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ดํารงธรรมาภิบาลการเงินการคลังมั่นคงประชาชนเขาถึงบริการ

“3 Goals : CSG”

ระบบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ

ยุทธศาสตร ยุทธวิธี

1. สรางความมั่นใจ
ในการเขาถึงบริการ
ของกลุมเปราะบาง
และกลุมที่ยัง
เขาไมถึงบริการ 
(Ensure coverage and
access for vulnerable 
and underutilization 
groups)

1.1 เสริมสรางใหประชาชน (Empowerment) มีความตระหนักรูดานสุขภาพ ดูแลสุขภาพตัวเองไดเหมาะสม รับรูและเขาใจวิธีการใชสิทธิ 
ไปใชบริการเมื่อจําเปน

1.2 จดักลไกการคนหาประชาชนกลุมเปราะบางและประชาชนทีย่งัเขาไมถงึบรกิาร (Identify vulnerable and underutilize groups)

1.3 เพิ่มกลไกการจัดการเพื่อคุมครองสิทธิกลุมเปาหมายที่ยังมีปญหาการเขาถึงบริการ (Proactive communication and right protection) 
โดยเนนการสื่อสารเชิงรุกใหเขาถึงขอมูลตางๆ 

1.4 ทบทวนปรับปรุงประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข (Review proper benefit package) ที่สอดคลองตามความจําเปนของกลุมเปราะบาง 
หรือบริการที่ยังมีปญหาการเขาถึงบริการ

2. สรางความมั่นใจ
ในคุณภาพมาตรฐาน
และความเพียงพอ
ของบริการ
(Ensure quality and 
adequacy of health 
services)

2.1 สรางความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐาน (Ensure quality) สงเสริมกลไกการประกันคุณภาพหนวยบริการ 
• พัฒนาความเขมแข็งของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพฯ (Strengthen quality board)
• กํากับติดตามคุณภาพบริการและความปลอดภัย (Monitor quality and patient safety) โดยรวมมือกับ สรพ. และภาคสวนที่เกี่ยวของ 

2.2 สรางความมั่นใจความเพียงพอของบริการ (Ensure adequacy) สนับสนุนความเพียงพอของบริการ และเหมาะสมสําหรับทุกกลุม 

2.3 สนับสนุนบริการสรางเสริมสุขภาพปองกันโรคทุกกลุมวัยที่เนนชุมชนเปนฐาน เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน 
(Strengthening P&P and Health literacy)
• จัดหาบริการใหกับกลุมเปราะบาง กลุมที่ยังมีปญหาการเขาถึงบริการ (Targeting) 
• สนับสนุนการขยายระบบบริการปฐมภูมิในเขตเมือง (Primary health care in urban) และดูแลคนเขตเมืองที่ยังเขาไมถึงบริการ
• สนับสนุนการทํางานรวมกับ กสธ. เพื่อใหมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวในสัดสวนที่เหมาะสม สะดวกตอการเขาถึงบริการปฐมภูมิ และการสงตอ
• จัดหานวัตกรรมระบบบริการรูปแบบใหมๆ (Promote health service innovation) เพื่อรองรับการเขาถึงบริการของกลุมเปาหมายเฉพาะ

และบริการทั่วไป

3. สรางความมั่นใจ
ในประสิทธิภาพ
การบริหารกองทุน  
(Ensure financial 
efficiency)

3.1 รวมกับทุกภาคสวนแสวงหาแหลงเงินใหม (Sustain source of finance) เพื่อสรางความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพในระยะยาว

3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ (Improve efficiency of fund management)
• ปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการรายการบริการที่มีการจายที่กําหนดราคาเฉพาะ และทําแผนพัฒนาการจัดสรรงบประมาณ 

(Payment development plan) และสรางกลไกใหผูใหบริการตรวจสอบกันเองในการใหบริการ
• สนับสนุนนโยบายการใชยาอยางสมเหตุผล และการใหบริการตามที่จําเปน
• หนุนเสริมการใชผลิตภัณฑ/บริการทางการแพทยและสาธารณสุขในบัญชีนวัตกรรมฯ (Thailand 4.0) 
• พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น/พื้นที่

3.3 สนับสนุนการสรางความกลมกลืนระหวางระบบประกันสุขภาพภาครัฐ (Encourage harmonization) 
• สนับสนุนการปฏิรูประบบประกันสุขภาพ ตามมาตรา 258 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
• ขบัเคลือ่นการบรูณาการยุทธศาสตรการประกนัสขุภาพ ใหสอดคลองตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 และยทุธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
• ขับเคลื่อนการบูรณาการระบบบริหารจัดการระหวางระบบประกันสุขภาพภาครัฐ

4. สรางความมั่นใจ
การมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน
(Ensure participation 
and ownership of 
all stakeholders)

4.1 ขยายและเพิ่มระดับการมีสวนรวมเปนเจาของระบบของภาคียุทธศาสตรและผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ (Expand participation and ownership)
• ทํางานอยางมีสวนรวมกับ กสธ. UHOSNET และเครือขายวิชาชีพตางๆ   
• ขยายศักยภาพความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อบรรลุประสิทธิภาพการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น 
• เพิม่ความเขมแขง็ความเปนเจาของระบบหลกัประกนัฯ ของเครอืขายภาคประชาชน 9 ดาน และขยายการสรางการมสีวนรวมของภาคยีทุธศาสตรใหมๆ

4.2 จัดระบบ/กลไกในการสรางความสัมพันธกับกลุมผูมีสวนไดเสียและภาคีเครือขายตางๆ (Stakeholder relation) 

4.3 ปฏิรูปการรับฟงความคิดเห็นทั่วไปฯ (Improve hearing process) ดวยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย

4.4 รวมมือกับกลไกนโยบายหลักประกันสุขภาพระดับโลก (Universal health coverage in global health) ชวยขับเคลื่อนยุทธศาสตร
หลักประกันสุขภาพในประเทศ

5. สรางความมั่นใจ
ในธรรมาภิบาล 
(Ensure good 
governance)

5.1 เพิ่มขีดความสามารถของกลไกอภิบาลในระบบหลักประกันสุขภาพฯ (Empower governing body) โดยเฉพาะ Board member เพื่อสราง
ชุมชนแหงความมุงมั่นและความรับผิดชอบรวมกัน (Community of commitment and accountability) 
• เสริมศักยภาพและความเขมแข็งของคณะกรรมการ (Building & Strengthening Capacity) และจัดทําแนวทางดําเนินงานและกําหนด

ความรับผิดชอบรวมกัน 
• จัดใหมี Board relation unit เพื่อประสานงานและอํานวยความสะดวกตางๆ รวมถึงมี Field visiting เพื่อรับฟงปญหาและสถานการณตางๆ

5.2 สนับสนุนการจัดการองคความรูและการใชขอมูลเชิงประจักษในการตัดสินใจ (Ensure evidence-informed decision)
• จัดตั้งหนวยงานที่ทําขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจ หรือเพิ่มความเขมแข็งของกลไก M&E ใหตอบโจทยการใชขอมูลเชิงประจักษและการคืนขอมูล

ใหผูเกี่ยวของใชประโยชน
• เพิ่มการใชประโยชนจากงานวิจัยและการจัดการองคความรูที่เกี่ยวของ

5.3 มุงเนนการพัฒนาบุคลากร สปสช. (HR Master plan and succession plan) ใหเปนคนดี คนเกง มีความสุข และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

5.4 เพิ่มการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการให สปสช.เขต (Decentralization)

5.5 ทบทวนและพัฒนาการบริหารจัดการและระบบงานสนับสนุนตางๆ (Revise and Improve management and supporting system) 
ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการ สภาพแวดลอม ฯลฯ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
เลขที่ 120 หมู 3 ชั้น 2-4  อาคารรัฐประศาสนภักดี “ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” 
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  โทร. 0 2141 4000 โทรสาร 02 143 9730-1 

www.facebook.com

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564)

ยทุธศาสตรการพฒันา



วิสัยทัศน 
“ทุกคนที่อาศัยอยูบนแผนดินไทย ไดรับความคุมครอง
หลักประกันสุขภาพอยางถวนหนาดวยความมั่นใจ”

พันธกิจ
“พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
โดยใชหลักฐานเชิงประจักษและมีสวนรวม

อยางสรางสรรคจากทุกภาคสวน และเปนตัวแทน
ประชาชนในการจัดหาบริการที่มีคุณภาพ

ใหประชาชนเขาถึงไดอยางเทาเทียม
ตามความจําเปน”

10 ตัวชีว้ดัเปาประสงค
(ภายในป พ.ศ.2564)

เปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ประชาชนเขา
ถึงบริการ

1. ประสิทธิผลของความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ (Effective coverage) 
เพิ่มขึ้นไมนอยกวาหนึ่งในสาม 

2. รอยละการใชสิทธิเมื่อไปใชบริการสุขภาพผูปวยนอกมากกวารอยละ 80 
และผูปวยในมากกวารอยละ 90 

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 90 และผูใหบริการ
ไมนอยกวารอยละ 75

การเงิน
การคลัง 
มั่นคง

4. รอยละรายจายสุขภาพเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ อยูระหวาง
รอยละ 4.6 ถึง 5.0 

5. รอยละรายจายสขุภาพเทียบกบัรายจายของรฐับาล อยูระหวางรอยละ 17 ถงึ 20 

6. รอยละของครัวเรือนที่เกิดวิกฤติทางการเงินจากการจายคารักษาพยาบาล 
(Catastrophic health expenditure) ไมเกินรอยละ 2.3 

7. รอยละครัวเรือนที่ตองกลายเปนครัวเรือนยากจนภายหลังจากการจายคารักษา
พยาบาล (Health impoverishment) ไมเกิน 0.4 

ดํารง
ธรรมาภิบาล

8. ระดับความสําเร็จของความมุงมั่นและความรับผิดชอบรวมกันของคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานฯ เพิ่มขึ้นไมนอยกวาหนึ่งในสามภายใน 5 ป

9. รอยละความสาํเรจ็ของการเปนองคกรประสทิธภิาพสงู ไมนอยกวารอยละ 80 

10. รอยละการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน (Integrity 
and Transparency Assessment ITA) ตามมาตรฐานการประเมินของรัฐ 
(ปปช.) ไมตํ่ากวารอยละ 90 

การสรางหลกัประกนั
ดานสขุภาพใหกบัคนไทย 
เปนหนึ่งในการลงทุนภาครัฐที่สําคัญ 

สําหรับการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติเปนกลไกหลัก ในการ
ดูแลคนไทยท่ีไมมีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ขาราชการ สิทธิประกันสังคม หรือสวัสดิการ
รักษาพยาบาลอื่นที่รัฐจัดให ใหสามารถเขาถึง

บริการดานสุขภาพไดตามความจําเปนทั้ง
ในหนวยบริการ ในชุมชน 

หรือที่บาน

พันธกิจเฉพาะ

1. สงเสริมและพัฒนาใหเกิดระบบหลักประกันสุขภาพที่
ประชาชนเขาถึงไดดวยความมั่นใจ และเสริมสรางความ
เทาเทียมกันในระหวางกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ

2. สนับสนุนการพัฒนาการบริการสาธารณสุขภายใต
ระบบหลักประกันสุขภาพใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 
ทุกคนเขาถึงได และเปนที่พึงพอใจของประชาชน
และผูใหบริการ

3. บริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง

4. ดําเนินการใหทุกภาคสวนมีความเปนเจาของและมี
สวนรวมในระบบหลักประกันสุขภาพอยางถวนหนา 
รวมทั้งสงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหบริการ
และผูรับบริการ โดยเนนการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรี
ซึ่งกันและกัน 

5. พัฒนาและจัดการระบบขอมูลเชิงประจักษและ
องคความรูตางๆ และใชในการตัดสินใจเชิงนโยบาย

กรอบแนวคิดยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564)

STRATEGY 5:
สรางความมั่นใจในธรรมาภิบาล 
(Ensure Good Governance)

ENSURE
STRATEGIES5 5 ยุทธศาสตร “สรางความมั่นใจ” 

กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

นโยบายรัฐบาล

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ�ทธศักราช 2560

SDGs และแผนยุทธศาสตร
สุขภาพโลก

“ประเทศไทย 4.0”
• Value-based Economy
• Reform in Action
• Innovation
• ประชารัฐ

แผนปฏิรูปประเทศ
ดานสาธารณสุข/
การขับเคลื่อนและปฏิรูป
ระบบสาธารณสุข

พ.ร.บ.หลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ. 2545

ธรรมนูญวาดวยระบบ
สุขภาพแหงชาติ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

แผน 20 ป 
ดานสาธารณสุข

แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564)

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) (สปสช.)

ยุทธศาสตรของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดานสุขภาพ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564)

ยุทธศาสตร
การจัดสรรงบประมาณ
(แผนงานพื้นฐาน, แผนบูรณาการ) สถานการณและผลสำเร็จของระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

สรุปขอเสนอการรับฟงความคิดเห็น

STRATEGY 1:
สรางความมั่นใจในการเขาถึง
บริการของกลุมเปราะบาง 
และกลุมที่ยังเขาไมถึงบริการ 
(Ensure Coverage and
Access for Vulnerable and 
Underutilization Groups)

STRATEGY 2: 
สรางความมั่นใจในคุณภาพ
มาตรฐานและความเพียงพอของบริการ 
(Ensure Quality and Adequacy 
of Health Services

STRATEGY 3:
สรางความมั่นใจในประสิทธิภาพ
การบริหารกองทุน 
(Ensure Financial Eff iciency)

STRATEGY 4:
สรางความมั่นใจในการมีสวนรวม 
ของทุกภาคสวน 
(Ensure Participation and 
Ownership of All Stakeholders)

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ชวงที่ผานมา

ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

พ.ร.บ.
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

พ.ศ. 2545

พัฒนาอยางตอเนื่อง 
โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน

ระยะที่ 2 
พ.ศ.2551-2554 : 

เนนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 
โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน รวมถึง
การคุมครองสิทธิ และการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภายในของสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ใหเขมแข็งมากขึ้น 

ระยะที่ 1 
พ.ศ.2546-2550 : 

เนนการสรางความครอบคลุมดาน
หลักประกันสุขภาพใหกับคนไทย 

ผานกลไกการมีสวนรวม พรอมหนุนเสริม
การจัดระบบบริการที่ประชาชนเขาถึง

ไดสะดวกและทั่วถึง 

ระยะที่ 3 
พ.ศ.2555-2559 : 

เนนความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ 
ครอบคลุมทุกคนบนผืนแผนดินไทย (Universal 

Coverage) ทุกภาคสวนมีสวนรวมและเปนเจาของ 
(Ownership) สอดคลองกลมกลืนกันในระบบ

ประกันสุขภาพภาครัฐ (Harmonization) 
สนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ

14 ป


