
      
   

    
    

      
    

    
  

    
      
     

   

 

หลกัเกณฑก์ารดาํเนนิงานและการบรหิารจดัการ 
งบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ
ปีงบประมาณ 2561 
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วนัที ่15 กนัยายน 2560 

นพ.การณุย ์คณุตริานนท ์

รองเลขาธกิารสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ
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1. ความเป็นธรรมตาม Health need ของประชาชนและพืน้ทีดํ่าเนนิการ 
2. ประสทิธผิลและคณุภาพของผลงานบรกิารสาธารณสขุ 
3. การมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่นในการรว่มดําเนนิการหลักประกนัสขุภาพและการบรกิารสาธารณสขุ 
4. ประสทิธภิาพการบรหิารคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุ 

แนวคดิพืน้ฐานหลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้ 
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• มต ิครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง (UCEP, อนุมัตงิบปี 2561, การจัดหายาฯ, ขอ้เสนอการปฏริปูระบบสาธารณสขุ) 
• ผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบตา่งๆ 
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1 

กรอบตาม พรบ.หลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2545  
มาตรา 7, 8, 38, 41, 45, 46, 47 

ผลรับฟังความคดิเห็นฯ ตามมาตรา 18(13) ปี 2560 ( 5 เขต) 

กรอบและแนวคดิในการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารดาํเนนิงาน 
และการบรหิารจดัการกองทนุฯ ปี 2561 

แผนยทุธศาสตรค์ณะกรรมการหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ/ยทุธศาสตรข์องอนุกรรมการฯ  
แผนแมบ่ทบรูณาการการพัฒนาระบบประกนัสขุภาพฯ  
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2 
คําสัง่ คสช. ที ่37/2559 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2559 
 - คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งและจําเป็นตอ่การสนับสนุนและสง่เสรมิ การจัดบรกิารสาธารณสขุและคา่ใชจ้า่ยอืน่ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักประกันสขุภาพแหง่ชาต ิ

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 - (๔) ปรับระบบหลักประกันสขุภาพใหป้ระชาชนไดรั้บสทิธแิละประโยชนจ์ากการบรหิารจัดการ และการเขา้ถงึบรกิารทีม่คีณุภาพและสะดวกทัดเทยีมกนั 
  - (๕) ใหม้รีะบบการแพทยป์ฐมภมูทิีม่แีพทยเ์วชศาสตรค์รอบครัวดแูลประชาชนในสดัสว่น ทีเ่หมาะสม 
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สรปุเงนิกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตปีิงบประมาณ 2561 : ทีจ่ะไดร้บั  

รายการ เงนิกองทนุปี61 - ทีจ่ะไดร้บั 
เป้าหมาย ลา้นบาท 

1. บรกิารทางการแพทยเ์หมาจ่ายรายหัว  48.797 ลา้นคน 156,019.6223 
(งบ PP= 65.700 ลา้นคน) 

2. บรกิารผูต้ดิเชือ้เอชไอวแีละผูป่้วยเอดส ์ 296,900 ราย 3,218.2496 
3. บรกิารผูป่้วยไตวายเรือ้รัง 52,976 ราย 8,165.6070 
4. บรกิารควบคมุ ป้องกนั และรักษาโรคเรือ้รัง 2,907,200 ราย 1,080.7033 
5. คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิสําหรับหน่วยบรกิารใน

พืน้ทีก่นัดาร พืน้ทีเ่สีย่งภัย และพืน้ทีจั่งหวดั
ชายแดนภาคใต ้

157 แหง่ 1,490.2880 

6. คา่บรกิารสาธารณสขุสําหรับผูส้งูอายทุีม่ ี
ภาวะพึง่พงิ 193,200 คน 1,159.2000 

7. คา่บรกิารสาธารณสขุเพิม่เตมิสําหรับการ
บรกิารระดับปฐมภมูทิีม่แีพทยป์ระจํา
ครอบครัว 

652,173 ครัง้ 240.0000 

8. คา่บรกิารกรณีผลงานปี 2556-2559 ทีเ่กนิ
กวา่เป้าหมายทีไ่ดรั้บงบประมาณ - ปรับลดหลังมต ิ

ครม. 28 กพ.60 
รวมท ัง้ส ิน้   171,373.6703 

จํานวนเงนิเดอืนหน่วยบรกิารภาครัฐฯ    44,840.5391 
คงเหลอืงบกองทนุทีส่ง่ให ้สปสช.   126,533.1311 

บรกิารทางการแพทยเ์หมาจา่ยรายหวั ปีงบประมาณ2561 

ประเภทบรกิาร     บาทตอ่ผูม้ ี
สทิธ ิ

1. บรกิารผูป่้วยนอกท่ัวไป 
    (รวม CA Colon และงบจา่ยตามคณุภาพผลงาน) 

1,167.41 

2. บรกิารผูป่้วยในท่ัวไป 
    (รวมบรกิาร UCEP ทีเ่พิม่ข ึน้) 

1,113.93 

3. บรกิารกรณีเฉพาะ 337.08 

4. บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกันโรค 
    (วคัซนี HPV ครอบคลมุ 100% และและงบจา่ย 
     ตามคณุภาพผลงาน) 

415.55 

5. บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพดา้นการแพทย ์                                                                                            16.13 
6. บรกิารแพทยแ์ผนไทย 11.61 

7. คา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ยในลักษณะงบ
ลงทนุ 

128.69 

8. เงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ตามมาตรา 41 4.92 

9. การจา่ยตามคณุภาพผลงานบรกิารทีเ่พิม่ข ึน้ 2.00 

รวม 3,197.32 

รบัแจง้จาก สงป. วนัที ่25 เม.ย. 2560 (ไมเ่ป็นทางการ) มกีารปรบัลดจากมต ิครม. 28 กพ.60 โดย 
ตดัรายการคา่บรกิารกรณีผลงานปี 2556-2559 ทีเ่กนิกวา่เป้าหมายทีไ่ดร้บังบประมาณ 

Presenter
Presentation Notes
ปรับเพิ่มรายการที่ 8



สรปุยอดงบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตปีิ 2561 ทีไ่ดร้บั  
(รบัแจง้จาก สงป. 25 เม.ย. 60 ) 

ปี 2560
[ได้รับ]

ปี 2561
[ข้อเสนอ]

ปี 2561
[ได้รับ มติครม . 

28กพ.]

ปี 2561
[ได้รับ รับแจ้งจาก 

สงป. 
25 เม.ย. 60 ]

ผลต่างป6ี1กับป6ี0ที่
ได้รับ % growth

กลุ่ม A - งบเหมาจ่ายรายหัว
1 ค่าบริการเหมาจ่ายรายหัว

   - อัตราเหมาจ่าย (บาท/ประชากร) *             3,109.87              3,374.70                3,197.32                3,197.32                      87.45 2.81%
   - ประชากรสิทธิ (ล้านคน)              48.8029               48.7970                 48.7970                    48.80                   (0.0059) -0.01%
   - จํานวนงบค่าบริการเหมาจ่ายรายหัว      151,770.6746       164,675.2359         156,019.6224         156,019.6224               4,248.9478 2.80%
   - จํานวนเงินเดือนภาครัฐขั้นปกติในระบบ        42,307.2340         43,828.2800           44,840.5392           44,840.5392               2,533.3052 5.99%
   - คงเป็นเงินกองทุนที่ส่งให้ สปสช.      109,463.4406       120,846.9559       111,179.0832       111,179.0832               1,715.6426 1.57%

กลุ่ม B - ค่าบริการอื่นๆ นอกงบเหมาจ่ายรายหัว        14,002.3398         16,756.4697         15,354.0479         15,354.0479               1,351.7081 9.65%
2 ค่าบริการสาธารณสุขผู้ติดเชื้อ  เอช.ไอ.วีและผู้ป่วย

เอดส์ (รวมควบคุมป้องกันการติดเชื้อ เอช.ไอ.ว)ี
         3,122.4080           3,418.2012             3,218.2496             3,218.2496                   95.8416 3.07%

3 ค่าบริการสาธารณสุขผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง          7,529.2353           8,332.3245             8,165.6070             8,165.6070                 636.3717 8.45%
4 ค่าบริการสาธารณสุขเพื่อควบคุมป้องกันความรุนแรง

ของโรคเรื้อรัง (DM/HT และจิตเวชเรื้องรังในชุมชน)
           960.4090           1,356.4560             1,080.7033             1,080.7033                 120.2943 12.53%

5 ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสําหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร 
พื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ชายแดนภาคใต้

         1,490.2875           1,490.2880             1,490.2880             1,490.2880                     0.0005 0.00%

6 ค่าตอบแทนกําลังคนด้านการสาธารณสุข                      -                           -                            -                            -                             -   0.00%
6 ค่าบริการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง            900.0000           1,159.2000             1,159.2000             1,159.2000                 259.2000 28.80%
7 ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสําหรับการบริการระดับ

ปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจําครอบครัว
          1,000.0000                240.0000                240.0000                 240.0000 100.00%

กลุ่ม C - เพิ่มเติมเฉพาะกรณี                      -             4,312.4994           1,487.6315                         -                             -   
8 ค่าบริการกรณีผลงานปี 2556-2559 มากกว่าเป้าหมาย

ที่ได้รับงบประมาณ
                     -             4,312.4994             1,487.6315  ปรับลดหลังมติ ครม.

 28 กพ.60
                          -   0.00%

รวมทั้งสิ้น (กลุ่ม A+B+C)      165,773.0144       185,744.2050       172,861.3018       171,373.6703             5,600.6559 3.38%
คงเหลือเป็นเงินกองทุนฯ ที่ส่งให้ สปสช. 123,465.7804     141,915.9250     128,020.7626     126,533.1311     3,067.3507           2.48%
รวมทั้งสิ้น (กลุ่ม A+B)      165,773.0144       181,431.7056       171,373.6703       171,373.6703             5,600.6559 3.4%

รายการ



หลกัการสําคญัทีป่รบัปรงุจากปี 2560 

1. รายการทีดํ่าเนนิการตาม “ประกาศกระทรวงสาธารณสขุทีอ่อกตามคําสัง่ คสช.ที ่37/2559”  

2. กรณีทีเ่ดมิจา่ยเป็นยา/วคัซนี/เวชภณัฑ/์อปุกรณ์ฯ ทีจํ่าเป็นตามโครงการพเิศษ ทีใ่หอ้งคก์ารเภสชักรรม
จัดหาให ้ระบใุหเ้ป็นไดท้ัง้ 2 รปูแบบ คอื จา่ยเป็นของและหรอืจา่ยชดเชยเป็นเงนิ เพือ่รายการใดพรอ้มที่
จะจา่ยแบบจา่ยชดเชยเป็นเงนิ ก็สามารถดําเนนิการได ้

3. ยา้ยรายการบรกิารกรณีเฉพาะบางรายการ เขา้ระบบ OP-ทั่วไป/IP-ทั่วไป 

4. ระบชุว่งเวลาขอ้มลูทีเ่ป็นตวัแทนการจา่ยคา่ใชจ้า่ย เพือ่ใหจ้า่ยเงนิกองทนุไดภ้ายในปีงบประมาณ 

5. บรูณาการการจา่ยตามเกณฑค์ณุภาพผลงานบรกิาร ทีอ่ยูใ่นรายการตา่งๆ  

6. รายการทีม่กีารจา่ยแบบระบบปลายเปิดใหม้กีารตดิตามการดําเนนิงานและหากงบประมาณปี 2561 ไม่
เพยีงพอ ใหข้องบประมาณเพิม่เตมิตอ่ไป (ไดแ้ก ่บรกิารกรณีเฉพาะ, UCEP, บรกิารผูป่้วยไตวายเรือ้รัง) 

7. กําหนดทศิทางการพัฒนาและปรับปรงุในปี 2562 เพือ่ใหห้น่วยบรกิารทราบและเตรยีมการรองรับ 
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ทัง้นีม้รีายละเอยีดตามเอกสาร (รา่ง) ประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ เรือ่ง  “หลักเกณฑก์ารดําเนนิงานและการบรหิารจัดการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิสําหรับผูม้สีทิธิ
หลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิปีงบประมาณ 2561 ”  ซึง่มรีายละเอยีด จํานวน 8 หมวด ดังนี ้
 
หมวด 1 การบรหิารจัดการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตภิาพรวม 
หมวด 2 รายการบรกิารทางการแพทยเ์หมาจา่ยรายหัว 

สว่นที ่1 บรกิารผูป่้วยนอกทั่วไป 
สว่นที ่2 บรกิารผูป่้วยในทั่วไป 
สว่นที ่3 บรกิารกรณีเฉพาะ  
สว่นที ่4 บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค 
สว่นที ่5 บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพดา้นการแพทย ์
สว่นที ่6 บรกิารการแพทยแ์ผนไทย  
สว่นที ่7 คา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ยในลกัษณะงบลงทนุ (คา่บรกิารทางการแพทยสํ์าหรับผูม้สีทิธใินระบบหลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้เพือ่สนับสนุนเป็นคา่เสือ่มราคาของหน่วยบรกิาร)  
สว่นที ่8 เงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ผูรั้บบรกิารและผูใ้หบ้รกิาร 
สว่นที ่9 การจา่ยตามเกณฑค์ณุภาพผลงานบรกิาร 
สว่นที ่10 การปรับลดคา่แรงหน่วยบรกิารของรัฐในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ
สว่นที ่11 การบรหิารจัดการคา่บรกิารผูป่้วยนอกทั่วไป คา่บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคสําหรับบรกิารพืน้ฐาน และคา่บรกิารผูป่้วยในทั่วไป สําหรับหน่วยบรกิารสงักดั สป.สธ. 

หมวด 3 รายการบรกิารผูป่้วยตดิเชือ้เอชไอวแีละผูป่้วยเอดส ์
สว่นที ่1 บรกิารดแูลรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 
สว่นที ่2 การป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอว ี
สว่นที ่3 การสนับสนุนและสง่เสรมิการจัดบรกิารสําหรับผูต้ดิเชือ้เอชไอวแีละผูป่้วยเอดส ์

หมวด 4 รายการบรกิารผูป่้วยไตวายเรือ้รัง 
สว่นที ่1 บรกิารทดแทนไต 
สว่นที ่2 สนับสนุนและสง่เสรมิการจัดบรกิารสําหรับผูป่้วยไตวายเรือ้รัง 

หมวด 5 รายการบรกิารควบคมุ ป้องกนั และรักษาโรคเรือ้รัง 
สว่นที ่1 บรกิารควบคมุป้องกนัและรักษาผูป่้วยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู โดยเนน้การควบคมุป้องกนัระดับทตุภิมู ิ(Secondary prevention) 
สว่นที ่2 บรกิารผูป่้วยจติเวชเรือ้รังในชมุชน 

หมวด 6 คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิสําหรับหน่วยบรกิารในพืน้ทีก่นัดาร  พืน้ทีเ่สีย่งภยั และพืน้ที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้
หมวด 7 คา่บรกิารสาธารณสขุสําหรับผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ 
หมวด 8 คา่บรกิารสาธารณสขุเพิม่เตมิสําหรับการบรกิารระดับปฐมภมูทิีม่แีพทยป์ระจําครอบครัว 
หมวด 9 คา่ยา วัคซนื เวชภณัฑ ์อวัยวะเทยีม และอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีจํ่าเป็นตามโครงการพเิศษ 
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(รา่ง) ประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ  

ตามเอกสาร 
ทีแ่นบ 1 



ประเด็นสําคญัทีป่รบัปรงุ 

1. รายการทีดํ่าเนนิการตาม “ประกาศกระทรวงสาธารณสขุทีอ่อกตามคําสัง่ คสช.ที ่37/2559”  
 บรกิาร PP ทีเ่ป็นปัญหาพืน้ทีร่ะดบัเขต/จังหวดั (PPA) (หมวด 2 สว่นที ่4) 
 คา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ยในลกัษณะงบลงทนุ (หมวด 2 สว่นที ่7) 
 เงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ผูใ้หบ้รกิาร (หมวด 2 สว่นที ่8) 
 งบสนับสนุนและสง่เสรมิการจัดบรกิารผูต้ดิเชือ้ HIV/AIDS และการป้องกนัการตดิเชือ้ HIV   เพือ่

สนับสนุนหน่วยบรกิารและศนูยอ์งคร์วม (หมวด 3 สว่นที ่2 และ 3) 
 

2. กรณีทีเ่ดมิจา่ยเป็นยา/วัคซนี/เวชภัณฑ/์อปุกรณ์ฯ ทีจํ่าเป็นตามโครงการพเิศษทีใ่หอ้งคก์าร
เภสชักรรมจัดหาให ้ระบใุหเ้ป็นไดท้ัง้ 2 รปูแบบ คอื จา่ยเป็นของและหรอืจา่ยชดเชยเป็นเงนิ 
เพือ่รายการใดพรอ้มทีจ่ะจา่ยแบบจา่ยชดเชยเป็นเงนิ ก็สามารถดําเนนิการได ้
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รายการและกรอบวงเงนิ สําหรบั ยา/วคัซนี/เวชภณัฑ/์อปุกรณฯ์  
ทีจ่ําเป็นตามโครงการพเิศษ ทีใ่หอ้งคก์ารเภสชักรรมจดัหาให ้ปี 2561 

รายการ ลาํดบั โครงการพเิศษ งบปี 2561  
(ลบ.) 

ก. ยาจําเป็น (ยา จ.2  ยาตามระบบ 
CL ยากําพรา้ และยาตา้นพษิ) 

1 โครงการ  ยาบญัช ีจ (2) 
2,426.78 

 2 โครงการ  ยาCL 
3 โครงการ  ยากําพรา้และยาตา้นพษิ 

ข. ยาวัณโรค 4 โครงการ  ยาวัณโรค  (TB) 440.31 
ค. วัคซนี 5 โครงการ วัคซนี(Vaccine) 1,866.90 

ง. สําหรับผูป่้วย HIV/AIDS 
6 โครงการ ยาตา้นไวรัสเอดส ์ARV 2,583.30 
7 โครงการ ถงุยางป้องกนัเอดส ์ 11.145 

จ. สําหรับผูป่้วยไตวายเรือ้รัง 
8 โครงการ CAPD และ EPO  

4,107.31 
9 โครงการ สาย KT สําหรับผูป่้วย CAPD 

ฉ. อปุกรณ์และอวัยวะเทยีม 10 โครงการอปุกรณแ์ละอวัยวะเทยีม ไดแ้ก ่ขอ้เขา่ และ
ขดลวดค้ํายันผนังหลอดเลอืดโคโรนาร ี(stent) 960.83 

    รวม 12,396.57 

* ตวัเลขประมาณงบประมาณ ไดจ้ากความตอ้งการหกัดว้ย stock และเพิม่ buffer stock 1 เดอืน 

รายละเอยีดตาม
เอกสารทีแ่นบ 2 



3. ยา้ยรายการบรกิารกรณีเฉพาะบางรายการ เขา้ระบบ OP-ทัว่ไป/IP-ทั่วไป 
3.1 ยา้ยรายการบรกิารกรณีเฉพาะ (CR) เขา้ OP-ทั่วไป/IP-ทั่วไป จํานวน 3 รายการ ไดแ้ก ่ 

 บรกิารลา้งไต/ฟอกเลอืดลา้งไตกรณีผูป่้วยไตวายเฉียบพลนั,  
 บรกิารผูป่้วยเอดสท์ีม่ภีาวะตดิเชือ้ฉวยโอกาส (การใหย้ารักษาเยือ่หุม้สมองอกัเสบจากเชือ้ และการใหย้ารักษา

โรคตดิเชือ้ไวรัสทีจ่อประสาทตา),  
 การรักษาผูป่้วยเบาหวานขึน้จอประสาทตาดว้ยวธิเีลเซอร ์(เป็นไปตามงบประมาณทีไ่ดรั้บ) 

 

3.2 ยา้ยรายการบรกิารตรวจคดักรองและตรวจยนืยันมะเร็งลําไสใ้หญ ่(ไดรั้บงบเพิม่ใหมใ่นปี 2561จํานวน 
2.28 บาทตอ่ผูม้สีทิธ)ิ เขา้ OP-ทั่วไป (หมวด 2 สว่นที ่1) โดย 
 จัดสรรเงนิเป็น Global budget ระดบัเขต ตามจํานวนผูม้สีทิธทิีล่งทะเบยีนอาย ุ50-70 ปี  
 จา่ยใหห้น่วยบรกิารในลกัษณะโครงการโดยผา่นความเห็นชอบจาก อปสข.  
 รปูแบบระบบบรกิารหรอืเงือ่นไขบรกิาร ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะอนุกรรมการกําหนดประเภทและขอบเขตบรกิารฯ 

กําหนด 
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ประเด็นสําคญัทีป่รบัปรงุ (ตอ่) 
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ประเด็นสําคญัทีป่รบัปรงุ (ตอ่) 

4. ระบชุว่งเวลาขอ้มลูทีเ่ป็นตวัแทนการจา่ยคา่ใชจ้า่ย เพือ่ใหจ้า่ยเงนิกองทนุไดภ้ายใน
ปีงบประมาณ 

บรกิาร ชว่งเวลาขอ้มลูทีเ่ป็นตวัแทนจา่ยปี 2560 ชว่งเวลาขอ้มลูทีเ่ป็นตวัแทนจา่ยปี 2561 
1) บรกิารผูป่้วยนอกท่ัวไป เฉพาะ สป.สธ. ใชป้ชก. 1 กค.59 เฉพาะ สป.สธ. ใชป้ชก. 1 เมย.60 

2) บรกิารสรา้งเสรมิ
สขุภาพและป้องกนั
โรค  

PPA ->ใชป้ชก. ณ 1 กค.59 จัดแบง่วงเงนิเขต PP ท่ัวไป -> ใชป้ชก. ณ 1 เมย.60 
 

PP ท่ัวไป -> ใชป้ชก. ณ 1 กค.59 PPA -> ใชป้ชก. ณ 1 เมย.60 จัดแบง่วงเงนิเขต 

3) บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
ดา้นการแพทย ์

ใชป้ชก. 1 กค. 59 คํานวณวงเงนิ GB เขต ใชป้ชก. 1 เมย.60 คํานวณวงเงนิ GB เขต 

4) บรกิารแพทยแ์ผนไทย ขอ้มลูผลงาน เมย.58-มคี.59 ขอ้มลูผลงาน เมย.60 - มคี.61 

5) คา่บรกิารทาง
การแพทยท์ีเ่บกิจ่ายใน
ลักษณะงบลงทนุ (งบ
คา่เสือ่ม) 

กรณี OP-PP -> ใชป้ชก. 1 พย.59 จัดสรรเงนิใหก้บั
หน่วยบรกิารทกุสงักัด 

กรณี OP-PP ->  
• ใชป้ชก. 1 เมย.60 แบง่เงนิ สป.และนอกสป, 
• กรณีสป.  ใช ้ปชก. 1 เมย.60 จัดสรรเงนิ 
• กรณีนอกสป. ใช ้ปชก. 1 พย.60 จัดสรรเงนิ 

กรณี IP -> ใชผ้ลงาน IP ตามวนัจําหน่าย 10 เดอืน 
ระหวา่ง ตค.58-กค.59 

กรณี IP -> ใชผ้ลงาน IP ตาม sent date 
6 เดอืน ระหวา่ง ตค.59 - มคี.60 



5. บรกิารผูป่้วยในทั่วไป (หมวด 2 สว่นที ่2) 
 การกําหนดเงือ่นไขบรกิารและอตัราจา่ยสําหรับบางบรกิารเฉพาะเขตกรณีรายการบรกิารทีกํ่าหนดใหม่

เพิม่เตมิ จากปีงบประมาณ 2560 ใหเ้ริม่การจา่ยคา่ใชจ้า่ยตัง้แต ่1 เมษายน 2561 และใหม้ปีระเมนิผล
วา่เป็นไปตามวตัถปุระสงคท์ีม่กีารกําหนดเงือ่นไขบรกิารและอตัราจา่ยสําหรับบางบรกิารเฉพาะเขต 
กอ่นการดําเนกิารตอ่ในปีงบประมาณ 2562 

6. บรกิารกรณีเฉพาะ (หมวด 2 สว่นที ่3) 
 ระบอุตัราผา่ตดัผูป่้วยระดบัสายตาอืน่ๆ จากไมเ่กนิขา้งละ 7,000 บาท เป็นขา้งละ 5,000 บาท 

(เทา่กบัทีจ่า่ยจรงิในปี 2560) 

 สนับสนุนระบบการคดักรองตอ้กระจกเพือ่วางแผนการจัดบรกิาร 

 ใหม้กีารดําเนนิการศกึษากลวธิทีีเ่หมาะสมในการผา่ตดัตอ้กระจกทีมุ่ง่เป้าการแกปั้ญหาตาบอดและ
สายตาเลอืนลางรนุแรงจากตอ้กระจก (Blinding cataract & Severe cataract) 
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ประเด็นสําคญัทีป่รบัปรงุ (ตอ่) 



7. บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค (หมวด 2 สว่นที ่4)  
7.1  คา่บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคทีเ่ป็นปัญหาพืน้ทีร่ะดับเขต/จังหวัด (PPA) ให ้

 การดําเนนิงานจัดบรกิารใหคํ้านงึถงึการบรูณาการกบัคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชวีติระดบัอําเภอ (District  
health board: DHB) 

 หากมเีงนิเหลอืใหจ้า่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคสําหรับบรกิารพืน้ฐาน ใหก้บัหน่วย
บรกิารประจําตามจํานวนผูล้งทะเบยีนสทิธ ิโดยผา่นความเห็นชอบจาก อปสข. 

8. บรกิารการแพทยแ์ผนไทย (หมวด 2 สว่นที ่6) ปรับเงือ่นไขการจา่ย ใหจ้า่ยแบบเหมาจา่ยใหห้น่วยบรกิาร
ประจําและหรอืหน่วยบรกิารรว่มใหบ้รกิาร ดงันี ้

8.1 ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ใหห้น่วยบรกิารทีม่ศีกัยภาพและการบรกิารทีเ่ป็นตน้แบบการบรกิารแพทยแ์ผนไทยที่
ครอบคลมุทกุมติ ิ 

8.2 ไมเ่กนิรอ้ยละ 40 ตามศกัยภาพการบรกิารแพทยแ์ผนไทย ยกเวน้หน่วยบรกิารทีเ่ป็นตน้แบบ 
8.3 ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ตามจํานวนผลงานบรกิารแพทยแ์ผนไทย  โดยเป็นขอ้มลูผลงานบรกิารตัง้แต ่1 เมย.60 

ถงึ 31 มคี.61 ยกเวน้หน่วยบรกิารทีเ่ป็นตน้แบบ 
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ประเด็นสําคญัทีป่รบัปรงุ (ตอ่) 



9. การจา่ยตามเกณฑค์ณุภาพผลงานบรกิาร (หมวด 2 สว่นที ่9) บรูณาการจา่ยตามเกณฑค์ณุภาพ
ผลงานบรกิาร ทีอ่ยูใ่นรายการตา่งๆ [OP-ทัว่ไป 9 บาทตอ่ผูม้สีทิธ ิ, PPB 9 บาทตอ่คนไทย,  รายการ
คา่บรกิารจา่ยตามเกณฑค์ณุภาพผลงานบรกิาร 2 บาทตอ่ผูม้สีทิธ]ิ  

 บรหิารแบบ Global budget ระดบัเขตของแตล่ะเขต จา่ยใหห้น่วยบรกิารทีม่ผีลการดําเนนิงานตาม
ตวัชีว้ดัเกนิกวา่เป้าหมายตามแนวทางที ่สปสช.กําหนด 

 หากมเีงนิเหลอื ใหจ้า่ยใหห้น่วยบรกิารประจําตามจํานวนผูล้งทะเบยีนสทิธ ิโดยผา่นความเห็นชอบจาก 
อปสข. 

10. การจัดสรรคา่บรกิาร OP-PP-IP (Basic payment) หน่วยบรกิารสงักดั สป.  

 กนัเงนิไมเ่กนิ 3,000  ลบ. สําหรับบรหิารจัดการระดบัประเทศ/เขต/จังหวดั และ 

 ไมเ่กนิ 7,000 ลบ.สําหรับปรับเกลีย่รายรับภายใตเ้งือ่นไข Step ladder และ K 

 หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการปรับเกลีย่ ใหผ้า่นความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกําหนดหลกัเกณฑ์
การดําเนนิงานและการบรหิารจัดการกองทนุภายใน กรกฎาคม 2560 
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ประเด็นสําคญัทีป่รบัปรงุ (ตอ่) 



11.  บรกิารสขุภาพผูต้ดิเชือ้เอช.ไอ.วแีละผูป่้วยเอดส ์(หมวดที ่3) เพิม่การตรวจคดักรองและตรวจ
ยนืยนัไวรัสตบัอกัเสบซ ี 

 กลุม่เป้าหมาย ไดแ้ก ่ผูต้ดิเชือ้เอชไอวแีละผูป่้วยเอดส ์และกลุม่เสีย่งการตดิเชือ้เอชไอว ี 

 การจา่ยคา่ใชจ้า่ย จา่ยตามผลการบรกิารฯ ตามแนวทาง/เงือ่นไข/อตัรา ที ่สปสช.กําหนด ซึง่จะมาจาก
การหารอืรว่มกนักบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

12.บรกิารควบคมุป้องกนัและรักษาผูป่้วยโรคเบาหวานและความดันสงู (หมวด 5 สว่นที ่1)  

 เพิม่สดัสว่นการจา่ยตามคณุภาพผลงานบรกิาร 2nd prevention จากรอ้ยละ 40 เป็น 60  

 กําหนดใหม้ตีวัชีว้ดัเกีย่วกบัการรักษาผูป่้วยเบาหวานขึน้จอประสาทตาดว้ยวธิเีลเซอร ์(Laser project 

for diabetic retinopathy)  
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ประเด็นสําคญัทีป่รบัปรงุ (ตอ่) 



13. บรกิารสาธารณสขุเพิม่เตมิสําหรับการบรกิารระดับปฐมภมูทิีม่แีพทยป์ระจําครอบครัว (หมวดที ่8) (ไดรั้บงบเพิม่ใหมใ่น
ปี 2561) มเีป้าหมายเพิม่การเขา้ถงึบรกิารทัง้บรกิารในหน่วยบรกิารและบรกิารในชมุชน ภายใตร้ปูแบบทีส่นับสนุนการ
บรกิารระดบัปฐมภมูทิีม่แีพทยป์ระจําครอบครัว โดย 

13.2 จา่ยใหห้น่วยบรกิารประจํา หน่วยบรกิารปฐมภมู ิรวมทัง้หน่วยบรกิารร่วมใหบ้รกิาร ทีจั่ดใหม้บีรกิารปฐมภมูทิีม่คีณุสมบัตเิป็น 
“คลนิกิหมอครอบครัว (Primary Care Cluster: PCC)” ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสขุ โดยกําหนด PCC เป้าหมาย
เป็น 2 ชว่ง คอื ณ 30 กนัยายน 2560 และ ณ 30 เมษายน 2561 

13.3 แนวทางการจา่ยคา่ใชจ้่าย 

1) จํานวน 200 ลา้นบาท (+543,473 visit) สําหรับ PCC เป้าหมายในพืน้ทีน่อก กทม. ใหไ้มเ่กนิรอ้ยละ 80 ใหจ้า่ยตาม
จํานวนประชากร และหรอืจํานวนทมีคลนิกิหมอครอบครัว และไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 ใหจ้า่ยตามผลการบรกิารทีเ่พิม่ขึน้ 

2) จํานวน 40 ลา้นบาท (+108,700 visit) สําหรับ PCC เป้าหมายในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ใหแ้นวทางและหลักเกณฑก์าร
จา่ยคา่ใชจ้า่ยผา่นความเห็นชอบจาก อปสข. ภายใตเ้งือ่นไข ดังนี ้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 จา่ยตามรายการบรกิารและหรอื
ตามผลงานบรกิารทีเ่พิม่ขึน้ของ PCC เป้าหมาย ทัง้นีใ้หส้ามารถจา่ยคา่ใชจ้า่ยใหห้น่วยบรกิารทีร่ว่มใหบ้รกิารได ้และไม่
เกนิรอ้ยละ 30 จา่ยตามเกณฑค์ณุภาพผลงานบรกิาร 

3) ให ้สปสช.สามารถปรับเกลีย่วงเงนิระหวา่งขอ้ 1) และขอ้ 2) ไดต้ามผลการบรกิารทีเ่กดิขึน้จรงิ 
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ประเด็นสําคญัทีป่รบัปรงุ (ตอ่) 
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(รา่ง) คณุสมบตั ิ“คลนิกิหมอครอบครวั (Primary Care Cluster: PCC)”  
ของกระทรวงสาธารณสขุ 

บคุลากร 

•แพทยเ์วชศาสตร์
ครอบครัว หรอืผา่นการ
อบรมระยะสัน้ราช
วทิยาลัย 1 คนตอ่ทมี 

•พยาบาลวชิาชพี/
พยาบาลเวชปฏบิัต ิ1 ตอ่
ประชากร 2,500 (4 คน) 
อยา่งนอ้ย 50% 

•นักวชิาการ/เจา้พนักงาน
สาธารณสขุ 1 ตอ่
ประชากร 2,500 (4 คน) 
อยา่งนอ้ย 50% 

ระบบงาน 

• ระบบบรกิาร  
o Service package รายกลุม่วัย, EPI, ANC, ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรม 
o การคดักรองผูป่้วยตามกลุม่วัย 
o บรกิารอบุตัเิหตฉุุกเฉนิ/บรกิารผูป่้วยนอกเบือ้งตน้ 
o บรกิาร Home visit/ Home care 
o บรกิาร Long term care 
o บรกิารใหคํ้าปรกึษา 

• ระบบสง่ตอ่/สง่กลับ (Green channel/ Refer back) 

• ระบบขอ้มลูและขา่วสาร 
o ระบบการเชือ่มโยงขอ้มลูในการใหบ้รกิารระหวา่งโรงพยาบาลแม่

ขา่ยกบัคลนิกิหมอครอบครัว 
o โปรแกรมจัดเก็บขอ้มลูและสง่ออกตามมาตรฐานทีกํ่าหนด 
o ระบบรายงานประจําเดอืนและรายไตรมาส 

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

•มสีถานบรกิารที่
เหมาะสม 

•มคีรภุณัฑท์ีจํ่าเป็น
ตามหลักเกณฑท์ี่
กําหนด 

 

 

 

 



1. การปรับปรงุ DRGs สําหรับจา่ยคา่บรกิาร IP-ทั่วไป  

2. การปรับปรงุการจา่ยคา่ใชจ้า่ยสําหรับบรกิารผา่ตดัแบบไมค่า้งคนื (One day surgery) ตอ่เนือ่งจากปี 2561 

3. การปรับบรกิารกรณีเฉพาะบางรายการเขา้ระบบปกต ิOP-ทั่วไป/IP-ทั่วไป รวมทัง้การจา่ยอปุกรณ์และอวยัวะเทยีมฯ อาจไปรวม
ในคา่บรกิารใน IP-ทั่วไป โดยเฉพาะ ขอ้เขา่เทยีมและสว่นทีเ่กีย่วกบัผา่ตดั PCI 

4. การปรับรปูแบบการจัดหาบรกิารและแนวทางการจา่ยงบ PP เพือ่เพิม่การเขา้ถงึบรกิารผูม้สีทิธอิืน่ๆ มากขึน้ 

5. พัฒนารปูแบบการใหบ้รกิารในหน่วยบรกิารและหรอืในชมุชนรปูแบบใหม ่เพือ่รองรับผูป่้วยทีต่อ้งการฟ้ืนฟสูมรรถภาพดา้น
การแพทยใ์นระยะหลงัเฉยีบพลัน (Subacute care)  

6. ปรับสดัสว่นการจัดสรรตามคณุภาพผลงานบรกิารควบคมุป้องกนัและรักษาผูป่้วย DM/HT เพิม่ขึน้ โดยจะประมวลผลขอ้มลูจาก
ฐานขอ้มลูบรกิารตา่งๆ จากระบบขอ้มลูผูป่้วยนอกรายบคุคล (OP/PP individual records) 

7. ศกึษาความเป็นไปไดข้องการบรูณาการงบประมาณเพือ่สนับสนุน คกก.พัฒนาคณุภาพชวีติระดบัอําเภอ (DHB), และบรกิาร 
PCC (ตามมตคิรม.เรือ่งการปฏริปูระบบสาธารณสขุ) 

8. ศกึษากลวธิทีีเ่หมาะสมในการผา่ตดัตอ้กระจกทีมุ่ง่เป้าการแกปั้ญหาตาบอดและสายตาเลอืนลางรนุแรงจากตอ้กระจก 
(Blinding cataract & Severe cataract) 
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ทศิทางการพฒันาและปรบัปรงุในปี 2562  

ในทกุประเด็นทีเ่สนอจะมกีารวเิคราะหข์อ้มลูผลกระทบตอ่หน่วยบรกิารและผูรั้บบรกิาร  
รวมทัง้มกีารหารอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่การเตรยีมระบบการจา่ยคา่ใชจ้า่ยกอ่นทีจ่ะมกีารดําเนนิการ 

Presenter
Presentation Notes
เพิ่มเรื่อง PP
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