชจาย:
าใชจาย: จาแนกการเปลยนแปลงตนทุ
จําแนกการเปลี่ยนแปลงตนทนค
นคาแรง
าแรง คายา
คายา คาวสดุ
คาวัสดอปกรณ
อุปกรณ และอน
และอื่น ๆ โดยกํ
โดยกาหนดให
าหนดให
•
•
•
•

คาแรงเพิ่มขึ้น 6% ตอป
คายา 1% ตอป
คาสาธารณูปโภค 5% ตอป
คาใชจายอื่น ๆ 4% ตอป
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ภาพรวมของผลการประเมินความยั่งยืนและ
ความพอเพียงของระบบหลักประกันสุขภาพ
 ใ
ใชจายดานสาธารณสุข ป 2560-2564
คา
คาเฉลี่ยการ
ขยายตัวตอ ป
(y-o-y)

คาเฉลี่ยการ
ขยายตัวตอ ป คิด
เปนสัดสวน GDP

คาใชจายเพิ่มขึ้น
รวม 5 ป

คาใชจายเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยตอ ป

คาใชจายเพิ่มขึ้น
คิดเปนสัดสวน GDP

สวัส ดิการรักษาพยาบาล
ขาราชการ
ขาราชการ

3.1%

0.0%

9,263

1,853

0.1%

สิทธิห ลักประกันสุขภาพ

4.5%

0.1%

39,231

7,846

0.3%

สิทธิการรักษาพยาบาล
กองทุนประกันสังคม

5.9%

0.0%

11,329

2,266

0.1%

สวัส ดิการรักษาพยาบาล
ของหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ

3.8%

0.0%

25,160

5,032

0.2%

คาใชจายดานสาธารณสุข
ภาครัฐ

4.2%

0.1%

84,983

16,997

0.6%

คาใชจายดานสาธารณสุข
ภาคเอกชน

5.5%

0.1%

32,303

6,461

0.2%

คาใชจายดานสาธารณสุข
รวมทั้งประเทศ

4.5%

0.2%

117,286

23,457

0.8%

5 ปขางหนา
...คาใชจา ยดานสาธารณสุขที่รัฐรับผิดชอบ ตองเพิ่มขึ้นอยางนอย 4.2% ตอป เพื่อรักษาสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน
... ใกลเคียงกับการขยายตัวของงบประมาณรายจายที่ 4.1%

ตัวชี้วัดและเปาหมายความยั่งยืนและความพอเพียง
ของระบบหลักประกันสุขภาพ

ความยั่งยืน*

ความเพียงพอ*

รายจายสุขภาพทั้งหมด
ไมเกินรอยละ 5 ของ GDP

รายจายสุขภาพทั้งหมด
ไมนอยกวาที่เปนอยู (4.6% GDP)

รายจายรัฐบาลดานสุขภาพ
ไมเกินรอยละ 20 ของ
รายจายรัฐบาลทั้งหมด
รายจายรฐบาลทงหมด

รายจายรฐบาลดานสุ
รายจ
ายรัฐบาลดานสขภาพต
ขภาพตอรายจายของ
อรายจายของ
รัฐบาลตอง ไมนอยกวาที่เปนอยู
(17% GGE)
รายจายนอกภาครัฐดานสุขภาพ
ไมเกินรอยละ 20 ของรายจายดานสุุขภาพ
ทั้งหมด

ความยั่ง ยืน ดานการคลั งสุ ขภาพ หมายถึ ง แหลง การคลั ง ไดแ ก งบประมาณ เงินสมทบ และรายจา ยสุขภาพของครั วเรือ นอยู ในวิ สัย ที่
ประเทศ รัฐบาล และครัวเรือนสามารถลงทุนดานสุขภาพไดในระยะยาว
ความเพีียงพอ หมายถึึง รายจายสุขภาพเพีียงพอสํําหรัับการจััดบริิการสุขภาพเพื่ือให
ใ ประชาชนทุกคนเขาถึึงบริิการสุขภาพ รวมทั้ังยาและ
เทคโนโลยีทางการแพทยที่จําเปน และปองกันไมใหครัวเรือนประสบภาวะลมละลายหรือกลายเปนครัวเรือนยากจนจากการักษาพยาบาล
หมายเหตุ: *ปรับปรุงจากขอเสนอของคณะกรรมการจัดทําแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

ผลการประเมินความยั่งยืนและความพอเพียงของ
ระบบหลักประกันสุขภาพ อีก 5 ปขางหนา

1.
2.
3.
4.

ตัวชี้วัด/สถานการณ

แยที่สุด

ฐาน

ดีที่สุด

(ณ สิ้นป 2564)

NGDP=3%
งบประมาณรัฐ 2.2%
งบประมาณรฐ

NGDP=5.2%

NGDP=5.5%

งบประมาณรัฐ 4.1%
งบประมาณรฐ
4 1%

งบประมาณรัฐ 5%
งบประมาณรฐ

รายจายสุขภาพทั้งหมด
ไมเกินรอยละ 5 ของ GDP

4.39

3.96

3.91

รายจายรัฐบาลดานสุขภาพ
ไมเกนรอยละ
ไม
เกินรอยละ 20 ของรายจายรฐบาลทงหมด
ของรายจายรัฐบาลทั้งหมด

19.89

18.05

17.33

รายจายสุขภาพทั้งหมด
ไมนอยกวาที่เปนอยู
(รอยละ 4.1 ของ GDP)

4.39

3.96

3.91

รายจายรัฐบาลดานสุขภาพตอรายจายของรัฐบาลตอง ไมนอย
กวาที่เปนอย
กวาทเปนอยู
(รอยละ 17.4% ของรายจายรัฐบาลทั้งหมด)

19 89
19.89

18 05
18.05

17 33
17.33

รายจายนอกภาครัฐดานสุขภาพ
ไมเกินรอยละ 20
ของรายจายดานสุขภาพทั้งหมด

23.26

23.26

23.26

รายจายสาธารณสุขของรัฐ/งบประมาณรายจายของรัฐ ป 2560 ประมาณไวที่ 18%
ภายในระยะ 5 ปขางหนาประเทศไทยยังคงบรรลุความยั่งยืนดานการคลังสุขภาพ หากแตรายจายรัฐบาลดานสุขภาพหลังจาก
ป 2564 สําหรับกรณีที่แยที่สุดมีแนวโนมที่จะเกิดประเด็นปญหาดานความยั่งยืนการคลังสุขภาพจําเปนตองพิจารณาแนวทางการรับมือเพื่อลดรายจายดานการคลัง
กรณณีดีที่สุดซึ่งรายจายรัฐบาลขยายตัวมากที่สุด แตพบวามีการจัดสรรเพื่อเปนรายจายรัฐบาลดานสุขภาพในสัดสวนที่ลดลง
รายจ า ยนอกภาครั ฐ ด า นสุ ข ภาพ มากกว า ร อ ยละ 23 ของรายจ า ยด า นสุ ข ภาพทั้ งหมด สะท อนให เ ห็ นถึ งภาระของประชาชนที่ เ พิ่ มขึ้ น แม ส ถานการณ ดา นเศรษฐกิ จ มหภาคจะ
เปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็ตาม
เปลยนแปลงไปอยางไรกตาม

ภาพรวมของผลการประเมินความยั่งยืนและ
ความพอเพียงของระบบหลักประกันสุขภาพ ในระยะ 20 ป
คา
 ใชจา
 ยสาธารณะสุ
ส
สขเอกชน
ช 5.3%
5 3%

ถา NGDP ต่ํากวา 4%
สาธารณสุขของประเทศ
ป
จะมีปญหา

NGDP 5.1%
คา
 ใช
ใ จ
 ายรวมรััฐ+เอกชน 4.1%

คาใชจา
 ยสาธารณสุขภาครัฐ 3.8%

NGDP 5.1%

ถา งบประมาณรายจาย
ขยายตัว ต่ํากวา 4%
สาธารณสุขของรัฐ
จะมีปญหา
จะมปญหา

งบประมาณรายจายรัฐบาล 4.0%
คาใชจา
 ยสาธารณสุขภาครัฐ 3.8%
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ผลการประมาณการรายจ่ายด้านสวัสดิการสุขภาพของประเทศไทย
2545-57 เฉลีย 3.8 % GDP

2558-78 เฉลีย 4.7 % GDP [2573=5.0%]
37 69%
37.69%
35.11%

27 68%
27.68%

25.31%

ประกันสขภาพ
ประกนสุ
ขภาพ

ประชาชนและเอกชนจายเอง
ราชการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

23.51%

24.17%
21.67%
19.30%

22.44%
12.21%

22.84%
9.37%

กระทรวงสาธารณสุข

7.18%

6.72%

4.79%

ประกันสังคม
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ขอเสนอ: สรางความยั่งยืนใหหลักประกันสุขภาพ
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ
147,000
15,000

ราชการและ
หนวยงานรัฐ
220,000

ประกันสังคม

รัฐบาลจาย
จากเงินภาษี

รัฐบาลจายจาก
เงินภาษี

ไตรภาคีจาย

48.78 ลานคน ..3,344 บาท/คน/ป

ปัจจุบนั

ผูมีสิทธิ 4.5 ลานคน (แบงเปน
เจาของสิทธิ 2 ลานคน และ
บุตร/บิดา/มารดา/คูสมรส รวม
2 5 ลานคน)...
2.5
ลานคน) 15,000
15 000 บาท/
คน/ป)

43,000

ประกันสังคม
12 ลานคน..
3,400 บาท/คน/ป

ประชาชนและเอกชน
จายเอง
128,000

ตางชาติ
ทํางานในไทย
1,000

ประชาชนและเอกชน
จายเอง

ตางชาติ
ทํางานในไทย

หมายเหตุ: 1. ประชาชนและเอกชนจ่ายเอง หมายถึงระบบที่ไม่ได้อยู่ภายระบบหลักประกันสุขภาพหลักทั้งสาม
2. งบประมาณในส่
ใ ว่ นของต่่างชาติิเป็็นการประมาณการเบืือ้ งต้น้

ขอสมมติ: อัตราเหมาจายรายหัวของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 3,110 บาทตอหัว

ข้อเสนอ

รัฐบาลจาย 3,110 บาท/คน/ป
ตามจํานวนผูถ
 ือบัตรทอง
และรับผิดชอบคาใชจายของ ก. สาธารณสุข

การประกันสวนเพิ่ม
สําหรับ บริการทีด
ี่ ีขน
ึ้
โดยตนเอง

การประกันสวนเพิ่ม
สําํ หรัับ บริิการทีีด
่ ีขน
ึ้
โดยผูประกันตน

การประกันสวนเพิ่ม สําหรับ
บริการทีด
ี่ ข
ี ึน
้ โดยตนเอง
โ

การประกันสวนเพิ่ม สําหรับ
บริการทีด
ี่ ข
ี ึน
้ โดยตนเอง
โ

สิทธิประโยชนเสริม
สําหรับ บริการที่ดีขน
ึ้
ใหกับขาราชการและ
ครอบครัว

สิทธิประโยชนเสริม
สําหรับ บริการที่ดีขน
ึ้
โดยไตรภาคี

สิทธิประโยชนเสริมสําหรับ
บริการที่ดข
ี ึ้น โดยนายจาง

สิทธิประโยชนเสริมสําหรับ
บริการที่ดข
ี ึ้น โดยนายจาง

ผูทําประกันนอกเหนือจาก
ผูประกันตนจาย 3,110 บาท/
คน/ป

คนตางชาติ และแรงงาน
ตางชาติที่มาอยูในประเทศ
ไทยจาย 3,110 บาท/คน/
ป

รัฐบาลจาย 3,110 บาท/
คน/ป
ตามจํานวนขาราชการ

ไตรภาคี (ดวยเงินสมทบสวน
ของรัฐบาล โดยรัฐบาลอาจ
สมทบเพิ่ม) จาย 3,110
บาท/คน/ป
ในจํานวผูป
 ระกันตน

สิทธิประโยชนหลักในระบบประกันสุขภาพ (Essential Package)
กําหนดสิทธิประโยชนหลักในระบบประกันสุขภาพ

ทุกระบบจายเขาระบบประกันสุขภาพกลาง..ตามอัตราประกันที่กําหนด (ในเบื้องตนอาจกําหนดใหสิทธิประโยชน และอัตราประกันเทียบเทาหรือ
มากกวาสิทธิประโยชนของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาอยางสมเหตุสมผล)
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ขอเสนอ: สรางความยั่งยืนใหหลักประกันสุขภาพ.. กรณี ประกันสังคม
ประกันสังคม
43,000

ไตรภาคีจาย
ประกันสังคม
12 ลานคน..
3,400 บาท/คน/ป

ปัจจุบนั
ข้อเสนอ

รัฐบาลจาย 3,110 บาท/คน/ป
ตามจํานวนผูถ
 ือบัตรทอง
และรับผิดชอบคาใชจายของ ก. สาธารณสุข

การประกันสวนเพิ่ม
สําํ หรัับ บริิการทีีด
่ ีขน
ึ้
โดยผูประกันตน

สมาชิกประกันสังคม
ซื้ ป ั
ซอประกนเพมเอกชนเอง
ิ่
ช
xxx บาท/คน
/
ไดสิทธิประโยชนมากตามที่พอใจ

สิทธิประโยชนเสริม
สําหรับ บริการที่ดีขน
ึ้
โดยไตรภาคี

สปส. ประกันเพิ่มเอกชน 290+ บาท/คน
ไดสิทธิประโยชนเทาเดิม หรือมากกวา

ไตรภาคี (ดวยเงินสมทบสวน
ของรัฐบาล โดยรัฐบาลอาจ
สมทบเพิ่ม) จาย 3,110
บาท/คน/ป
ในจํานวผูป
 ระกันตน

สปส.จาง สปสช. 3110 บาท/คน
หรือนอยกวา..ตามอายุของผูประกันตน
(ประสิทธิภาพ+นับซ้ํา)

สิทธิประโยชนหลักในระบบประกันสุขภาพ (Essential Package)
กําหนดสิทธิประโยชนหลักในระบบประกันสุขภาพ

ทุกระบบจายเขาระบบประกันสุขภาพกลาง..ตามอัตราประกันที่กําหนด (ในเบื้องตนอาจกําหนดใหสิทธิประโยชน และอัตราประกันเทียบเทาหรือ
มากกวาสิทธิประโยชนของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาอยางสมเหตุสมผล)
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ขอเสนอ: สรางความยั่งยืนใหหลักประกันสุขภาพ..กรณีตางชาติทํางานในไทย
ตางชาติ
ทํางานในไทย
1,000

นึกถึง Professional และ แรงงานพรอมกัน

ตางชาติ
ทํางานในไทย

ปัจจุบนั
ข้อเสนอ

การประกันสวนเพิ่ม สําหรับ
บริการทีด
ี่ ข
ี ึน
้ โดยตนเอง
โ

รัฐบาลจาย 3,110 บาท/คน/ป
ตามจํานวนผูถ
 ือบัตรทอง
และรับผิดชอบคาใชจายของ ก. สาธารณสุข

ลูกจาง
ซื้ ป ั
ซอประกนเพมเอกชนเอง
ิ่
ช
xxx บาท/คน
/
ไดสิทธิประโยชนมากตามที่พอใจ

สิทธิประโยชนเสริมสําหรับ
บริการที่ดข
ี ึ้น โดยนายจาง

นายจางประกันเพิ่มเอกชน yyy บาท/คน/ป
ไดสิทธิประโยชนมากขึ้น

คนตางชาติ และแรงงาน
ตางชาติที่มาอยูในประเทศ
ไทยจาย 3,110 บาท/คน/
ป

นายจาง+ลูกจางจายสปสช.
3110 บาท/คน/ป
หรือนอยกวา..ตามอายุของผูประกันตน

สิทธิประโยชนหลักในระบบประกันสุขภาพ (Essential Package)
กําหนดสิทธิประโยชนหลักในระบบประกันสุขภาพ

ทุกระบบจายเขาระบบประกันสุขภาพกลาง..ตามอัตราประกันที่กําหนด (ในเบื้องตนอาจกําหนดใหสิทธิประโยชน และอัตราประกันเทียบเทาหรือ
มากกวาสิทธิประโยชนของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาอยางสมเหตุสมผล)
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ขอเสนอ: สรางความยั่งยืนใหหลักประกันสุขภาพ..กรณีนักทองเที่ยว
นักทองเที่ยว
เขามาเที่ยวใน
ประเทศไทย

ปัจจุบนั
ข้อเสนอ

รัฐบาลจาย 3,110 บาท/คน/ป
ตามจํานวนผูถ
 ือบัตรทอง
และรับผิดชอบคาใชจายของ ก. สาธารณสุข

การประกันสวนเพิ่ม สําหรับ
บริการทีด
ี่ ข
ี ึน
้ โดยตนเอง
โ

นักทองเที่ยวประกันเพิ่มเอกชน
Y บาท/วั
บาท/วน
น ไดสทธประโยชนมากขน
ไดสิทธิประโยชนมากขึ้น
ตามที่พอใจ

สิทธิประโยชนเสริมสําหรับ
บริการที่ดข
ี ึ้น โดยนายจาง

ไมมี

คนตางชาติ และแรงงาน
ตางชาติที่มาอยูในประเทศ
ไทยจาย 3,110 บาท/คน/
ป

จายประกันพืน
้ ฐาน

3110 บาท/คน/ป = 9 บาท/วัน
หรือนอยกวา..ตามอายุของผูประกันตน

สิทธิประโยชนหลักในระบบประกันสุขภาพ (Essential Package)
กําหนดสิทธิประโยชนหลักในระบบประกันสุขภาพ

ทุกระบบจายเขาระบบประกันสุขภาพกลาง..ตามอัตราประกันที่กําหนด (ในเบื้องตนอาจกําหนดใหสิทธิประโยชน และอัตราประกันเทียบเทาหรือ
มากกวาสิทธิประโยชนของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาอยางสมเหตุสมผล)
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากขอเสนอการสรางความยั่งยืนให
หลักประกันสุขภาพและการดําเนินงาน
1.

ระบบสาธารณสุขพื้นฐาน..มีขนาดใหญขึ้น..มีตนทุนหนวยตอลดลง

2
2.

การประหยัดทําใหเหลือเงินเพื่อนําไปใช “เพิ
การประหยดทาใหเหลอเงนเพอนาไปใช
เพมคุ
ม
่ คณภาพของระบบสาธารณสขพื
ณภาพของระบบสาธารณสุขพนฐาน
้นฐาน”

3
3.

กองทนประกั
กองทุ
นประกนสงคมเนนการประกนรายไดจากการวางงาน
นสังคมเนนการประกันรายไดจากการวางงาน

4.

ระบบประกันสุขภาพของเอกชนเนนการประกันเพิม
่ เติมจากระบบสาธารณสุขพื้นฐาน .. เติมเต็มความพอใจของแตละคน

• ระบบสาธารณสุขพื้นฐานครอบคลุมกวา 70 ลานคน (คนไทย 67 ลานคน และชาวตางชาติไมนอยกวา 3 ลานคน และนักทองเที่ยว 30 ลานคน)
ทําใหเกิดการประหยัดในขนาด และตามหลักประกันภัยจะทําใหตนทุนประกันตอหนวยลดลง
• เชือ
่ วาตนทุนตอหนวยของบริการสาธารณะสุขพื้นฐานที่ลดลง จะชวยใหรัฐบาลลดคาใชจายในการทําการประกันสวนเพิ่ม (เพื่อคุณภาพและ
บริการที่ดีขึ้นตามมาตรฐานของขาราชการ) เทียบกับปจจุบัน (12,000 บาท/คน/ป กรณีขาราชการ และ 3,000 บาทตอคนกรณีประกันสุขภาพ)
• การประกันเพิม
่ ใหกับสมาชิกในครอบครัวอาจสามารถลดลงได หรือ หากคุณภาพระบบสาธารณสุขพื้นฐานดีมากพอ (หรือดีเทากับมาตรฐานของ
ราชการในที่สุด)
• สามารถฝากงานประกันสุขภาพใหกับ สปสช. ในตนทุนที่ต่ําลง และ อาจทําใหประหยัดเงินในการทําประกันเพิ่มใหผูประกันตน (เพื่อใหไดคุณภาพ
และความสะดวกที่ดีขึ้น) ทั้งนี้กองทุนประกันสังคมยังมีภารกิจสําคัญในการทําประกันรายไดจากการวางงานเมื่อเขารักษาพยาบาล ซึ่ง
เปนเรื่องสําคัญมากและตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะ
•
•

ระบบประกนเอกชนซงเดมรบประกนทงพนฐานและสวนเพม
ระบบประกั
นเอกชนซึ่งเดิมรับประกันทั้งพืน
้ ฐานและสวนเพิ่ม จะจายใหกบ
จะจายใหกับ สปสช ในการใช
ในการใชระบบประกนพนฐาน
ระบบประกันพื้นฐาน และจะเนนการรบประกน
และจะเนนการรับประกัน
เพิ่มเติมจากนายจาง หรือจากบุคคลโดยตรง
ประชาชนซึ่งปจจุบันซื้อประกันเอกชน (รวมพื้นฐานและประกันเพิ่ม) มักจะไมไดใชประกันพื้นฐาน จะสามารถลดคาใชจายความซ้ําซอนใน
การประกันได

หมายเหต::
หมายเหตุ
หาก 3 กองทุนสามารถทํางานรวมกันในกรณีเหตุฉก
ุ เฉิน และ กรณีโรคเฉพาะได เชื่อวาจะสามารถนําระบบดังกลาวมาประยุกตใชกับการรักษาในโรคอื่นๆ
ทั้งระบบไดเชนกัน
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สรุปขอเสนอเพื่อเสริมสรางความยั่งยืนของการดําเนินการของระบบประกันสุขภาพหลัก
1 ใน 5 ปขางหนา
1.
ปขา งหนา เพื
เพอรกษาสภาพระบบสาธารณสุ
่อรักษาสภาพระบบสาธารณสขอย
ขอยางทเปนอยู
างที่เปนอยในปจจุ
นปจจบั
บน
1.1 คาใชจายดานสาธารณสุขที่รัฐรับผิดชอบ ตองเพิ่มขึน
้ อยางนอย 4.2% ตอป
1.2ใกลเคียงกับการขยายตัวของงบประมาณรายจายที่ 4.1% (GDP ราคาตลาดขยายตัว 5.2%)
คืออยางนอยคารักษาพยาบาลของรัฐตองขยายตัวเทากับรายจายของรัฐบาล และไมนอ
 ยกวา 4.2%
2. ใน 20 ปขางหนา เพื่อรักษาสภาพระบบสาธารณสุขอยางที่เปนอยูในปจจุบัน
2.1 คาใชจายดานสาธารณสุขที่รัฐรับผิดชอบ ตองเพิ่มขึน
้ อยางนอย 3.8% ตอป
2 2ใกลเคียงกับการขยายตัวของงบประมาณรายจายที่ 4 % (GDP ราคาตลาดขยายตว
2.2ใกลเคยงกบการขยายตวของงบประมาณรายจายท
ราคาตลาดขยายตัว 5%)
คืออยางนอยคารักษาพยาบาลของรัฐตองขยายตัวเทากับรายจายของรัฐบาล และไมนอ
 ยกวา 4%
3. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณสุขขัน
้ พื้นฐาน อาจพิจารณา
3 1 กาหนดสทธประโยชนหลกในระบบประกนสุ
3.1
กําหนดสิทธิประโยชนหลักในระบบประกันสขภาพ
ขภาพ (Essential Package) ทสะทอนถง
ที่สะทอนถึง สทธ
สิทธิ
ประโยชนที่ดีพอสําหรับคนไทย (ไมมาก-ไมนอย) และความสามารถทางการเงินการคลังของ
ประเทศ
3.2 ใหประชาชนทุุกคน ทุุกหลัก รวมกันใช Essential Package
g เพื่อใหแนใจวาทุุกคนมีการ
ปกปองทางสุขภาพที่ดีพอ
3.3 ทุกคน ทุกหลักประกัน สามารถจัดซื้อประกันภัยสวนเพิ่มตามความพอใจ เปนการเสริมใหทุก
คนมีระดับการประกันสุขภาพตามที่แตละคนตองการ
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สรุปขอเสนอเพื่อเสริมสรางความยั่งยืนของการดําเนินการของระบบประกันสุขภาพหลัก
4. การศึกษาครั้งนี้ สมมติตามสภาพระบบสาธารณสุขอยางที่เปนอยูในปจจุบันซึ่งยังมีปญหาหลายดาน
4.1 เงินไมพอกับรายจายที่เกิดขึ้นจริง (Absolute Problem) ..ซึง่ ตองใหชัดเจนและยอมรับได
4.2 การกระจายตัวของคน และ สถานพยาบาลไมสอดคลองกัน ((Distribution Problem))
4.3 ยังอาจบริหารการใชจายใหไดประสิทธิภาพมากขึน
้
สิ่งเหลานี้เปนภารกิจที่ตองแกไขเปนอันดับแรก
5. หากตองการใหระบบสาธารณสุขดีขน
ึ้ อาจคํานึงถึง เรื่องดังตอไปนี้
5.1 จัดระบบการประกันเอกชนเพิ่มจากสิทธิประโยชนหลักตามความพอใจของแตละบุคคล ถือเปน
Co-payment
p y
แบบหนึ่ง
5.2ให Co-payment ในสิทธิประโยชนหลัก มาพรอมกับสิทธิประโยชนเกินขัน
้ พื้นฐานที่มีอยูใน
ปจจุบัน (ที่เปนหวงคือรัฐบาลจัดเงินใหนอยกวาอัตราที่เหมาะสม..ทําใหตองทํา Copayment)
5 2 เพมงบลงทุ
5.2
เพิ่มงบลงทนด
นดานสาธารณสุ
านสาธารณสขซึ
ขซงขาดแคลนมาเปนเวลานาน
่งขาดแคลนมาเปนเวลานาน และเป
และเปนปจจยททาใหคุ
นปจจัยที่ทําใหคณ
ณภาพการ
ภาพการ
สาธารณสุขของประเทศไทยลดลง
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ข้อสรุุปเบื้องต้น

• ประเทศไทยต้องมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
• ยกระดบความเปนธรรมทางสุ
ยกระดับความเป็นธรรมทางสขภาพในภาพรวมให้
ขภาพในภาพรวมใหกบคนไทย
กับคนไทย
– ชุดสิทธิประโยชน์หลัก และชุดสิทธิประโยชน์เสริม

• เพิ่มประสิทธิผลของระบบการดูแลสุขภาพ
– ลดการใช้บริการสุุขภาพทีเ่ กินจําเป็น หรือสามารถหลีกเลีย่ งหรือป้องกันได้
– การพัฒนาทีส่ อดคล้องกันระหว่างการปรับปรุงคุณภาพของบริการสุขภาพ
กําลังคน และการดู
กาลงคน
และการดแลสขภาพตนเองของประชาชน
แลสุขภาพตนเองของประชาชน

• ความยั่งยืนทางการคลัง ต้องการค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณร้อยละ 4.2 ทุกปี และ
ภาษยงเปนแหลงการคลงหลก
่
ั ั
ี ั ป็

• การแยกงบประมาณเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากรออกจาก
งบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วงเงินงบประมาณโดยต้องไม่ลดลง

46

ก้าวต่อไป
• นําข้อเสนอจากการประชุมวิชาการฯมาทบทวนและปรับปรุงข้อเสนอ
การปฏิรปประบบหลั
การปฏรู
ระบบหลกประกนสุ
กประกันสขภาพถ้
ขภาพถวนหนา
วนหน้า
• ความเป็นธรรมทางสุขภาพ
– พัฒนาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอนําร่อง

• เพมประสทธผล
เพิ่มประสิทธิผล
– หารือกับหน่วยปฏิบัติให้รับข้อเสนอไปดําเนินการ

• ความยั่งยืนทางการคลัง
– คาดการณ์ความยัง่ ยืนตามข้อเสนอปฏิฏรูป
– หารือร่วมกับสํานักงบประมาณ และ กองทุนประกันสุขภาพ

• กําํ หนดหัวั ข้้อวิจิ ัย ในเรื
ใ อ่ื งทียี่ ังมีีข้อมูลไไม่เ่ พีียงพอ
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ขอบคุณครับ
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