
กรอบแนวคดิของการปฏรูิปฯด้านสาธารณสุข



การคาดการณ์ภาระทางการคลังจาก 3 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย

ระบบหลักประกันสุขภาพของไทย
พ.ศ.
2558

พ.ศ.
2606

 ข้าราชการ (4.4 ล้านคน) (6.7%)                   59,822      127,090 (2.2 เท่า)

 ประกันสังคม (12.3 ล้าน) (18.8%)                 40,063      792,650 (19.8 เท่า)

 บัตรทอง (48.8 ล้าน) (74.5%)                     159,685      601,772 (3.8 เท่า)

 รวม 259,543   1,521,512 (5.9 เท่า)

 สัดส่วนรายจ่ายของ 3 กองทุน/รายจ่ายภาครัฐ 10.4%               29.8%



เป้าหมายการปฏิรูปการเงินการคลังของระบบหลักประกันสุขภาพ

SAFE

ประเทศ รัฐบาล ร.พ. & ครัวเรือน
สามารถมีสถานะทางการเงินการคลัง

ที่ “ยั่งยืน” ได้ในระยะยาว

Sustainability
ผู้ให้บริการมีงบประมาณที่ “เพียงพอ”

ในการจัดบริการที่ “จ าเป็น”
“เพียงพอ” ให้ทุกคน“เข้าถึง”บริการ

สุขภาพ & ป้องกันการล้มละลาย
จากค่าใช้จ่ายสุขภาพ

Adequacy

Fairness

สร้าง “ความเป็นธรรม” ในการจัดระบบ
หลักประกันสุขภาพ ทั้งการรับภาระ
ค่าใช้จ่าย และการรับบริการ

จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

อย่างมีประสิทธิภาพ

Efficiency



แนวคิดการจัด “ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย”

ชุดสทิธปิระโยชนห์ลกัดา้นสขุภาพ
สทิธปิระโยชนท์ีป่ระชาชนคนไทยทกุคนตอ้งไดร้บัอยา่งเทา่เทยีมกนั (จ าเป็น) ประกอบดว้ย

(1) ชดุสทิธปิระโยชนพ์ ืน้ฐานเพราะเป็นความจ าเป็นดา้นสขุภาพ (Basic Health Package)
(2) ชดุสทิธปิระโยชนด์า้นสขุภาพข ัน้ครวัเรอืนลม้ละลาย (ถา้ไมไ่ดรั้บการชว่ยเหลอื)

แตล่ะกองทนุจา่ยใหก้บั “หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง”

ความสามารถในการจ่าย
(กองทุน/ ประเทศ)

คุณภาพ
(ประสิทธิผล)

คุ้มค่า
(ประสิทธิภาพ)

ความเป็นธรรมระหว่าง
ระบบหลักประกันสุขภาพ

ชุดสทิธปิระโยชนเ์สรมิ 1
เป็นสว่นทีแ่ตล่ะกองทนุจา่ย (หรอืประกนัเพิม่เตมิกบัภาคเอกชน) 

ตามขอ้ก าหนด
เพือ่สทิธปิระโยชนท์ีเ่พิม่ขึน้

ชุดสทิธปิระโยชนเ์สรมิ 2
เป็นสว่นทีป่ระชาชนแตล่ะคนจา่ยเพิม่เตมิใหโ้รงพยาบาล   

(หรอืซือ้ประกนัสขุภาพเสรมิ)
เพือ่ไดรั้บสทิธปิระโยชนเ์พิม่เตมิตามความตอ้งการ (พอใจ)



ผู้ให้บริการมุ่งยกระดบัประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของระบบการดแูลสุขภาพ

1. ความสมเหตุสมผลของการใช้ยา
2. กลุ่มโรคที่ป้องกันได้ ที่เป็นภาระทางการเงนิ
3. การจัดการโรคเรือ้รัง
4. ความเหมาะสมของการใช้บริการสุขภาพ
5. การป้องกันเหตุการณ์หรือกรณีไม่พงึประสงค์ที่เกิดขึน้ใน ร.พ.
6. การป้องกันภาวะพกิารที่เป็นภาระระยะยาว
 “ประมาณการเบือ้งต้น” หากสามารถด าเนินการได้ส าเร็จภายใน 5 ปี  
 น่าจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพได้ไม่น้อยกว่า

ปีละ 5,000-5,700 ล้านบาท 
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โรค
เรือ้รงั

กลไก
ทางการเงนิ
ทีส่ง่เสรมิ

ประสทิธภิาพ

การดแูล

สขุภาพ

ปฐมภมู ิ



กลไกการจ่ายเงินหลักในปัจจุบันส าหรับบริการสุขภาพปฐมภูมิ:
การเหมาจ่ายรายหัว (Capitation)
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ข้อด:ี
สะดวกต่อการบริหารจัดการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายของระบบได้ดี
ส่งเสริมให้เกิดการประสานบริการ (ในทางทฤษฎี)

ข้อจ ากัด:
ประหยัดมากเกินไป อาจท าให้คุณภาพด้อยลง
ให้ความส าคัญกับความอยู่รอดระยะสั้น (ถ้าเงินไม่พอ)
ไม่ส่งเสริมผลลัพธ์ของการดูแลสุขภาพอย่างเจาะจง



แนวคิดของกลไกการจ่ายเงินแบบมุ่งเน้นคุณค่า (VBP)
ในบริบทของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย
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คุณค่า (Value) หมายถึงอะไร ?
สมดุลที่ดีระหว่าง 
“ผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ส าคัญต่อคนไข้” กับ
“ต้นทุนของการให้การดูแลเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว”



แบบจ าลองเบื้องต้นของกลไกการจ่ายแบบมุ่งเน้นคุณค่า
ส าหรับการดูแลสุขภาพปฐมภูมิส าหรับกลุ่มโรคเรื้อรัง
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เหมาจา่ยรายหวั
(รปูแบบเดมิ)

เหมาจา่ยรายหวั
แบบรายกลุม่โรค

ส าหรับการดแูลผูป่้วย
โรคเรือ้รังระดบัปฐมภมูิ

เหมาจา่ยรายหัวเพิม่เตมิ
จากภาวะแทรกซอ้น
ระยะสัน้ทีป้่องกันได ้

สว่นจา่ยเพิม่เตมิ
ตามผลงาน (P4P)

+
เหมาจา่ยรายหวัสว่นเพิม่
ส าหรับผูป่้วยในกลุม่โรค

เบาหวาน หรอื
ความดนัโลหติสงู

+
แรงจงูใจเพือ่ยกระดบั

คณุภาพ โดยป้องกนัภาวะ
แทรกซอ้นทีท่ าใหต้อ้ง
รักษาตวัในโรงพยาบาล

+
แรงจงูใจเพือ่สง่เสรมิ
การดแูลเพิม่เตมิตาม

แนวทางการดแูลสขุภาพ
เฉพาะโรคทีก่ าหนดไว ้

ปรับสว่นทีใ่ชส้ าหรับ
ผูป่้วยในกลุม่โรค
เบาหวาน และ

ความดนัโลหติสงู
ออกไป

เหมาจา่ย
รายหวั
ส าหรับ

ผูป่้วยนอก

กลไกการจา่ย
ทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจบุนั



กลไกการจ่ายเงินแบบมุ่งเน้นคุณค่า ท างานอย่างไร
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ส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดี
จ่ายให้กับสิ่งที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี หรือน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี
กระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพ หรือบูรณาการการ
จัดบริการให้เกิดความต่อเนื่อง ครบวงจร

น าไปสู่การลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของการให้บริการ หรือ
ในกรณีที่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย ให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในสัดส่วน
ที่น้อยกว่าผลลัพธ์ที่ได้เพิ่มขึ้นมา

จ่ายให้กับสิ่งที่จ าเป็นต่อการจัดบริการที่มีคุณภาพ
สร้างแรงจูงใจเพื่อลดหรือป้องกันค่าใช้จ่ายส่วนเกิน



แผนงาน (Roadmap) ของการออกแบบระบบ
กลไกการจ่ายแบบมุ่งเน้นคุณค่า (VBP)
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1.
เลือกกลุ่มโรคที่

เหมาะสม

แนวทางการ
จัดบริการ
สุขภาพ

ต้นแบบการ
จัดการดูแล

ผู้ป่วย

2. 
ชุดตัววัดผลการ

ด าเนินการ

ความครอบคลุม
อย่างมี

ประสิทธิผล

ผลลัพธ์

ต้นทุน

3. 
กลไกการจ่ายเงิน
แก่หน่วยบริการ

เหมาจ่าย
รายหัว

จ่ายตาม
ผลงาน

จ่ายตามราย
บริการ

4.
ระบบสารสนเทศ
แบบบูรณาการ

การลงทะเบียน
ผู้ป่วย

แหล่งเก็บข้อมูล
เพ่ือใช้ประโยชน์

ร่วมกัน

ระบบการใช้
ประโยชน์
สารสนเทศ

5.
การน าร่อง
นวัตกรรม

พื้นที่น าร่อง

เฝ้าติดตามและ
ประเมินผล

การปรับปรุง
และพัฒนา



แผนงานน าร่อง: โรคเบาหวาน ชนิดที่ 2
องค์ประกอบของการดูแลสุขภาพที่จ าเปน็ส าหรับโรคเบาหวาน

ความจ าเป็นของการใช้ทรัพยากรส าหรับการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ

รูปแบบการใช้บริการที่จ าเป็นเพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน

การออกแบบรายละเอียดของกลไกการจ่ายเงินแบบมุ่งเน้นคณุค่า

ข้อก าหนดระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลสุขภาพ การจ่าย การบริหาร

การทดสอบในแบบจ าลองและปรับปรุงก่อนน าไปใชจ้ริง


