ผลการดําเนินงานของอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข
ดานการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ
วาระปฏิรปู
1. การคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ :
ผลการดําเนินงาน : จัดทําขอเสนอทางเลือกกรณีงบประมาณไมพอ จัดทําแบบจําลองงบประมาณขาขึ้น พัฒนา
กลไกการจายแบบมุงเนนคุณคา (Value-based payment) โดยการจัดทําขอกําหนด มาตรฐานในการจัดบริการ
การพัฒนาคุณภาพ โครงสรางพื้นฐาน และสารสนเทศ เพื่อวิเคราะหหาพื้นที่ตนแบบ 5 พื้นที่
แผนการดําเนินงาน : ทบทวนเบี้ยประกันสุขภาพสําหรับคนตางดาว ที่ไมอยูในระบบประกันสังคมและผูติดตาม
และจัดทําแบบจํ าลองงบประมาณขาลง พัฒนากลไกการหาแหลงเงินเพิ่ม และกลไกการบริหารจัดการ กรณี
งบประมาณ ไมเพียงพอ นํารองการพัฒนารูปแบบการจัดบริการ และกลไกการจายที่เนนความคุมคา (Valuebased payment) โดยเริ่มจากโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

บทสรุปผูบริหาร
ผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข
ดานการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ
วาระปฏิรูป การคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ

ที่

สรุปความเปนมา
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นและปฏิ รู ป การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น คณะที่ 4 คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปดานสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบใหดําเนินการ
ปรับปรุงคําสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข ดานการคลังสุขภาพและระบบหลักประกัน
สุขภาพ และแตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน เพื่อรองรับภารกิจที่ตองขับเคลื่อน ๖ ประเด็นสําคัญ เรงดวน ตามที่
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข ดานการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ ดังนี้
เรื่อง

๑ สนับสนุนงบประมาณ สําหรับคาใชจาย
ดานสาธารณสุขภาครัฐ ดวยอัตราการเพิ่มขึ้น
ใกลเคียงกับการขยายตัวของงบประมาณรายจาย

เปาหมาย

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

งบประมาณ มีความเพียงพอ
สําหรับคาใชจา ยดานสาธารณสุข
ภาครัฐ

มีขอเสนอหลักการปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับ/
กระบวนการงบประมาณขาขึ้น และขาลง/
แหลงที่มาของเงิน

๒ จัดความคุมครองดานสุขภาพใหแกกลุมบุคคลที่  บุคคลที่มีปญหาสถานะและ
มีปญหาสถานะและสิทธิ และทีไ่ มใชประชาชน
สิทธิ
ชาวไทย
 คนตางดาว
 นักทองเที่ยวตางชาติ
๓ วางมาตรการอยางเปนระบบเพือ่ เตรียมการ
รองรับ กรณี หลักประกันสุขภาพไมไดรับ
งบประมาณสนับสนุนตามอัตราที่กําหนด และ
หาแหลงการคลังเพิ่มเติม

 มีระบบการคุมครองดานสุขภาพ
 มีรางกฎหมายสําหรับระบบการ
คุมครองดานสุขภาพ
 มีการกําหนดแหลงเงินสําหรับการ
คุมครองดานสุขภาพ
แนวทางการบริหารจัดการระบบ  มีมาตรการรองรับ กรณี หลักประกัน
หลักประกันสุขภาพในกรณีที่
สุขภาพไมไดรับงบประมาณสนับสนุน
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ ตามอัตราที่กําหนด
ไมเพียงพอ
 มีขอเสนอแนะแหลงเงินเพิ่มเติม

๔ ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับขอดี ขอเสีย ของการ
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
แยกเงินเดือนและคาตอบแทนของบุคลากร
ของการกระจายทรัพยากรเชิง
สาธารณสุข ออกจากงบประมาณของระบบ UC ระบบ เรื่อง กําลังคนดานสุขภาพ

มีทางเลือกสําหรับ มาตรา ๔๖ (๒) ใน
พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๕ และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

๕ มุงยกระดับประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบ การจัดบริการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงขึ้น
การดูแลสุขภาพ

มี รู ป แบบการจั ด บริ ก ารแบบเพิ่ ม
|ความคุมคา และดําเนินการไดจริงใน
พื้นที่ทดลองในเรื่องโรคเรื้อรัง ไดแก
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และการ
ใชยาสมเหตุผล

ผลการดําเนินงาน และแผนการดําเนินงาน
ที่

โครงการ/กิจกรรม
(โดยรายละเอียด)

๑ สนับสนุนงบประมาณ สําหรับคาใชจายดาน

สาธารณสุขภาครัฐ ดวยอัตราการเพิ่มขึ้นใกลเคียง
กับการขยายตัวของงบประมาณรายจาย
๒ จัดความคุมครองดานสุขภาพใหแกกลุมบุคคลที่มี
ปญหาสถานะและสิทธิ และที่ไมใชประชาชนชาวไทย
-จัดทําแผนบุคคลที่มีปญ
 หาสถานะสิทธิและคนตางดาว
 ปรับปรุงประกันสุขภาพแกบุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิรวมทัง้ ผูทไี่ มใชประชาชนไทย โดยการ
ปรับสิทธิประโยชน คํานวณตนทุนบริการ และ
อัตราเบี้ยประกันที่เหมาะสมงบประมาณ / และ
สารสนเทศ
 วิจัยพัฒนารวมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ภาคีเครือขาย และ WHO ในการจัดทําขอเสนอ
และรางกฎหมาย
 ทบทวนเบี้ยประกันสุขภาพสําหรับคนตางดาว
ที่ไมอยูในระบบประกันสังคมและผูติดตาม
 รางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ เพื่อจัดทําขอเสนอ
ปรับปรุงกฎหมาย และจัดทํารางกฎหมายสําหรับ
จัดระบบความคุมครองและแหลงเงินแกบุคคลที่มี
ปญหาสถานะและสิทธิ รวมทัง้ ผูทไี่ มใชประชาชนไทย

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระยะเวลาดําเนินการ

ไตรมาส 1
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
ต.ค. – ธ.ค. ๖๐ ม.ค. – มี.ค. ๖๑ เม.ย. – มิ.ย .๖๑ ก.ค. – ก.ย. ๖๑

แผนการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ไตรมาส 1
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
ต.ค. – ธ.ค. ๖๑ ม.ค. – มี.ค. ๖๒ เม.ย. – มิ.ย .๖๒ ก.ค. – ก.ย. ๖๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม
(โดยรายละเอียด)

๓ วางมาตรการอยางเปนระบบเพือ่ เตรียมการรองรับ

กรณี หลักประกันสุขภาพไมไดรบั งบประมาณ
สนับสนุนตามอัตราที่กําหนด และหาแหลงการคลัง
เพิ่มเติม
จัดทําขอเสนอ -ทางเลือกแหลงรายไดเพิ่มเติม

จัดทําขอเสนอ -ทางเลือกกรณีงบประมาณไมพอ
จัดทํา แบบจําลองงบประมาณขาขึ้น
จัดทํา แบบจําลองงบประมาณขาลง
จัดทํา มาตรฐานรายงานตนทุน
-พัฒนากลไกการหาแหลงเงินเพิ่ม
-พัฒนากลไกการบริหารจัดการ กรณี งบประมาณ
ไมเพียงพอ
๔ ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับขอดี ขอเสีย ของการแยก
เงินเดือนและคาตอบแทนของบุคลากรสาธารณสุข
ออกจากงบประมาณของระบบ UC ดําเนินการเมื่อ
ป ๒๕๖๐ เรียบรอยแลว
๕ มุงยกระดับประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบ
การดูแลสุขภาพ -พัฒนากลไกการจายแบบมุงเนนคุณคา
(Value-based payment)
- จัดทําขอกําหนด มาตรฐานในการจัดบริการ การ
พัฒนาคุณภาพ โครงสรางพืน้ ฐาน และสารสนเทศ
เพื่อวิเคราะหหาพื้นที่ตนแบบ พื้นที่ 5

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระยะเวลาดําเนินการ

ไตรมาส 1
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
ต.ค. – ธ.ค. ๖๐ ม.ค. – มี.ค. ๖๑ เม.ย. – มิ.ย .๖๑ ก.ค. – ก.ย. ๖๑

แผนการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ไตรมาส 1
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
ต.ค. – ธ.ค. ๖๑ ม.ค. – มี.ค. ๖๒ เม.ย. – มิ.ย .๖๒ ก.ค. – ก.ย. ๖๒

ที่

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการ/กิจกรรม
(โดยรายละเอียด)
- นํารองการพัฒนารูปแบบการจัดบริการ และกลไก
การจายที่เนนความคุมคา (Value-based payment)
โดยเริ่มจากโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

ขอมูลผูประสานงาน
นางนิ่มอนงค สายรัตน
นางสาวศิริรัตน อินตะวิชัย

ระยะเวลาดําเนินการ

ไตรมาส 1
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
ต.ค. – ธ.ค. ๖๐ ม.ค. – มี.ค. ๖๑ เม.ย. – มิ.ย .๖๑ ก.ค. – ก.ย. ๖๑

แผนการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ไตรมาส 1
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
ต.ค. – ธ.ค. ๖๑ ม.ค. – มี.ค. ๖๒ เม.ย. – มิ.ย .๖๒ ก.ค. – ก.ย. ๖๒

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ E-mail address: Nimanong_15@hotmail.com
โทรศัพท 0 2590 1574
โทรสาร 0 2590 1576
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ E-mail address: sirirat@moph.mail.go.th
โทรศัพท 0 2590 1574
โทรสาร 0 2590 1576

