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1A. สาระนโยบาย 

เปาหมาย กลไกท่ีควรคํานึงถึง ตัวช้ีวัดท่ีควรมี 

นโยบายบัตรรับรองสิทธิเพ่ือ

รับการรักษาพยาบาลไดทุก

ท่ี 

กลไกรับรองสิทธิผูประกันตนเพ่ือใชบริการทาง

การแพทย 

- การรับรองสิทธิ 

- อัตราการใชสิทธิ 

- ปญหาการเขาถึง

บริการ 

- รูปแบบระบบบริการท่ี

เหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี  

- คุณภาพบริการ 

รูปแบบบริการทางการแพทยท่ีตอบสนองตอวิถี

ชีวิตกลุมผูประกันตนและเปนไปไดสําหรับสถาน

บริการในระบบประกันสังคม 

- เครือขายบริการ

จําแนกตามลักษณะการ

เจ็บปวย 

- รูปแบบการเบิกจาย

งบประมาณ 

- อัตราการใชบริการ 

- ผลประเมินคุณภาพ

บริการ 

 

 

2A. ผูมีสวนไดสวนเสียตอนโยบาย 

กลุม ระดับ ภาคสวน สถานะสนับสนุน อิทธิพลตอระบบ 

บุคลากรทางการแพทย (บคก.) ปฏิบัต ิ วิชาชีพ คัดคานปานกลาง กลาง 

ผูบริหารสถานพยาบาลเอกชน (ผบอ.) ปฏิบัต ิ เอกชน เฉยๆ สูง 

ผูบริหารสถานพยาบาลภาครัฐ (ผบร.) ปฏิบัต ิ รัฐ คัดคานปานกลาง กลาง 

ผูประกันตน (ผปก.) ปฏิบัต ิ ประชาสังคม สนับสนุนมาก ต่ํา 

บอรดสํานักงานประกันสังคม (สปก.) นโยบาย แหลงทุน เฉยๆ สูง 
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2B. แผนท่ีสถานะสนับสนุนของแตละกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

 
     (สนับสนุนมาก)       (สนับสนนุปานกลาง)       (สนับสนุนบาง)    (ดูทาที)      (คัดคานบาง)         (คัดคานปานกลาง)         (คัดคานมาก) 
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2C. ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการขับเคล่ือนนโยบาย 

ชนิดปญหา กลุม:ประเด็นปญหา 
ขนาด

ปญหา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ

เกิดผลกระทบ 

ระดับ

ความสําคัญ 

บริหาร

จัดการ 

สํานักงานประกันสังคม: 

ภาระงานดานเอกสาร 
มาก 

จะพบชัดเจนภายใน

ระยะเวลาอันสั้น 
ปานกลาง 

การเงิน 

ผูบริหารสถานพยาบาล

เอกชน: ปญหาการ

เบิกจายงบประมาณ 

มาก ภายในระยะเวลาอันสั้น มาก 

การเงิน 

ผูบริหารสถานพยาบาล

ภาครัฐ: ปญหาการ

เบิกจายงบประมาณ 

มาก ภายในเวลาอันสั้น มาก 

การเงิน 

สํานักงานประกันสังคม: 

คาใชจายดานสุขภาพ

สูงข้ึนอยางรวดเร็ว 

มาก 

คาดวาจะเห็นผลชัดเจน

ภายในระยะเวลาหนึ่งถึง

หนึ่งปครึ่ง หลังประกาศ

นโยบาย 

มาก 

ผลกระทบ

ระดับปฏิบัติ 

บุคลากรทางการแพทย: 

ความสับสนในการ

ตัดสินใจดูแลรักษา 

มาก ภายในระยะเวลาอันสั้น มาก 

ผลกระทบ

ระดับปฏิบัติ 

บุคลากรทางการแพทย: 

ภาระงานเพ่ิมมากข้ึน  
มาก 

จะเห็นผลกระทบชัดเจน

ภายในระยะเวลาหนึ่งป

หลังประกาศนโยบาย 

มาก 

ผลกระทบ

ระดับบุคคล 

ผูประกันตน: การ

ตระเวนรับการตรวจ

รักษาเกินความจําเปน 

มาก 
พบไดชัดเจนภายใน

ระยะเวลาอันสั้น 
มาก 

 

 

2D. ความคาดหวังของแตละกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
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กลุม/ความคาดหวัง ลักษณะ 
ระดับการให

ความสําคัญ 

บุคลากรทางการแพทย: สมดุลระหวางงานและเวลา 

ความเสี่ยงจากการใหบริการตรวจรักษา คาตอบแทน

ท่ีเหมาะสม 

ผลตอคนทํางาน มาก 

ผูบริหารสถานพยาบาลเอกชน: กลุมหรือเครือขาย

สถานบริการ กลุมหรือเครือขายบุคลากรทาง

การแพทย คาตอบแทนท่ีเหมาะสม 

โครงสรางบริการและ

การเงิน 
ปานกลาง 

ผูบริหารสถานพยาบาลเอกชน: ความเปนไปไดใน

การเบิกจายงบประมาณ ความคุมคา ปญหาการ

ฟองรอง 

ประสิทธิภาพของ

ระบบ และ

ผลกระทบ 

ปานกลาง 

ผูบริหารสถานพยาบาลภาครัฐ: ภาระงาน ผลกระทบ

ตอการคงอยูของบุคลากร ผลกระทบตองานอ่ืน 

ประสิทธิภาพของ

ระบบ และ

ผลกระทบ 

มาก 

ผูประกันตน: คุณภาพของการตรวจรักษาและ

เวชภัณฑ ความรวดเร็วในการใหบริการ ระบบ

บริการท่ีตอบสนองตอความตองการจําเปน 

ผลตอผูรับบริการ มาก 

สํานักงานประกันสังคม: ประสิทธิภาพของระบบ

บริการ ตนทุน ความคุมคา ผลกระทบจากนโยบาย 

ประสิทธิภาพของ

ระบบ และ

ผลกระทบ 

มาก 
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2E. แผนท่ีแสดงตําแหนงและโอกาสของคูความรวมมือ (Coalition map)  
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3A. โอกาสและอุปสรรคท่ีคนพบจากการประเมินแตละกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

กลุม โอกาส อุปสรรคตอการขับเคล่ือนนโยบาย 

บุคลากรทาง

การแพทย 

- มีความสามารถในการ

ตอบสนองตอปญหาตางๆ  

- ไมคอยมีปากมีเสียง 

- มีจิตเมตตาเปนพ้ืนฐานในการ

ดํารงชีวิต 

- ภาระงานท่ีหนัก  

- การแบกรับความตองการของระบบตางๆ ท่ี

หลากหลาย  

ผูบริหาร

สถานพยาบาล

เอกชน 

- ชองทางในการมีสวนรวม

บริการสังคมและสราง

ภาพลักษณองคกร  

- โอกาสในการสรางกําไรจาก

ระบบบริการท่ีวางแผนรัดกุม 

- ผลกระทบตอภาพลักษณองคกรจากการบริการกลุม

ผูประกันตน  

- กําไรตอหนวยนอยกวาการจัดบริการในกลุม

ประชากรเศรษฐานะดี 

ผูบริหาร

สถานพยาบาล

ภาครัฐ 

มีแนวโนมในการตอบสนองตอ

ความตองการของประชาชนไม

วาจะกลุมใดก็ตาม  

- ทรัพยากรจํากัด  

- โครงสรางพ้ืนฐานของระบบบริการโดยรวมมักมี

ปญหาอยูแลว  

- ภาวะคุกคามจากนโยบายรีดประสิทธิภาพของทุก

กองทุน 

- สมองไหล  

- ปจจัยทางการเมืองท้ังภายในและภายนอกองคกร 

ผูประกันตน 

- ขอเรียกรองผานวันแรงงาน

แหงชาติมีผูรับฟง  

- สามารถระบุบริการท่ีตองการ

จําเปนได  

- มีความยืดหยุนตอระบบ

บริการ 

- จํานวนผูประกันตนมาก  

- ความตองการจําเปนมีความหลากหลาย  

- การพํานักอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีโครงสรางพ้ืนฐานแตกตาง

กัน  

- ความหลากหลายของปจจัยเชิงประชากรศาสตร และ

ปจจัยแวดลอมทางสังคม 

สํานักงาน

ประกันสังคม 

- มองหาโอกาสในการพัฒนา

ระบบบริการ 

- การบริหารระบบราชการท่ีมีข้ันตอนมากและลาชาใน

การตอบสนองตอความตองการจําเปน  
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- การขาดบุคลากรท่ีมีทักษะเฉพาะดานในการ

วิเคราะหและพัฒนาระบบบริการ  

- ปจจัยทางการเมืองท้ังภายในและภายนอกองคกร  

- โครงสรางพ้ืนฐานไมเพียงพอและเหมาะสม  

3B. ยุทธศาสตรและมาตรการท่ีเปนไปได (Strategy Table) 

ผูเกี่ยวของ 
ยุทธศาสตร/มาตรการท่ี

ควรดําเนินการ 
ความทาทาย/ขอควรพิจารณา ระยะเวลา 

บุคลากรทาง

การแพทย, ผูบริหาร

สถานพยาบาลภาครัฐ, 

สํานักงาน

ประกันสังคม 

ชวยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน: 

พัฒนานโยบาย และ

มาตรการสนับสนุนและลงทุน

โครงสรางพ้ืนฐานใหแก

สถานพยาบาลภาครัฐ เพ่ือจูง

ใจและสรางความรวมมือกับ

เครือขายสถานพยาบาล

ภาครัฐ 

การประเมินความตองการจําเปนดาน

โครงสรางพ้ืนฐานของสถานพยาบาล

ภาครัฐ ท้ังกําลังคน ระบบขอมูล

สารสนเทศ การจัดการเวชภัณฑและ

เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกใน

การจัดบริการ และข้ันตอนการ

เบิกจาย โดยคํานึงถึงความแตกตาง

ของภาระงานและโครงสรางพ้ืนฐานท่ี

ตางกันระหวางรัฐและเอกชน 

36 เดือน 

ผูประกันตน, บุคลากร

ทางการแพทย, 

ผูบริหาร

สถานพยาบาลภาครัฐ, 

ผูบริหาร

สถานพยาบาลเอกชน, 

สํานักงาน

ประกันสังคม 

นําเสนอขอมูลเพ่ือรวมกัน

ปรับแตงระบบบริการท่ี

ตองการจําเปน: สํานักงาน

ประกันสังคมจัดเวทีนําเสนอ

สถานการณและอุปสรรคใน

การพัฒนานโยบายบัตร

รับรองสิทธิเพ่ือใชบริการทุกท่ี 

เพ่ือมองหาทางเลือกอ่ืนท่ี

สามารถตอบสนองตอความ

ตองการจําเปนของแตละฝาย 

การประเมินสถานการณในระบบ

สุขภาพไทยท่ีจะรองรับการพัฒนา

ระบบบริการทางการแพทยในระบบ

ประกันสังคมและตอบสนองตอความ

ตองการจําเปนของแตละฝาย การ

ประสานประโยชนระหวางกัน การ

ปรับระบบการบริหารจัดการ

งบประมาณ  

18 เดือน 

ผูประกันตน, ผูบริหาร

สถานพยาบาลเอกชน, 

รวมพัฒนาระบบบริการท่ี

เปนไปไดในระยะสั้น: 

สํานักงานประกันสังคมสราง

เครือขายระบบบริการในภาคเอกชนท่ี

จะจัดบริการท่ีตองการจําเปนสําหรับ

ผูประกันตนโดยกําหนดรูปแบบ

12 เดือน 
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สํานักงาน

ประกันสังคม 

เวทีหารือเพ่ือสรุปความ

ตองการจําเปนในกลุม

ผูประกันตนและรูปแบบการ

จัดระบบบริการท่ีเปนไปไดใน

เครือขายสถานพยาบาล

เอกชน  

บริการ 6 ดานจากผลการศึกษาวิจัย 

ไดแก การรักษาโรคท่ัวไป/เจ็บปวย

เล็กนอย อุบัติเหตุเล็กนอย การ

สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การ

รักษาโรคเรื้อรัง และการฟนฟู

สมรรถนะ/ฟนฟูสภาพ ในขณะท่ีการ

ดูแลรักษาอ่ืนๆ และในลักษณะผูปวย

ในยังคงใชระบบตนสังกัดเดิม 

สํานักงาน

ประกันสังคม 

ประเมินและพัฒนาตนเอง

เพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืน: 

วิเคราะหองคกร และ

เสริมสรางศักยภาพท่ีขาด

แคลนเพ่ือใหองคกรสามารถ

กําหนดยุทธศาสตรการ

พัฒนาระบบบริการทาง

การแพทยไดอยางถูกตอง 

เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร

บุคคล แผนพัฒนาบุคลากร โดย

มุงหวังท่ีจะสามารถยืนไดดวยตนเอง 

36 เดือน 
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4A. ผลกระทบท่ีคาดหวังจําแนกตามยุทธศาสตร/มาตรการ (Strategy Impacts)  

ยุทธศาสตร/มาตรการ ระยะเวลา ผูรวมดําเนินการ ตําแหนงปจจุบัน 
ตําแหนงใน

อนาคต 

อิทธิพล

ปจจุบัน 

อิทธิพลใน

อนาคต 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

36 เดือน บุคลากรทางการแพทย คัดคานปานกลาง สนับสนนุบาง ปานกลาง ปานกลาง 

36 เดือน 
ผูบริหารสถานพยาบาล

ภาครัฐ 
คัดคานปานกลาง สนับสนนุบาง ปานกลาง ปานกลาง 

36 เดือน สํานักงานประกันสังคม ดูทาที 
สนับสนนุปาน

กลาง 
มาก มาก 

นําเสนอขอมูลตอผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือ

รวมกันปรับแตงระบบบริการท่ีตองการ

จําเปน 

18 เดือน ผูประกันตน สนับสนนุมาก สนับสนนุมาก นอย ปานกลาง 

18 เดือน บุคลากรทางการแพทย คัดคานปานกลาง สนับสนนุบาง ปานกลาง ปานกลาง 

18 เดือน 
ผูบริหารสถานพยาบาล

ภาครัฐ 
คัดคานปานกลาง สนับสนนุบาง ปานกลาง ปานกลาง 

18 เดือน 
ผูบริหารสถานพยาบาล

เอกชน 
ดูทาที 

สนับสนนุปาน

กลาง 
มาก มาก 

18 เดือน สํานักงานประกันสังคม ดูทาที สนับสนนุมาก มาก มาก 
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ยุทธศาสตร/มาตรการ ระยะเวลา ผูรวมดําเนินการ ตําแหนงปจจุบัน 
ตําแหนงใน

อนาคต 

อิทธิพล

ปจจุบัน 

อิทธิพลใน

อนาคต 

ประเมินและพัฒนาตนเองเพ่ือการเติบโต

อยางยั่งยืน 
36 เดือน สํานักงานประกันสังคม ดูทาที สนับสนนุมาก มาก มาก 

รวมพัฒนาระบบบริการท่ีเปนไปไดใน

ระยะสัน้ 

12 เดือน ผูประกันตน สนับสนนุมาก สนับสนนุมาก นอย ปานกลาง 

12 เดือน 
ผูบริหารสถานพยาบาล

เอกชน 
ดูทาที 

สนับสนนุปาน

กลาง 
มาก มาก 

12 เดือน สํานักงานประกันสังคม ดูทาที 
สนับสนนุปาน

กลาง 
มาก มาก 
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4B. แผนท่ีแสดงตําแหนงสถานะสนับสนุนในอนาคตจากการดําเนินตามยุทธศาสตรท่ีวางไว (Future Position Map - All Strategies) 

 

 
     (สนับสนุนมาก)       (สนับสนุนปานกลาง)       (สนับสนุนบาง)    (ดูทาที)      (คัดคานบาง)         (คัดคานปานกลาง)         (คัดคานมาก) 
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