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สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ( ) Prevention & Promotion Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence (/) Governance Excellence
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Governance Excellence
แผนงานที 13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
1) โครงการลดความเหลื่อมลาของ 3 กองทุน
1. โครงการการ
1. เพื่อ
ประชาชนทุก
บริการ
สนับสนุนให้มี
ภาคส่วนมี
สาธารณสุข
ระบบ
หลักประกัน
สาหรับระบบ
หลักประกัน
สุขภาพที่
ประกันสุขภาพ สุขภาพที่
ครอบคลุม
ครอบคลุม
ครอบคลุมทุก
อย่างมีคุณภาพ
ประชากรในทุก คนที่อาศัยอยู่
ภาคส่วน
บนแผ่นดินไทย
- กองทุน
2. เพื่อ
หลักประกัน
สนับสนุนการ
สุขภาพแห่งชาติ พัฒนาการ
บริการ
สาธารณสุข
ภายใต้ระบบ
หลักประกัน
สุขภาพให้มี
คุณภาพ ได้

Small success
ไตรมาส 1

ตัวชี้วัด
Small success Small success
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

Small success
ไตรมาส 4

1. ผู้มสี ิทธิใน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
48.563 ล้านคน
2. ผู้ตดิ เชือเอชไอ
วีและผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการดูแล
รักษาด้วยยาต้าน
ไวรัสอย่างต่อเนื่อง
219,400 คน
3. กลุ่มเสี่ยงที่
ได้รับบริการ
ส่งเสริมและ
ป้องกันการติดเชือ
เอชไอวี 32,625
คน
4. ผู้ป่วยไตวาย

1. ผู้มสี ิทธิใน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
48.641 ล้านคน
2. ผู้ตดิ เชือเอชไอ
วีและผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการดูแล
รักษาด้วยยาต้าน
ไวรัสอย่างต่อเนื่อง
226,000 คน
3. กลุ่มเสี่ยงที่
ได้รับบริการ
ส่งเสริมและ
ป้องกันการติดเชือ
เอชไอวี 50,750
คน
4. ผู้ป่วยไตวาย

1. ผู้มสี ิทธิใน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
48.797 ล้านคน
2. ผู้ตดิ เชือเอชไอ
วีและผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการดูแล
รักษาด้วยยาต้าน
ไวรัสอย่างต่อเนื่อง
224,400 คน
3. กลุ่มเสี่ยงที่
ได้รับบริการ
ส่งเสริมและ
ป้องกันการติดเชือ
เอชไอวี 72,500
คน
4. ผู้ป่วยไตวาย

1. ผู้มสี ิทธิใน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
48.719 ล้านคน
2. ผู้ตดิ เชือเอชไอ
วีและผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการดูแล
รักษาด้วยยาต้าน
ไวรัสอย่างต่อเนื่อง
232,600 คน
3. กลุ่มเสี่ยงที่
ได้รับบริการ
ส่งเสริมและ
ป้องกันการติดเชือ
เอชไอวี 62,250
คน
4. ผู้ป่วยไตวาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บริหารเงินกองทุนหลักประกัน 126,533,13 สานักงาน
สุขภาพแห่งชาติให้มี
1,100
หลักประกัน
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
สุขภาพ
- จัดสรรค่าบริการทางการ
แห่งชาติ
แพทย์สาหรับผู้มสี ิทธิในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- จัดสรรค่าบริการสุขภาพผูต้ ิด
เชือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
- จัดสรรค่าบริการสุขภาพ
ผู้ป่วยไตวายเรือรัง
- จัดสรรค่าบริการควบคุม
ป้องกัน และรักษาโรคเรือรัง
(เบาหวาน และความดันโลหิต
สูง)
- จัดสรรค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
สาหรับหน่วยบริการในพืนที่
กันดาร พืนที่เสี่ยงภัยและพืนที่
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Small success
ไตรมาส 1
เรือรังได้รับการ
ดูแลสุขภาพ
44,414 คน
5. ผู้ป่วย
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงที่
ได้รับการควบคุม
ป้องกันความ
รุนแรงของโรค
2,907,200 คน
6. ผู้ป่วยจิตเวช
เรือรังที่ได้รับ
บริการในชุมชน
10,250 คน
7. หน่วยบริการที่
ให้บริการ
ประชาชนในพืนที่
กันดาร พืนที่เสี่ยง
ภัยและพืนที่ 3
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 0 แห่ง
8. ผูส้ ูงอายุสูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง
ได้รับบริการ
สาธารณสุข

ตัวชี้วัด
Small success Small success
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
เรือรังได้รับการ
เรือรังได้รับการ
ดูแลสุขภาพ
ดูแลสุขภาพ
48,114 คน
51,814 คน
5. ผู้ป่วย
5. ผู้ป่วย
โรคเบาหวานและ โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงที่ ความดันโลหิตสูงที่
ได้รับการควบคุม ได้รับการควบคุม
ป้องกันความ
ป้องกันความ
รุนแรงของโรค
รุนแรงของโรค
2,907,200 คน 2,907,200 คน
6. ผู้ป่วยจิตเวช
6. ผู้ป่วยจิตเวช
เรือรังที่ได้รับ
เรือรังที่ได้รับ
บริการในชุมชน
บริการในชุมชน
10,250 คน
10,250 คน
7. หน่วยบริการที่ 7. หน่วยบริการที่
ให้บริการ
ให้บริการ
ประชาชนในพืนที่ ประชาชนในพืนที่
กันดาร พืนที่เสี่ยง กันดาร พืนที่เสี่ยง
ภัยและพืนที่ 3
ภัยและพืนที่ 3
จังหวัดชายแดน จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 175 แห่ง ภาคใต้ 175 แห่ง
8. ผูส้ ูงอายุสูงอายุ 8. ผูส้ ูงอายุสูงอายุ
ที่มภี าวะพึ่งพิง
ที่มีภาวะพึ่งพิง
ได้รับบริการ
ได้รับบริการ
สาธารณสุข
สาธารณสุข

Small success
ไตรมาส 4
เรือรังได้รับการ
ดูแลสุขภาพ
52,976 คน
5. ผู้ป่วย
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงที่
ได้รับการควบคุม
ป้องกันความ
รุนแรงของโรค
2,907,200 คน
6. ผู้ป่วยจิตเวช
เรือรังที่ได้รับ
บริการในชุมชน
10,250 คน
7. หน่วยบริการที่
ให้บริการ
ประชาชนในพืนที่
กันดาร พืนที่เสี่ยง
ภัยและพืนที่ 3
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 175 แห่ง
8. ผูส้ ูงอายุสูงอายุ
ที่มภี าวะพึ่งพิง
ได้รับบริการ
สาธารณสุข

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- จัดสรรค่าบริการสาธารณสุข
สาหรับผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะพึ่งพิง
- จัดสรรค่าบริการสาธารณสุข
เพิ่มเติมสาหรับการบริการปฐม
ภูมิที่มีแพทย์ประจาครอบครัว
หรือคลินิกหมอครอบครัว
(Primary Care Cluster: PCC)
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ลาดับ

ชื่อโครงการ
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เป้าหมาย

2.

โครงการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพ
และลดความ
เหลื่อมลาของ
คุณภาพบริการ
ในระบบประกัน
สุขภาพ

1. เพื่อพัฒนา
ประเภทและ
ขอบเขตบริการ
2. เพื่อพัฒนา
กลไกบูรณาการ
ระบบการ
บริหารจัดการ
และคุณภาพ
บริการ

ลดปัญหาด้าน
เศรษฐกิจจาก
การจ่าย
ค่าบริการ
สุขภาพของ
ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ลาของระบบ
ประกันสุขภาพ

1.การพัฒนา
กลไกลดความ
เหลื่อมลา

ตัวชี้วัด
Small success Small success Small success
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
57,960 คน
115,920 คน
173,880 คน
9. การเข้าถึง
9. การเข้าถึง
9. การเข้าถึง
บริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยนอก
เพิ่มขึน
เพิ่มขึน
เพิ่มขึน
652,173 ครัง 652,173 ครัง 652,173 ครัง
(งบเพิ่มเติม
(งบเพิ่มเติม
(งบเพิ่มเติม
สาหรับการบริการ สาหรับการบริการ สาหรับการบริการ
ปฐมภูมิที่มีคลินิค ปฐมภูมิที่มีคลินิค ปฐมภูมิที่มีคลินิค
หมอครอบครัว:
หมอครอบครัว:
หมอครอบครัว:
Primary Care
Primary Care
Primary Care
Cluster: PCC)
Cluster: PCC)
Cluster: PCC)

Small success
ไตรมาส 4
193,200 คน
9. การเข้าถึง
บริการผู้ป่วยนอก
เพิ่มขึน
652,173 ครัง
(งบเพิ่มเติม
สาหรับการบริการ
ปฐมภูมิที่มีคลินิค
หมอครอบครัว:
Primary Care
Cluster: PCC)

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

157674600 สานักงาน
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ

ไม่มี รายงาน
ความก้าวหน้าใน
การดาเนินงาน

ไม่มี รายงาน
ความก้าวหน้าใน
การดาเนินงาน

ไม่มี รายงาน
ความก้าวหน้าใน
การดาเนินงาน

จานวนประเภท
และขอบเขต
บริการหลักที่

-พัฒนาประเภทและขอบเขต
บริการ เพื่อลดความเหลื่อมลา
ระหว่างระบบประกันสุขภาพ
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เป้าหมาย

Small success
ไตรมาส 1

ตัวชี้วัด
Small success Small success
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไม่มี รายงาน
ความก้าวหน้าใน
การดาเนินงาน

ไม่มี รายงาน
ความก้าวหน้าใน
การดาเนินงาน

ระหว่างระบบ
ประกันสุขภาพ
2.การพัฒนา
กลไกบูรณาการ
ระบบการ
บริหารจัดการ
และคุณภาพ

ไม่มี รายงาน
ความก้าวหน้าใน
การดาเนินงาน

Small success
ไตรมาส 4
ประกาศใช่ร่วมกัน
3 กองทุนตาม
แผนที่กาหนด
จานวน 1 เรื่อง
-จานวนกลไก
บูรณาการบริหาร
จัดการและ
คุณภาพบริการ
เป็นมาตรฐาน
เดียวกันระหว่าง
ระบบประกัน
สุขภาพตามแผนที่
กาหนด จานวน 4
เรื่อง

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.พัฒนากลไกการบริหารการจ่ายที่
ไม่แตกต่างกันของสิทธิประโยชน์
2.พัฒนาระบบการตรวจสอบ
คุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
รายโรค เทียบกับมาตรฐานการ
รักษาพยาบาลที่กาหนด
3.พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
การเบิกจ่ายและบริการ
สาธารณสุข
4.พัฒนากลไกบูรณาการระบบ
ติดตามและประเมินผลระบบ
ประกันสุขภาพ และการกากับ
คุณภาพบริการ
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