
แนวทางการบรหิารจัดการกองทนุ

หลกัประกันสุขภาพแหงชาติ

 ปงบประมาณ ๒๕๖๔

สํานักงานหลกัประกันสุขภาพแหงชาติ เขต ๑ เชยีงใหม



                  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ปงบประมาณ ๒๕๖๔

หมวด ๑ การบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตภิาพรวม
หมวด ๒ รายการบรกิารทางการแพทยเ์หมาจา่ยรายหวั

สว่นท ี1 บรกิารผูป่้วยนอกทวัไป
สว่นท ี2 บรกิารผูป่้วยในทัวไป
สว่นท ี3 บรกิารกรณีเฉพาะ 
สว่นท ี4 บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค
สว่นท ี5 บรกิารฟืนฟสูมรรถภาพดา้นการแพทย์
สว่นท ี6 บรกิารการแพทยแ์ผนไทย 
สว่นท ี7 คา่บรกิารทางการแพทยท์เีบกิจา่ยในลักษณะงบลงทนุ (คา่บรกิารทางการแพทยสํ์าหรับผูม้สีทิธใินระบบหลักประกนัสขุภาพถว้นหนา้เพอืสนับสนุนเป็นคา่เสอืมราคาของหน่วย

บรกิาร) 
สว่นท ี8 เงนิชว่ยเหลอืเบอืงตน้ผูรั้บบรกิารและผูใ้หบ้รกิาร
สว่นท ี9 การจา่ยตามเกณฑค์ณุภาพผลงานบรกิาร
สว่นท ี10 การปรับลดคา่แรงหน่วยบรกิารของรัฐในระบบหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
สว่นท ี11 การบรหิารจัดการคา่บรกิารผูป่้วยนอกทวัไป คา่บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคสําหรับบรกิารพนืฐาน และคา่บรกิารผูป่้วยในทัวไป สําหรับหน่วยบรกิารสงักดั สป.สธ.

หมวด ๓ รายการบรกิารผูต้ดิเชอืเอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์
สว่นท ี1 บรกิารดแูลรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสและบรกิารทเีกยีวขอ้ง
สว่นท ี2 การป้องกนัการตดิเชอืเอชไอวี
สว่นท ี3 สนับสนุนและสง่เสรมิการจดับรกิารสําหรับผูต้ดิเชอืเอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์

หมวด ๔ รายการบรกิารผูป่้วยไตวายเรอืรงั
หมวด ๕ รายการบรกิารควบคมุ ป้องกนั และรกัษาโรคเรอืรงั

สว่นท ี1 บรกิารควบคมุป้องกนัและรักษาผูป่้วยโรคเบาหวานและความดันโลหติสงู
สว่นท ี2 บรกิารผูป่้วยจติเวชเรอืรังในชมุชน

หมวด ๖ คา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิสําหรบัหนว่ยบรกิารในพนืทกีนัดาร  พนืทเีสยีงภยัและพนืทจีงัหวดัชายแดนภาคใต้
หมวด ๗ คา่บรกิารสาธารณสขุสําหรบั ผูท้มีภีาวะพงึพงิในชุมชน
หมวด ๘ คา่บรกิารสาธารณสขุเพมิเตมิสําหรบัการบรกิารระดบัปฐมภมูทิมีแีพทยป์ระจําครอบครวั
หมวด ๙ คา่ยา วคัซนี เวชภณัฑ ์อวยัวะเทยีม และอปุกรณ์ทางการแพทย ์ทจีําเป็นตามโครงการพเิศษ
หมวด ๑๐ บรกิารโรคตดิเชอืไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19



หลกัการสําคัญของการบริหารจดัการกองทุนฯ ป 2564

รายการบริการสวนใหญคงการบริหารเหมอืนป 2563 ยกเวนรายการ

เพ่ิมเติมสทิธปิระโยชนใหม หรือปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพมากขึ้น

สนับสนุนการจดับริการใหสอดคลองกับนโยบายการรักษาระยะหางทาง

สังคม (Social distancing) และลดความแออัดในหนวยบริการ

การปรับปรุงจะเนนเปนไปตามมาตรฐานวิชาชพีตางๆ และกําหนดแนว

ทางการจายคาใชจายที่ไมซับซอน



เงินเดือน  49,832.58 ลบ.

เงินสด    140,533.42 ลบ.

เงินเดอืน  52,143.98 ลบ.

เงินสด    142,364.81 ลบ.



โครงสรางงบประมาณกองทนุหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ

1. งบเหมาจา่ยรายหวั (Capitation) 2. นอกงบเหมาจา่ยรายหวั (non-Capitation)

กองทุนเหมาจายรายหัว ป 62 ป 63 ป 64 สวนตาง

อัตราเหมาจาย บาท/ปชก. 3,426.56 3,600.00 3,719.23 119.23

ประชากรสิทธิ 

UC
ลานคน 48.575 48.264 47.644 -0.62

งปม.รวม ลบ. 166,445.23 173,750.40 177,198.99 3,448.59

เงินเดือนภาครัฐ ลบ. 47,314.96 49,832.58 52,143.98 2,311.40

เหลือเปนคาใช 

จายบริการทาง

การแพทย
ลบ. 119,130.26 123,917.82 125,055.02 1,137.20

กองทนุเฉพาะโรค ป 63 ป 64 สวนตาง

HIV / AIDS

บริการ 3,321.84     3,405.51 รวม

3,676.35

+ 79.51

ปองกัน 237.00 250.839

สนับสนุน 38.00 20.00

ไตวายเร้ือรัง 9,405.41 9720.28 + 314.87

โรคเรื้อรัง
DM + HT 965.57 1091.21 +125.64

จิตเวชชมุชน 72.00 72.00 ---

LTC (ผูมีภาวะพี่งพิงในชุมชน) 1,025.56 838.026 - 187.53

PCC 268.64 258.64
รวม 421.64 

+ 153.00สนับสนุนนโยบาย social 

distancing
- 163.00

MMR (ภาคใต 61-62) 27.0090   - - 27.0090

Hardship 1,490.29 1,490.29 -

งบประมาณกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
      ปี งปม. 63 ไดรั้บจัดสรร 190,366.0000 ลบ.
      ปี งปม. 64 ไดรั้บจัดสรร 194,508.7899 ลบ.  (+ 4142.79 )



รายการ จํานวนเงนิ 
(ลา้นบาท)

1. บริการทางการแพทยเหมาจายรายหัว 

   1.1 คาใชจายเพ่ือบริการทางการแพทยตางๆ 125,055.0184

   1.2 คาแรงของหนวยบริการของรัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 52,143.9758

2. บริการผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส 3,676.3507

3. บริการผูปวยไตวายเรื้อรัง 9,720.2800

4. บริการควบคุม ปองกัน และรักษาโรคเรื้อรัง 1,163.2110

5. คาใชจายเพ่ิมเติมสําหรับหนวยบริการในพ้ืนที่กันดาร พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย

 และพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต
1,490.2880

6. คาบริการสาธารณสุขสําหรับผูมีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน 838.0260

7. คาบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติมสําหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มแีพทยประจํา

ครอบครัว
421.6400

รวมทั้งส้ิน 194,508.7899

รวมกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (ไมรวมเงินเดือนหนวยบรกิารของรัฐ) 142,364.8141

เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติปงบประมาณ 2564เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติปงบประมาณ 2564

บรกิารทางการแพทยเ์หมาจา่ยรายหวั ปีงบประมาณ 2564

ประเภทบรกิาร จํานวนบาท/ผูม้ ี
สทิธิ

1. บริการผูปวยนอกทั่วไป 1,279.31

2. บริการผูปวยในทั่วไป 1,440.03

3. บริการกรณีเฉพาะ 373.67

4. บริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค 455.39

5. บริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย 18.40

6. บริการการแพทยแผนไทย 17.90

7. คาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบ

ลงทุน (คาบริการทางการแพทยสําหรับผูมีสิทธิใน

ระบบหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ เพ่ือสนับสนุน

เปนคาเสื่อมราคาของหนวยบริการ)

128.69

8. เงนิชวยเหลือเบ้ืองตนกรณีผูรับบรกิารและผู

ใหบริการ
3.84

9. บริการจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ 2.00

รวม   (บาทตอผูมีสิทธ)ิ 3,719.23



โครงสรางงบประมาณกองทนุหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ

1. งบเหมาจา่ยรายหวั (Capitation) 2. นอกงบเหมาจา่ยรายหวั (non-Capitation)
ประเภทบรกิาร ป 2562 ป 2563 ป 2564

1. บริการผูปวยนอกทัว่ไป 1,179.34 1,251.68 1,279.31

2. บริการผูปวยในทั่วไป 1,294.94 1,370.80 1,440.03

3. บริการกรณีเฉพาะ ** 357.50 359.51 373.67

4. บริการสรางเสริมสขุภาพและปองกนัโรค 431.43 452.60 455.39

5. บริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย 16.13 17.43 18.4

6. บริการแพทยแผนไทย 11.61 14.80 17.9

7. งบคาเสื่อม 128.69 128.69 128.69

8. เงินชวยเหลอืเบื้องตนกรณีผูรับบริการและผู

ใหบรกิาร
4.92 2.49 3.84

9. บริการจายตามเกณฑคณุภาพผลงานบริการ 2.00 2.00 2.00

รวม 3,426.56 3,600.00 3,719.23

ประชากรลงทะเบียน UC (ลานคน) 48.575 48.264 47.644

งบประมาณกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
      ปี งปม. 63 ไดร้ับจัดสรร 190,366.0000 ลบ.
      ปี งปม. 64 ไดร้ับจัดสรร 194,508.7899 ลบ. (+ 4142.79 )

กองทนุเฉพาะโรค ป 63 ป 64 สวนตาง

HIV / AIDS

บริการ 3,321.84     3,405.51 รวม

3,676.35

+ 79.51

ปองกัน 237.00 250.839

สนับสนุน 38.00 20.00

ไตวายเร้ือรัง 9,405.41 9720.28 + 314.87

โรคเรื้อรัง
DM + HT 965.57 1091.21 +125.64

จิตเวชชมุชน 72.00 72.00 ---

LTC (ผูมีภาวะพี่งพิงในชุมชน) 1,025.56 838.026 - 187.53

PCC 268.64 258.64
รวม 421.64 

+ 153.00สนับสนุนนโยบาย social 

distancing
- 163.00

Hardship 1,490.29 1,490.29 -



การบริหารจัดการกองทนุหลักประกันสขุภาพแหงชาติ

ปงบประมาณ 2564

การบริหารจัดการกองทนุหลักประกันสขุภาพแหงชาติ

ปงบประมาณ 2564



กลุมเกินจําเปน

กลุมมีงบประมาณเฉพาะ

� การบําบัดรักษา ฟนฟูผูติดยา และสารเสพติดตามกฎหมายวาดวย

ยาเสพยตดิ  (ยกเวนการใหสารเมทาโดนระยะยาว สําหรับผูปวยที่ติดสารเสพติด

ในกลุมฝนและอนุพันธของฝน เชน เฮโรอีน)

� อุบัติเหตุจากรถเฉพาะที่ พรบ.ผูประสบภัยคุมครอง 

 (สวนเกินใชสิทธิหลักประกันสขุภาพ)

� การบําบัดรักษา ฟนฟูผูติดยา และสารเสพติดตามกฎหมายวาดวย

ยาเสพยตดิ  (ยกเวนการใหสารเมทาโดนระยะยาว สําหรับผูปวยที่ติดสารเสพติด

ในกลุมฝนและอนุพันธของฝน เชน เฮโรอีน)

� อุบัติเหตุจากรถเฉพาะที่ พรบ.ผูประสบภัยคุมครอง 

 (สวนเกินใชสิทธิหลักประกันสขุภาพ)

กลุมบริการอ่ืนๆ
� ผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ และกิจกรรมที่เก่ียวของ 

     (ยกเวน การปลูกถายไต กระจกตา ตับ และหัวใจ)

� Admit รักษาโรคเดียวกันเกิน 180 วัน ยกเวน จําเปน

� ผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ และกิจกรรมที่เก่ียวของ 

     (ยกเวน การปลูกถายไต กระจกตา ตับ และหัวใจ)

� Admit รักษาโรคเดียวกันเกิน 180 วัน ยกเวน จําเปน



การใชสิทธเิขารับบรกิารการใชสิทธเิขารับบรกิาร

ลงทะเบยีนสิทธิ1

3
ยายหนวยบริการ 

กรณยีายที่อยู 

หมายเหตุ: ถาพักไมตรงตามทะเบียนบานเพ่ิม หลักฐานรับรองอยางใด อยางหน่ึง 

(ทะเบียนบานที่พักใหเจาบานรบัรอง สัญญาเชาที่พักแสดงใบเสรจ็คาเชาบาน คานํ้า คาไฟ ที่มีชื่อตนเอง ฯลฯ)

(ยาย 4 ครั้ง/ปงบ)

ใชบริการตามข้ันตอนที่หนวยบริการประจํา2



บริการผูปวยนอก (OP)

ป 2564

บริการผูปวยนอก (OP)

ป 2564



โครงสรางงบประมาณกองทนุหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ

1. งบเหมาจา่ยรายหวั (Capitation) 2. นอกงบเหมาจา่ยรายหวั (non-Capitation)
ประเภทบรกิาร ป 2562 ป 2563 ป 2564

1. บริการผูปวยนอกทั่วไป 1,179.34 1,251.68 1,279.31

2. บริการผูปวยในทั่วไป 1,294.94 1,370.80 1,440.03

3. บริการกรณีเฉพาะ 357.50 359.51 373.67

4. บริการสรางเสริมสขุภาพและปองกนัโรค 431.43 452.60 455.39

5. บริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย 16.13 17.43 18.4

6. บริการแพทยแผนไทย 11.61 14.80 17.9

7. งบคาเสื่อม 128.69 128.69 128.69

8. เงินชวยเหลอืเบื้องตนกรณีผูรับบริการและผู

ใหบรกิาร
4.92 2.49 3.84

9. บริการจายตามเกณฑคณุภาพผลงานบริการ 2.00 2.00 2.00

รวม 3,426.56 3,600.00 3,719.23

ประชากรลงทะเบียน UC (ลานคน) 48.575 48.264 47.644

งบประมาณกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
      ปี งปม. 63 ไดร้ับจัดสรร 190,366.0000 ลบ.
      ปี งปม. 64 ไดร้ับจัดสรร 194,508.7899 ลบ. (+ 4,142.79 )

กองทนุเฉพาะโรค ป 63 ป 64 สวนตาง

HIV / AIDS

บริการ 3,321.84     3,405.51 รวม

3,676.35

+ 79.51

ปองกัน 237.00 250.839

สนับสนุน 38.00 20.00

ไตวายเร้ือรัง 9,405.41 9720.28 + 314.87

โรคเรื้อรัง
DM + HT 965.57 1091.21 +125.64

จิตเวชชมุชน 72.00 72.00 ---

LTC (ผูมีภาวะพี่งพิงในชุมชน) 1,025.56 838.026 - 187.53

PCC 268.64 258.64
รวม 421.64 

+ 153.00สนับสนุนนโยบาย social 

distancing
- 163.00

Hardship 1,490.29 1,490.29 -



การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ป 2563

ประเภทบรกิาร ป 2564

1. บริการผูปวยนอกทั่วไป 1,279.31

2. บริการผูปวยในทั่วไป 1,440.03

3. บริการกรณีเฉพาะ ** 373.67

4. บริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค 455.39

5. บริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย 18.4

6. บริการแพทยแผนไทย 17.9

7. งบคาเสื่อม 128.69

8. เงินชวยเหลอืเบ้ืองตนกรณีผูรบับริการและ

ผูใหบริการ
3.84

9. บริการจายตามเกณฑคุณภาพผลงาน

บริการ
2.00

รวม 3,719.23

ประชากรลงทะเบียน UC (ลานคน) 47.644

1. งบเหมาจา่ยรายหวั (Capitation)
บริการผูปวยนอกทั่วไป

QOF

1,279.31 บาท

9 บาท
จา่ยแบบเหมาจา่ยตอ่ผูม้สีทิธ ิ

(1,270.31) 
จา่ยอตัราเหมาจา่ยระดบัจงัหวดั
1) 80% ใช ้age adjusted อัตราจา่ย±ไมเ่กนิ10% 

จากคา่เฉลยีประเทศ 
2) 20% จา่ยดว้ยอัตราเทา่กัน 

CUP สป.สธ.
ใช ้UC POP

ณ 1 เม.ย. 63

CUP สงักัดอนืๆตามการ
ลงทะเบยีนจรงิ

(Point UC รายเดอืน)

Basic Payment

 ประเด็นเปลี่ยนแปลง : รวมวัคซนีปองกันโรคพษิสุนัขบา (ยายจาก CR) 

การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ป 2564



บริการผูปวยในทั่วไป (IP)

ป 2564

บริการผูปวยในทั่วไป (IP)

ป 2564



โครงสรางงบประมาณกองทนุหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ

1. งบเหมาจา่ยรายหวั (Capitation) 2. นอกงบเหมาจา่ยรายหวั (non-Capitation)
ประเภทบรกิาร ป 2562 ป 2563 ป 2564

1. บริการผูปวยนอกทัว่ไป 1,179.34 1,251.68 1,279.31

2. บริการผูปวยในทั่วไป 1,294.94 1,370.80 1,440.03

3. บริการกรณีเฉพาะ ** 357.50 359.51 373.67

4. บริการสรางเสริมสขุภาพและปองกนัโรค 431.43 452.60 455.39

5. บริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย 16.13 17.43 18.4

6. บริการแพทยแผนไทย 11.61 14.80 17.9

7. งบคาเสื่อม 128.69 128.69 128.69

8. เงินชวยเหลอืเบื้องตนกรณีผูรับบริการและผู

ใหบรกิาร
4.92 2.49 3.84

9. บริการจายตามเกณฑคณุภาพผลงานบริการ 2.00 2.00 2.00

รวม 3,426.56 3,600.00 3,719.23

ประชากรลงทะเบียน UC (ลานคน) 48.575 48.264 47.644

งบประมาณกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
      ปี งปม. 63 ไดร้ับจัดสรร 190,601.7092 ลบ.
      ปี งปม. 64 ไดร้ับจัดสรร 194,508.7899 ลบ.  (+ 3,907.08 )

กองทนุเฉพาะโรค ป 63 ป 64 สวนตาง

HIV / AIDS

บริการ 3,321.84     3,405.51 รวม

3,676.35

+ 79.51

ปองกัน 237.00 250.839

สนับสนุน 38.00 20.00

ไตวายเร้ือรัง 9,405.41 9720.28 + 314.87

โรคเรื้อรัง
DM + HT 965.57 1091.21 +125.64

จิตเวชชมุชน 72.00 72.00 ---

LTC (ผูมีภาวะพี่งพิงในชุมชน) 1,025.56 838.026 - 187.53

PCC 268.64 258.64
รวม 421.64 

+ 153.00สนับสนุนนโยบาย social 

distancing
- 163.00

Hardship 1,490.29 1,490.29 -



การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ป 2564

ประเภทบรกิาร ป 2564

1. บริการผูปวยนอกทัว่ไป 1,279.31

2. บริการผูปวยในทั่วไป 1,440.03

3. บริการกรณีเฉพาะ ** 373.67

4. บริการสรางเสริมสขุภาพและปองกนัโรค 455.39

5. บริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย 18.4

6. บริการแพทยแผนไทย 17.9

7. งบคาเสื่อม 128.69

8. เงินชวยเหลอืเบื้องตนกรณีผูรับบริการและผู

ใหบรกิาร
3.84

9. บริการจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ 2.00

รวม 3,719.23

ประชากรลงทะเบียน UC (ลานคน) 47.644

1. งบเหมาจา่ยรายหวั (Capitation)

สว่นทเีหลอื
Global budget ระดบัเขต

100 ลบ.
บรหิารจดัการระดบัประเทศ

แนวทางการจา่ย :แนวทางการจา่ย :
• จ่ายเพมิเตมิ ใหเ้ขตกรณีทอีตัรา

จ่ายระดบัเขตไมถ่งึ 8,350 บาท
ตอ่ adjRW

• ถา้มเีงนิเหลอื จา่ยใหห้น่วย
บรกิารตามผลงาน

แนวทางการจาย : ใช DRG v5แนวทางการจาย : ใช DRG v5
1. ม.7 , UCEP , สํารองเตียง ,สลายนิ่ว , เดก็แรกเกิดที่นํ้าหนักนอยกวา 1,500 กรัม 
        หรือเดก็แรกเกิดที่ปวย สลายน่ิว ODS&MIS และ Home Chemo ใชบริการขาม
        เขตจายตามราคาที่กําหนด

2. บริการในเขต

- จายเบ้ืองตนทีอ่ัตรา 8,350 บาทตอAdjRW เทากันทุกเขต
- สิ้นป หากมีเงินเหลือ แตละเขตจายเพ่ิมเติมตามผลงานของแตละหนวยบริการ 
- ถาอตัราต่ํากวา 8,350 บาทตอAdjRW ใหใชเงินระดับประเทศจายใหไดที่อตัรา 8,350 
บาทตอAdjRW ภายใตวงเงินระดับประเทศ



            บริการผูปวยใน ประกันอตัราจายเบ้ืองตนที่อัตรา 8,350 บาท    

ตอ adj.RW เทากันทุกเขต

             ปดงบเรว็ขึ้นในเดือนกันยายน

ประเด็นที่มีการเปล่ียนแปลง ปงบประมาณ 2564





หลักเกณฑและเงื่อนไขการจายฯ บริการ ODS ปงบประมาณ 2564 หลักเกณฑและเงื่อนไขการจายฯ บริการ ODS ปงบประมาณ 2564 

1. เปนการผาตัดเพื่อการรักษา วันนอนต้ังแต 2 ชม.-24 ชม.

2. ไมมีภาวะแทรกซอน และมี D/C type = 1 Approval

3. เปนบริการตามรายการโรค และ หัตถการท่ีกําหนด

4. หนวยบริการผานเกณฑการประเมินศักยภาพตามทีกํ่าหนด

1. จายตามระบบกลุมวินจิฉัยโรครวม (DRG v. 5.1.1) 

2. จายตามคานํ้าหนักสมัพัทธ (RW) 

3. จายจากกองทุนผูปวยในระดับเขต IP

เงื่อนไขการจายเงื่อนไขการจาย

หลักเกณฑหลักเกณฑ

�ในเขต - จายเบื้องตน 8,350 บาท/RW

�ขามเขต - จาย 9,600 บาท/RW

หนวยบริการ ODS จาํนวน  14 แหง
จังหวัด หนวยบริการ

เชียงใหม รพ.นครพิงค

เชียงใหม รพ.จอมทอง

เชียงใหม รพ.สันทราย

ลําพูน รพ.ลําพูน

ลําปาง รพ.ลําปาง

ลําปาง รพ.มะเร็งลําปาง

เชียงราย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

เชียงราย รพ.แมลาว

พะเยา รพ.พะเยา

พะเยา รพ.เชียงคํา

แพร รพ.แพร

นาน รพ.นาน

นาน รพร.ปว





กลุม่โรค DRGs ความหมาย คา่ K

โรคนวิในถงุนาํดแีละหรอืถงุนาํดอีกัเสบ 07090 Laparoscopic cholecystectomy  w closed CDE, no CC 0.9552
07100 Laparoscopic cholecystectomy,  no CC 0.7905

โรคเนอืงอกมดลกูและรงัไข่ 13160 Lap uterine and adnexal procedures, no CC 0.4413
โรคมะเร็งลําไสใ้หญแ่ละทวารหนกั 06030 Major small & large bowel procedure, no CC 3.0729

ภาวะเนอืงอก ภาวะเลอืดออก และภาวะตดิเชอืในชอ่งอก 04010 Major chest  procedures, no CC 2.29

หลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขการจา่ยฯ บรกิาร MIS ปีงบประมาณ 2564หลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขการจา่ยฯ บรกิาร MIS ปีงบประมาณ 2564

หนว่ยบรกิารทใีหบ้รกิารฯ

- ตองผานการตรวจประเมินศักยภาพการ
ใหบรกิารฯ 

หมายเหตุ 

- ปงบฯ 62 จายใหทุกหนวยบริการ

- ปงบฯ 63  กรณีบริการโรคน่ิวในถุงนํ้าดี
และหรือถุงนํ้าดอีักเสบ จายเฉพาะหนวย
ที่ขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 28 ก.พ. 63

- ตองผานการตรวจประเมินศักยภาพการ
ใหบรกิารฯ 

หมายเหตุ 

- ปงบฯ 62 จายใหทุกหนวยบริการ

- ปงบฯ 63  กรณีบริการโรคน่ิวในถุงนํ้าดี
และหรือถุงนํ้าดอีักเสบ จายเฉพาะหนวย
ที่ขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 28 ก.พ. 63

เงอืนไขการจา่ย

- จายชดเชยคาบริการสองกลอง (LC) เสมือนการ
ผาตัดแบบเปด (OC) 

- จายเพ่ิมตามสัดสวนคา K ที่เปนสวนตางของนํ้าหนัก
สัมพัทธ (RW) ตามกลุม DRGs ท่ีกาํหนด

- จายตามคานํ้าหนักสัมพัทธปรับดวยวันนอน 
(AdjRW) 

- จายเฉพาะบริการ LC ที่ไมมีภาวะแทรกซอน  (ปงบฯ 
62 จายทุกกลุม)

- จายชดเชยคาบริการสองกลอง (LC) เสมือนการ
ผาตัดแบบเปด (OC) 

- จายเพ่ิมตามสัดสวนคา K ที่เปนสวนตางของนํ้าหนัก
สัมพัทธ (RW) ตามกลุม DRGs ท่ีกาํหนด

- จายตามคานํ้าหนักสัมพัทธปรับดวยวันนอน 
(AdjRW) 

- จายเฉพาะบริการ LC ที่ไมมีภาวะแทรกซอน  (ปงบฯ 
62 จายทุกกลุม)

อตัราการจา่ย

จายจากกองทุนผูปวยในระดับเขต 

• ในเขต - จายเบ้ืองตน 8,350 บาท/adjRW

• ขามเขต – จาย 9,600 บาท/adjRW

จายจากกองทุนผูปวยในระดับเขต 

• ในเขต - จายเบ้ืองตน 8,350 บาท/adjRW

• ขามเขต – จาย 9,600 บาท/adjRW

กลุม่ DRGs และคา่ K ประมวลผลการจา่ยฯ บรกิาร MIS



ตอ้งขนึทะเบยีนเป็นหนว่ยบรกิารทรีบัการสง่ตอ่ทวัไป
ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

มศีกัยภาพการใหบ้รกิารตามหนงัสอืขอ้เสนอแนะดา้นการพฒันา
ระบบบรกิารการผา่ตดัแบบวนัเดยีวกลบั   

โดย คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการจดัตงัและรกัษาความปลอดภยัของผูป่้วยทเีขา้
รบับรกิารการผา่ตดัแบบวนัเดยีวกลบั 

ผา่นการประเมนิจากคณะกรรมการตรวจเยยีมและประเมนิ
โครงการพฒันาระบบบรกิาร One Day Surgery (ODS) และ

การผา่ตดัแผลเล็ก Minimally Invasive Surgery (MIS) ในโรงพยาบาล

กรมการแพทยแ์ตง่ตงัคณะกรรมการตรวจเยยีมและประเมนิโครงการพฒันาระบบบรกิาร ODS และ MIS ใน รพ.
ทาํหนา้ทตีรวจเยยีมและประเมนิ รพ.และแจง้รายชอืหนว่ยบรกิารทผีา่นการประเมนิมายงั สปสช.

กรมการแพทยแ์ตง่ตงัคณะกรรมการตรวจเยยีมและประเมนิโครงการพฒันาระบบบรกิาร ODS และ MIS ใน รพ.
ทาํหนา้ทตีรวจเยยีมและประเมนิ รพ.และแจง้รายชอืหนว่ยบรกิารทผีา่นการประเมนิมายงั สปสช.

กรมการแพทยแ์ตง่ตงัคณะกรรมการตรวจเยยีมและประเมนิโครงการพฒันาระบบบรกิาร ODS และ MIS ใน รพ.
ทาํหนา้ทตีรวจเยยีมและประเมนิ รพ.และแจง้รายชอืหนว่ยบรกิารทผีา่นการประเมนิมายงั สปสช.

คณุสมบตัหินว่ยบรกิาร  

กรณีบรกิาร One Day Surgery (ODS) และ Minimally Invasive Surgery (MIS)กรณีบรกิาร One Day Surgery (ODS) และ Minimally Invasive Surgery (MIS)

หนวยบริการที่ขึ้นทะเบียน

จังหวดั หนวยบริการ

เชียงใหม รพ.นครพิงค

เชียงใหม รพ.จอมทอง

ลําพูน รพ.ลาํพนู

ลําปาง รพ.ลําปาง

เชียงราย
รพ.เชียงรายประชานุ

เคราะห

พะเยา รพ.พะเยา

พะเยา รพ.เชียงคาํ

แพร รพ.แพร

นาน รพ.นาน



คณุสมบตัหินว่ยบรกิาร Home Chemotherapy

ตอ้งขนึทะเบยีนเป็นหนว่ยบรกิารทรีบัการสง่ตอ่ดา้นเคมบํีาบดัระดบัท ี1
สําหรบัผูป่้วยโรคมะเร็งในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

มศีกัยภาพการใหบ้รกิารตามคูม่อืการใหบ้รกิารสําหรบัการใหย้าเคมบีําบดั
ทบีา้น(home chemotherapy) โดย คณะกรรมการจดัตงัหนว่ยบรกิารและคูม่อืการ

ใหบ้รกิาร สําหรบัการใหเ้คมบํีาบดัทบีา้น (Home Chemotherapy)

ผา่นการประเมนิจากคณะกรรมการประเมนิหนว่ยบรกิาร กํากบั ตดิตามมาตรฐาน
และความปลอดภยั สําหรบัการใหเ้คมบีําบดัทบีา้น (Home Chemotherapy)

1

2

3

กรมการแพทย์  แตง่ตงั
คณะกรรมการประเมนิ

หนว่ยบรกิาร กํากบั 
ตดิตามมาตรฐานและความ

ปลอดภยั สําหรบัการให้
เคมบีําบดัทบีา้น

(Home Chemotherapy)
 ทําหนา้ทตีรวจเยยีมและ

ประเมนิ รพ.
และแจง้รายชอืหนว่ย

บรกิารทผีา่นการประเมนิ
มายงั สปสช.

กรมการแพทย์  แตง่ตงั
คณะกรรมการประเมนิ

หนว่ยบรกิาร กํากบั 
ตดิตามมาตรฐานและความ

ปลอดภยั สําหรบัการให้
เคมบีําบดัทบีา้น

(Home Chemotherapy)
 ทําหนา้ทตีรวจเยยีมและ

ประเมนิ รพ.
และแจง้รายชอืหนว่ย

บรกิารทผีา่นการประเมนิ
มายงั สปสช.

กรณีบรกิารยาเคมบีาํบดัสําหรบัผูป่้วยมะเร็งลําไสใ้หญท่บีา้น 
(Home Chemotherapy for CA Colon) 

กรณีบรกิารยาเคมบีาํบดัสําหรบัผูป่้วยมะเร็งลําไสใ้หญท่บีา้น 
(Home Chemotherapy for CA Colon) 

ปจัจบุนั ม ี7 แหง่ทผีา่นการประเมนิฯ: รพ.รามา/สถาบนัมะเร็งฯ/ราชวถิ/ีสมเด็จพระปินเกลา้/
จฬุาภรณ/์มะเร็งชลบรุ/ีมะเร็งลพบรุ ี



แพทยว์างแผนใหย้า
เคมบํีาบดั แบบ 

Home 
chemotherapy

เตรยีมตวักอ่นรบั
Home 

Chemotherapy
แพทยส์งัยา

ตามProtocol
รบัยาเคมี
บาํบดัที

โรงพยาบาล

การดแูลและ
ตดิตามผูป่้วย

ทบีา้น

การถอด
อปุกรณ์เมอื

ยาหมด

• แพทยพิจารณา

case ตาม

เกณฑที่กําหนด

• สูตรยา

mFolfox6   

mFolfiri

• เซ็นตใบยินยอม

• แพทยพิจารณา

case ตาม

เกณฑที่กําหนด

• สูตรยา

mFolfox6   

mFolfiri

• เซ็นตใบยินยอม

• ทํา Implanted Port

• ใหขอขอมูล 

เตรียมพรอม 

รางกายและ

จิตใจ 

• แบบประเมิน

ความพรอม
• Empowerment

• ทํา Implanted Port

• ใหขอขอมูล 

เตรียมพรอม 

รางกายและ

จิตใจ 

• แบบประเมิน

ความพรอม
• Empowerment

• Protocol 

Home 

chemotherapy 

• Protocol 

Home 

chemotherapy 

• เตรียมยาเคมีบําบัด

โดยเภสัชกร

• การบริหารยาเคมี

บาํบัด ที่

Ambulatory 4 ชม.

• การดูแล Port Care

• การตอ Elastomeric 

Pump 

• การจาํหนาย 

Discharge Plan

• ระบบ consult ทมีสห

สาขา ไดแก แพทย 

เภสัชกร Homecare

• เตรียมยาเคมีบําบัด

โดยเภสัชกร

• การบริหารยาเคมี

บาํบัด ที่

Ambulatory 4 ชม.

• การดูแล Port Care

• การตอ Elastomeric 

Pump 

• การจาํหนาย 

Discharge Plan

• ระบบ consult ทมีสห

สาขา ไดแก แพทย 

เภสัชกร Homecare

• โทรศัพทติดตาม 24 

ชม.แรกและ Day3

• ระบบเย่ียมบาน

• ระบบติดตอสื่อสารกับ
ผูปวยและหนวยงานท่ี

เก่ียวของตลอด 24 ชม.

• ชุด Spill kit 

• คูมือการดูแลตนเองที่

บาน
• ระบบ Emergency 

รองรับกรณีฉุกเฉิน

• ระบบ consult ทีมสห

สาขา ไดแก แพทย 

เภสัชกร Homecare 
ER

• โทรศัพทติดตาม 24 

ชม.แรกและ Day3

• ระบบเย่ียมบาน

• ระบบติดตอสื่อสารกับ
ผูปวยและหนวยงานท่ี

เก่ียวของตลอด 24 ชม.

• ชุด Spill kit 

• คูมือการดูแลตนเองที่

บาน
• ระบบ Emergency 

รองรับกรณีฉุกเฉิน

• ระบบ consult ทีมสห

สาขา ไดแก แพทย 

เภสัชกร Homecare 
ER

• ถอดที่บานโดย

ทีม Home care

• ถอดที่

โรงพยาบาล

• ระบบสงตอรพ.

ใกลบาน

• เตรียมชุด

อุปกรณถอนเข็ม 

Port 

• ถอดที่บานโดย

ทีม Home care

• ถอดที่

โรงพยาบาล

• ระบบสงตอรพ.

ใกลบาน

• เตรียมชุด

อุปกรณถอนเข็ม 

Port 

ขนัตอนการบรกิาร Home chemotherapyขนัตอนการบรกิาร Home chemotherapy



เงอืนไข การเบกิจา่ยกรณีบรกิารยาเคมบีาํบดัสําหรบัผูป่้วยมะเร็งลําไสใ้หญท่บีา้น 
(Home Chemotherapy for CA Colon)
เงอืนไข การเบกิจา่ยกรณีบรกิารยาเคมบีาํบดัสําหรบัผูป่้วยมะเร็งลําไสใ้หญท่บีา้น 
(Home Chemotherapy for CA Colon)

เฉพาะหนว่ยบรกิารผา่นเกณฑ์
ตามทกีําหนด
(รบัรายชอืจากกรมการแพทย)์

บนัทกึในหนา้จอผูป่้วยใน
>>> Ambulatory Care
เชน่เดยีวกบั ODS 

บนัทกึรหสัโรค (ICD10) และ
หตัถการ (ICD9) ตามทกีําหนด 
บนัทกึยาตามรหสั TMT 

ประมวลผลดว้ย 
DRGs v.5.1.1 

มชีนดิการจําหนา่ยเป็น 1 : 
D/C type = 1 (Approval) 

มกีลุม่ DRGs ทลีงทา้ยดว้ย 
9 หรอื 0 

ในเขต ปี64=8,350บ/RW
ขา้มเขตอตัรา 9,600 บ/RW

หนว่ยบรกิาร สป.สธ. 
ไมต่อ้งใชค้า่ K ในการคาํนวณ

จา่ยตาม DRGs ใช ้
 RW X Rate 
 โดยจา่ยจากกองทนุ IP ระดบัเขต

มี ICD10 และ ICD9 
และรหสัยา ตามทกีาํหนด 

บรกิารตงัแต ่15 มถินุายน 2563บรกิารตงัแต ่15 มถินุายน 2563

หนว่ยบรกิาร การประมวลผลจา่ยฯ อตัราจา่ย /เงนิจา่ย

คา่ใชจ้า่ยทไีดร้บั
จะครอบคลมุบรกิารทกุรายการ

คา่ใชจ้า่ยทไีดร้บั
จะครอบคลมุบรกิารทกุรายการ



ประเภทการใชบริการ ในเขต นอกเขต

บริการผูปวยในทั่วไป 8,350 บาทตอ adjRW 9,600 บาทตอ adjRW ไมปรับลดคาแรง

บริการผาตัดแบบไมคางคืน ODS 8,350 บาทตอ RW 9,600 บาทตอ RW 

บริการผานกลองแบบ MIS 8,350 บาทตอ adjRW 9,600 บาทตอ adjRW

บริการรักษาผูปวย CA Colon ดวยยาเคมีบําบัดที่บาน 8,350 บาทตอ adjRW 9,600 บาทตอ adjRW

บริการศูนยสํารองเตียง <= 15,000 บาทตอ adjRW <= 15,000 บาทตอ adjRW

บริการมาตรา 7 ที่สถานบริการอ่ืน(นอกUC) คณะกรรมการกําหนดฯ

   บริการรักษาผูปวย 

    โรคนิ่ว

                      

                                  

1.รักษาดวยผาตัด (เบิก IP 

ปกติ) 8,350 บาทตอ adjRW 9,600 บาทตอ adjRW ไมปรับลดคาแรง

2.รักษาดวยเครื่องสลายนิ่ว เบิกแบบเหมาจาย

1.หนวยบรกิารรัฐเหมาจายไมเกิน 6,500 บาทตอครั้งจายไมเกินขางละ 4 ครั้งตอป

2.หนวยบริการเอกชน อัตรา 16,000 บาทตอการสลายน่ิวในไตขางหนึ่งตอป

บริการเด็กแรกเกิดที่ นน.<1,500 กรัม 9,000 บาทตอ adjRW 9,600 บาทตอ adjRW ไมปรับลดคาแรง

อัตราจายคาบริการผูปวยในทั่วไปอัตราจายคาบริการผูปวยในทั่วไป



บริการกรณีเฉพาะ ป 2564บริการกรณีเฉพาะ ป 2564



โครงสรางงบประมาณกองทนุหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ

1. งบเหมาจา่ยรายหวั (Capitation) 2. นอกงบเหมาจา่ยรายหวั (non-Capitation)
ประเภทบรกิาร ป 2562 ป 2563 ป 2564

1. บริการผูปวยนอกทัว่ไป 1,179.34 1,251.68 1,279.31

2. บริการผูปวยในทั่วไป 1,294.94 1,370.80 1,440.03

3. บริการกรณีเฉพาะ 357.50 359.51 373.67

4. บริการสรางเสริมสขุภาพและปองกนัโรค 431.43 452.60 455.39

5. บริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย 16.13 17.43 18.4

6. บริการแพทยแผนไทย 11.61 14.80 17.9

7. งบคาเสื่อม 128.69 128.69 128.69

8. เงินชวยเหลอืเบื้องตนกรณีผูรับบริการและผู

ใหบรกิาร
4.92 2.49 3.84

9. บริการจายตามเกณฑคณุภาพผลงานบริการ 2.00 2.00 2.00

รวม 3,426.56 3,600.00 3,719.23

ประชากรลงทะเบียน UC (ลานคน) 48.575 48.264 47.644

งบประมาณกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
      ปี งปม. 63 ไดร้ับจัดสรร 190,601.7092 ลบ.
      ปี งปม. 64 ไดร้ับจัดสรร 194,508.7899 ลบ.  (+ 3,907.08 )

กองทนุเฉพาะโรค ป 63 ป 64 สวนตาง

HIV / AIDS

บริการ 3,321.84     3,405.51 รวม

3,676.35

+ 79.51

ปองกัน 237.00 250.839

สนับสนุน 38.00 20.00

ไตวายเร้ือรัง 9,405.41 9720.28 + 314.87

โรคเรื้อรัง
DM + HT 965.57 1091.21 +125.64

จิตเวชชมุชน 72.00 72.00 ---

LTC (ผูมีภาวะพี่งพิงในชุมชน) 1,025.56 838.026 - 187.53

PCC 268.64 258.64
รวม 421.64 

+ 153.00สนับสนุนนโยบาย social 

distancing
- 163.00

Hardship 1,490.29 1,490.29 -



   

การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ป 2564

1. งบเหมาจา่ยรายหวั (Capitation)

1. กรณีปกปองการไดรับบริการนอกเครือขายกรณจีําเปน

2. กรณีเพิ่มความม่ันใจเรื่องคุณภาพบริการ

3. กรณีลดความเสี่ยงดานการเงินของหนวยบริการ

5. กรณีโรคที่ตองบรหิารแบบเฉพาะ

4. กรณีที่จําเปนตองกํากับการใชบริการอยางใกลชิด

ประเภทบรกิาร ป 2564

1. บริการผูปวยนอกทัว่ไป 1,279.31

2. บริการผูปวยในทั่วไป 1,440.03

3. บริการกรณีเฉพาะ ** 373.67

4. บริการสรางเสริมสขุภาพและปองกนัโรค 455.39

5. บริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย 18.4

6. บริการแพทยแผนไทย 17.9

7. งบคาเสื่อม 128.69

8. เงินชวยเหลอืเบื้องตนกรณีผูรับบริการและผู

ใหบรกิาร
3.84

9. บริการจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ 2.00

รวม 3,719.23

ประชากรลงทะเบียน UC (ลานคน) 47.644



4. จําเปนตองกํากับการใชบริการอยางใกลชิด 
4.1 ยา Methadone - MMT 

4.2 ยาที่มีปญหาการเขาถึง

      (ยา จ. 2 (รวมสารประกอบจากเลือดสําหรับผูปวย Hemophilia),

       ยา CL, ยากําพรา)

บริการกรณีเฉพาะประกอบดวยบริการกรณีเฉพาะประกอบดวย

1. ปกปองการไดรับบริการนอกเครือขายกรณีจําเปน  
1.1  OP-AE ขามจังหวัด

1.2  OP กรณีมาตรา 7 ท่ีสถานบริการอื่น

1.3  OP refer ขามจังหวัด   

1.4  คาพาหนะรับสงตอระหวางหนวยบริการ      

1.5  สิทธิวาง (ยกเวนเด็กแรกเกิด) / เสียชีวิตกอนลงทะเบียน / ประกันสงัคม

 IP-PUC / IPPRCC / SSS (DRGv5)      

2. เพ่ิมความม่ันใจเรื่องคุณภาพบริการ
2.1 ยาละลายลิ่มเลือด (STEMI, Stroke)

2.2  Chemo/Radio-OP&IP    

2.3  Cataract [all] รวมเลนส 

2.4 ทนัตกรรมจัดฟนและฝกพูดสําหรับผูปวยผาตัดปาก แหวงเพดานโหว         

2.5  บริการสาธารณสุขนอกเวลาราชการ กรณีผูปวยฉุกเฉินไมรุนแรง/กรณีเหตุ

สมควร/กรณีเจ็บปวยทั่วไปที่เปนความจําเปนของประชาชน

3. เพ่ือลดความเสี่ยงดานการเงนิของหนวยบริการ
3.1  Instrument - OP&IP  **(ขอเขาเทียม, PCI)

3.2  Hyperbaric O2 - OP&IP 

3.3  Corneal transplantation (สํารองดวงตา)    

3.4  การปลูกถายอวัยวะ (Liver transplant ในเด็ก, Heart transplant, 

Hematopoietic stem cell transplant)

5. โรคที่ตองบริหารแบบเฉพาะโรค
5.1  Thalassemia (ยาขับเหล็กและใหเลือด ในผูปวยรุนแรง)

5.2  Tuberculosis   

5.3  การดูแลแบบประคับประคอง

5.4 การดูแลผูปวยโรคหายาก



•
•

บริการ ER คุณภาพ

ผูปวยโรคเลือดออกงาย รวมโรควอนวลิลแิบรนด ชนิด
รุนแรงมาก

บริการกรณี

เฉพาะ (CR)

• Rare disease เพ่ิมกลุมโรคไดตามสิทธิประโยชนท่ีเพิม่ข้ึน

8

ประเด็นที่มีการเปล่ียนแปลง ปงบประมาณ 2564
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ที่มา: ขอเสนอกระทรวงสาธารณสุข “แนวทางการปฏิรปูหองฉุกเฉิน” 9 ตค.62

เสนอให สปสช. สนับสนุนเงินกองทุน

• แปรญัตติงบป 63 สําหรับการจัดบริการสําหรับผูปวยฉุกเฉิน (ระดับ4,5) 

นอกเวลาราชการ รพศ. 34 แหง, 1.328 ลานครั้ง, 150 บาท/visit

• สนับสนุนงบป 64 ในการจัดบริการสําหรับผูปวยในฉุกเฉิน (ระดับ4,5) 

นอกเวลาราชการ รพศ./รพท. 119 แหง

เริ่มดําเนินการนํารองต้ังแต 1 ธันวาคม 2562 ภายใตเงื่อนไขความพรอม

ของระบบตามที่แนวทางการปฏิรูปหองฉุกเฉิน ทีก่ระทรวงสาธารณสุข

กําหนด  
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หลักการ : ลดความแออัดในหองฉุกเฉิน และผูรบับริการไมเสียคาใชจายในการมาใชบรกิารนอก 

    เวลาราชการ

• ผูปวยอุบัติเหตุฉกุเฉินวิกฤต/ิเรงดวน จะไดรับบริการที่มีคุณภาพมากข้ึน แยกบริการผูปวยที่

เจ็บปวยฉุกเฉินไมรุนแรงและเจบ็ปวยทั่วไปออกจากกัน 

          - เจ็บปวยฉุกเฉิน ระดับ 1-3 (แดง-ชมพู-เหลือง)

          - เจ็บปวยไมฉุกเฉิน ระดับ 4-5 (เขียว-ขาว)

เร่ิมดําเนินการนํารองต้ังแต 1 ธนัวาคม 2562 ภายใตเง่ือนไขความพรอมของระบบตามที่แนวทางการปฏริูปหองฉุกเฉิน ที่กระทรวงสาธารณสุข

กําหนด  >> รพ.ในเขต 1 ที่เขารวมโครงการ โรงพยาบาลลําปาง

   หนวยบริการที่ใหบริการและมีสิทธิไดรับคาใชจาย เปนหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติที่ มีคุณสมบัติตามเกณฑการประเมินศักยภาพ

การบริการเจ็บปวยฉุกเฉินคณุภาพ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาํหนด

การบริหารจัดการ ER คุณภาพ ป 2564



บริการสรางเสรมิสุขภาพและปองกันโรค

ป 2564

บริการสรางเสรมิสุขภาพและปองกันโรค

ป 2564



โครงสรางงบประมาณกองทนุหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ

1. งบเหมาจา่ยรายหวั (Capitation) 2. นอกงบเหมาจา่ยรายหวั (non-Capitation)
ประเภทบรกิาร ป 2562 ป 2563 ป 2564

1. บริการผูปวยนอกทัว่ไป 1,179.34 1,251.68 1,279.31

2. บริการผูปวยในทั่วไป 1,294.94 1,370.80 1,440.03

3. บริการกรณีเฉพาะ ** 357.50 359.51 373.67

4. บริการสรางเสริมสขุภาพและปองกนัโรค 431.43 452.60 455.39

5. บริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย 16.13 17.43 18.4

6. บริการแพทยแผนไทย 11.61 14.80 17.9

7. งบคาเสื่อม 128.69 128.69 128.69

8. เงินชวยเหลอืเบื้องตนกรณีผูรับบริการและผู

ใหบรกิาร
4.92 2.49 3.84

9. บริการจายตามเกณฑคณุภาพผลงานบริการ 2.00 2.00 2.00

รวม 3,426.56 3,600.00 3,719.23

ประชากรลงทะเบียน UC (ลานคน) 48.575 48.264 47.644

งบประมาณกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
      ปี งปม. 63 ไดร้ับจัดสรร 190,601.7092 ลบ.
      ปี งปม. 64 ไดร้ับจัดสรร 194,508.7899 ลบ.  (+ 3,907.08 )

กองทนุเฉพาะโรค ป 63 ป 64 สวนตาง

HIV / AIDS

บริการ 3,321.84     3,405.51 รวม

3,676.35

+ 79.51

ปองกัน 237.00 250.839

สนับสนุน 38.00 20.00

ไตวายเร้ือรัง 9,405.41 9720.28 + 314.87

โรคเรื้อรัง
DM + HT 965.57 1091.21 +125.64

จิตเวชชมุชน 72.00 72.00 ---

LTC (ผูมีภาวะพี่งพิงในชุมชน) 1,025.56 838.026 - 187.53

PCC 268.64 258.64
รวม 421.64 

+ 153.00สนับสนุนนโยบาย social 

distancing
- 163.00

Hardship 1,490.29 1,490.29 -



การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ป 2564

บริการสรางเสริมสุขภาพ และปองกันโรค

455.39 บาท 328.57 บาท (66.033 ลานคน)

NPP PPA PPB ตําบล QOF

9 บาท4 บาท30.83 บาท 45 บาท

เหมาจายรายหวั  

รวม CA colon
Fee schedule

203.57 บาท
44.96 บาท

Basic Payment
ปรับตามโครงสรางอายุ

ตามผลงานบริการ

รอยละ 65 (คาเฉลี่ยประเทศ +10)

รอยละ 35

239.74 บาท

1. งบเหมาจา่ยรายหวั (Capitation)
ประเภทบริการ ป 2564

1. บริการผูปวยนอกทั่วไป 1,279.31

2. บริการผูปวยในทั่วไป 1,440.03

3. บริการกรณีเฉพาะ 373.67

4. บริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค 455.39

5. บริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย 18.4

6. บริการแพทยแผนไทย 17.9

7. งบคาเสื่อม 128.69

8. เงินชวยเหลอืเบ้ืองตนกรณีผูรบับริการและผู

ใหบริการ
3.84

9. บริการจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ 2.00

รวม 3,719.23

ประชากรลงทะเบียน UC (ลานคน) 47.644



กรอบแนวทางการบรหิารจัดการการบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค PP ป 64 *

กรอบแนวทางการบริหารจัดการคาบรกิาร

1. Central Procurement 
& NPP ( 30.83 บาท/คน)
1. Central Procurement 
& NPP ( 30.83 บาท/คน)

4.จายตามเกณฑคุณภาพผลงาน
บริการ (9 บาท/คน)
4.จายตามเกณฑคุณภาพผลงาน
บริการ (9 บาท/คน)

คาบริการ P&P 
(328.57 บาทตอปชก.ทุกสิทธิ 66.0033 ลานคน)

คาบริการ P&P 
(328.57 บาทตอปชก.ทุกสิทธิ 66.0033 ลานคน)

• ไดรับ 455.39 บาทตอหัว UC pop  47.644  ลานคน 
• เปาหมาย Thai pop 66.033 ลานคน โดยใชจํานวนประชากรไทย 

ณ 1 เมษายน 2563 เปนตัวแทนในการจัดสรร 

1) Central Procurement 

- เพ่ิมวคัซีน MMR 

     ที่อายุ 1.5 ป

  - วัคซีน HPV 2 เข็ม

2) NPP ไดแก 

   - สมุดบันทึกสขุภาพ 

   - การบริการติดตามเด็กที่

     ผลการตรวจ TSH
ผิดปกติ

บริหาร Global budget ระดับเขต
ตามจํานวนประชากรไทย ใหเปน
คาบริการ
1) ที่ตองการเรงรัดการเขาถึง
   บรกิารตามนโยบายหรือ
   แกไขปญหาพ้ืนทีร่ะดับ
   เขต/จังหวัด ตามความจาํเปน
ทางสุขภาพ
2) ใหคํานึงถึงการเขาถึงบริการของ
ประชาชนสิทธิหลกัประกันสขุภาพ
ตางๆ ที่ยังเขาไมถึงบริการ และ
นโยบายเรงรัด

2. P&P Area based
(4 บาท/คน)

2. P&P Area based
(4 บาท/คน)

* ตามมติคณะอนุกรรมการกําหนดหลกัเกณฑการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทนุ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22 มิถุนายน 2563
* ตามมติคณะกรรมการหลกัประกันสขุภาพแหงชาติ คร้ังที่ 7/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

1) บรหิารแบบ Global budget 

ระดับเขต 

2) แนวทางบริหารเปนไปตามงบ

รายการเบิกจายตามเกณฑ

คุณภาพผลงานบริการ

1) จัดสรรใหกองทุนฯ
   ทองถิ่น ที่มีความพรอม       
   ตามจํานวนประชากร
   ไทย และตามประกาศ
   การบริหารกองทุนหลกั
   ประกันสุขภาพระดบั
   ทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี
2) หากมีเงินเหลือให
   สปสช. จัดสรรเปนคา
   บรกิาร P&P basic

services ในภาพรวม
   ประเทศใหเขต 1-12
3) เพ่ิมมาตรการ ไมสมทบ
เงินในเขต กทม. หากมีเงิน
เหลือเกิน 2 เทา

5. P&P ในชุมชน
(45 บาท/คน)

5. P&P ในชุมชน
(45 บาท/คน)

1) จํานวน 203.57 บาทตอคน จายแบบเหมา
จายใหหนวยบริการ โดย               
 1.1) คํานวณอัตราเหมาจาย

- 65% เหมาจายตอหวัประชากร
           โดย Diff. by age group

- 35% เหมาจายตาม workload 
เดือนเม.ย.62-ม.ีค.63

2) จํานวนที่เหลือ 36.17 บาทตอคน จายแบบ
   Fee schedule (รายการบริการเดิมตอเน่ือง
   จากป 63 รวมตรวจคดักรองภาวะดาวนใน
   หญิงต้ังครรภทุกกลุมอายุและตรวจ PKU)
3) เพ่ิมให เขต กทม. ปรับจายไดตามหลักการ
   VBHC ภายใตความเห็นชอบของ อปสข.

3. P&P basic services 
( 239.74 บาท/คน)

3. P&P basic services 
( 239.74 บาท/คน)



ประเด็นที่มีการเปล่ียนแปลง ปงบประมาณ 2564



ประเด็นที่มีการเปล่ียนแปลง ปงบประมาณ 2564



การบริหารคาบริการฝงเข็มในผูปวยกลุมโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รายใหม

40

ระบบบริการ : บูรณาการบริการฝงเข็มในผูปวยกลุมโรคหลอดเลือดสมองรายใหมรวมกับ
บริการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยในระยะกลาง (IMC)

� ใหบริการฝงเข็มในผูปวยกลุมโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รายใหมท่ีตองฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยในระยะ
กลาง เมื่อพนภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ โดยบูรณาการฝงเข็มรวมกับบริการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยในระยะ
กลาง (IMC) 

� ดําเนินการในหนวยบริการท่ีขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการเพ่ิมเติมศักยภาพบริการฝงเข็ม โดยมีการติดตามและประเมิน
คา Barthel Index (BI) จนสิ้นสุดการรักษาฝงเข็ม

� บูรณาการการทํางานรวมกับทีมกายภาพบําบัด และมีการจัดทํา Care plan รวมกัน

ซ่ึงแบงออกเปน 2 รูปแบบ

รูปแบบท่ี 1 เปนบริการฝงเข็มรวมกับบริการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ในโรงพยาบาลขนาดใหญ ไดแก รพท., 
รพศ., รพ. มหาวิทยาลัย, รพ. สังกัดกรมแพทยทหารบก และ อ่ืน ๆ ต้ังแตผูปวยพนภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่

รูปแบบท่ี 2 เปนบริการฝงเข็มรวมกับบริการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ในโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งรับผูปวยที่สง
ตอมาจากโรงพยาบาลขนาดใหญ 



งบบริการนอกเหมาจายรายหัว



บริการสาธารณสุขเพ่ิมเติมสําหรบัการบริการระดับปฐมภมูิ



เริ่ม 1 พฤศจิกายน  2563

1. ประชาชนที่เจ็บปวยไปรับ
บริการกับหมอประจํา
ครอบครัว ในหนวยบริการ
ปฐมภูมิท่ีไหนก็ได (เขตกทม. 
และปริมณฑล)

2.ผูปวยในไมตองกลับไปรับ
ใบสงตัว (เขต 9)

เริ่ม 1  มกราคม  2564 

2. ผูปวยในไมตองกลับไปรับใบสงตวั (เขตกทม.

และปริมณฑล)

3. โรคมะเร็งไปรับบริการท่ีไหนก็ไดที่พรอม (ท่ัว

ประเทศ)

4. ยายหนวยบริการ ไดสิทธภิายใน 24 ชม. ไม

ตองรอ 15 วัน (ทั่วประเทศ)

บริการภายใตนโยบาย ยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 



การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

ระดับเขตพื้นที ่เชยีงใหม

การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

ระดับเขตพื้นที ่เชยีงใหม



ราง ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

เรื่อง หลักเกณฑการดําเนนิงานและการบริหารจัดการกองทนุหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

สําหรับผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิปงบประมาณ ๒๕๖๔

และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการรับคาใชจายเพ่ือบริการสาธารณสุขของหนวยบรกิาร

ขอ ๗  เพ่ือใหมแีรงจูงใจดานการเงินที่เหมาะสมแกผูใหบริการในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและใหบริการที่มีคุณภาพ 

ทําใหประชาชนเขาถึงบริการสาธารณสุขที่จําเปนและมีคุณภาพไดอยางเทาเทียมกัน การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ กําหนดภายใต แนวคิดหลัก ดังน้ี

         ๗.๑  การสราง ความเปนธรรม ตอประชาชนและผูปวย ที่จะไดรับบริการสาธารณสุข

         ๗.๒  การเพ่ิม ประสิทธิภาพ และ คุณภาพ ผลงานบริการสาธารณสุข

         ๗.๓  การมีสวนรวม ของ ทุกภาคสวน ในการรวมดําเนินงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติและการบริการสาธารณสุข

         ๗.๔  การเพ่ิม ประสิทธิภาพ การบริหารเงินกองทุน  โดย

  ๗.๔.๑  ใหมีการบริหารเปนวงเงินแบบมีเพดานระดับเขตตามเขตความรับผิดชอบของสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ เขต (Global budget ระดับเขต) ภายใต ความเห็นชอบ ของ คณะอนกุรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.) 

เพ่ือเปนการสงเสริมใหบุคคลสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยคํานงึถึงการพัฒนา



                  โครงสรางงบประมาณกองทุนหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ

1. งบเหมาจา่ยรายหวั (Capitation) 2. นอกงบเหมาจา่ยรายหวั (non-Capitation)

 

งบประมาณกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
  

กองทนุเฉพาะโรค

HIV / AIDS

บริการ

ปองกัน

สนับสนุน

ไตวายเรื้อรัง

โรคเรื้อรัง
DM + HT

จิตเวชชุมชน

LTC (ผูมีภาวะพี่งพิงในชุมชน)

PCC            

ประเภทบริการ

1. บรกิารผูปวยนอกทัว่ไป

2. บรกิารผูปวยในทั่วไป

3. บรกิารกรณีเฉพาะ           (ตอกระจก)           

4. บรกิารสรางเสริมสขุภาพและปองกนัโรค         (PPA)

5. บรกิารฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย

6. บรกิารแพทยแผนไทย

7. งบคาเสื่อม

8. เงนิชวยเหลอืเบื้องตนกรณีผูรับบรกิารและผูใหบริการ

9. บริการจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ (QOF )

บริหารจัดการ โดยผานความเห็นชอบจาก อปสข



                  โครงสรางงบประมาณกองทุนหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ

1. งบเหมาจา่ยรายหวั (Capitation) 2. นอกงบเหมาจา่ยรายหวั (non-Capitation)

 

งบประมาณกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
  

กองทนุเฉพาะโรค

HIV / AIDS

บริการ

ปองกัน

สนับสนุน

ไตวายเรื้อรัง

โรคเรื้อรัง
DM + HT

จิตเวชชุมชน

LTC (ผูมีภาวะพี่งพิงในชุมชน)

PCC            

ประเภทบรกิาร

1. บริการผูปวยนอกทัว่ไป

2. บริการผูปวยในทั่วไป

3. บริการกรณีเฉพาะ           (ตอกระจก)           

4. บริการสรางเสริมสขุภาพและปองกนัโรค         (PPA)

5. บริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย

6. บริการแพทยแผนไทย

7. งบคาเสื่อม

8. เงินชวยเหลอืเบื้องตนกรณีผูรับบริการและผูใหบริการ

9. บริการจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ (QOF )

บริหารจัดการ โดยผานความเห็นชอบจาก 

อปสข

       ทิศทางการบรหิารจัดการกองทุน เขตพ้ืนที่ เชยีงใหม 

� บูรณาการงบประมาณกองทุนท่ีเกี่ยวของ เพ่ือตอบสนอง

ตอปญหาสุขภาพระดับพื้นท่ี (Health need)

� นํารองการจายแบบ Value base health care



New Case Complication Quality of LifeControl

PP Basic กองทุนตําบลPPA

PCC

QOF งบผูปวยนอก / ผูปวยใน

NCD   (Secondary Prevention)

งบบริการฟนฟู ฯงบบริการกรณีเฉพาะ

CRF
รองเทาเบาหวาน
Stroke & STEMI

RRT

Capitation Project

PP Itemized

LTC

งบบริการกรณีเฉพาะ

Palliative Care

     การจัดทาํแผนบรูณาการ -  โรคไมติดตอเรื้อรัง  :  NCD

สํานักงานหลกัประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 1 เชียงใหม



     การจัดทาํแผนบรูณาการ -  อนามัยแมและเด็ก

การดูแล

กอนต้ังครรภ

OBJECTIVE

 - ต้ังครรภ

   อยางเหมาะสม
การดูแล

กอนฝากครรภ

การดูแลครรภ

OBJECTIVE

  - รูวาใครต้ังครรภ

  - Early ANC

OBJECTIVE

  - มาตรฐาน ANC

  - ลดความเสี่ยง / 

    ภาวะแทรกซอน

การดูแล

ขณะคลอด

OBJECTIVE  - มาตรฐานการดแูลขณะคลอด

                 - ลดความเสี่ยง / ภาวะแทรกซอน

การดูแล

หลังคลอด

การดูแล

เด็ก 0 – 5 ป

OBJECTIVE  - ลดความเสี่ยง / ภาวะแทรกซอน

OBJECTIVE

  - มาตรฐานการดูแลเด็ก 0 – 5 ป

  - ลดความเสี่ยง / ภาวะแทรกซอน

สํานักงานหลกัประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 1 เชียงใหม



แนวทางการบรหิารเงนิ 

Basic payment ป 2564

แนวทางการบรหิารเงนิ 

Basic payment ป 2564



การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ป 2564

ประเภทบรกิาร ป 2564

1. บริการผูปวยนอกทัว่ไป 1,279.31

2. บริการผูปวยในทั่วไป 1,440.03

3. บริการกรณีเฉพาะ ** 373.67

4. บริการสรางเสริมสขุภาพและปองกนัโรค 455.39

5. บริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย 18.4

6. บริการแพทยแผนไทย 17.9

7. งบคาเสื่อม 128.69

8. เงินชวยเหลอืเบื้องตนกรณีผูรับบริการและผู

ใหบรกิาร
3.84

9. บริการจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ 2.00

รวม 3,719.23

ประชากรลงทะเบียน UC (ลานคน) 47.644

1. งบเหมาจา่ยรายหวั (Capitation)
บริการผูปวยนอกทั่วไป

บริการผูปวยในทั่วไป

บริการสรางเสริมสุขภาพ 

และปองกันโรค

Capitation  

สป.สธ. ปชก. 1 เม.ย. 63

สังกัดอื่น ปชก.ตามจริง

PP.Basic service

สป.สธ. ปชก. 1 เม.ย. 63 +ผลงาน

สังกัดอ่ืน ปชก.ตามจริง+ผลงาน

IP Normal

IP เฉพาะ

* สังกัดรัฐอ่ืน ; ปรับลดคาแรงกอนจัดสรรหนวยบริการ

IP Global เขต



การบริหารเงิน Basic Payment 2564

บริการผูปวยนอกทั่วไป

Capitation  1,270.31 บาท QOF

9 บาท

ปรับตามโครงสรางอายุของผูมสีทิธิ

เทากันทุกกลุมอายุ
รอยละ 20

บริการผูปวยในทั่วไป บริการสรางเสริมสุขภาพ และปองกันโรค

IP Normal IP เฉพาะ

รอยละ 80 (คาเฉลี่ยประเทศ +10%)

1,279.31 บาท 1,440.03 บาท 455.39 บาท 328.57 บาท (66.033 ลานคน)

NPP PPA PPB ตําบล QOF

239.74 บาท 9 บาท4 บาท30.83 บาท 45 บาท

สป.สธ.
รัฐนอก สป.สธ. รัฐนอก สธ. มหาวิทยาลัย อปท. เอกชน

หนวยบริการ

หนวยบริการ

สป.สธ.

* ระดับเขต ใหคณะทํางาน 5x5 ดาํเนินการปรับเกลี่ย โดยผานความเห็นชอบจาก อปสข.

เหมาจายรายหวั 

รวม CA colon
Fee schedule203.57 บาท

36.17 บาท

ปรับตามโครงสรางอายุ ตามผลงานบริการรอยละ 65 (คาเฉลี่ยประเทศ +10) รอยละ 35

กัน 100 ลบ.ระดับประทศ

วงเงิน สป.สธ. เขต1 = 11,400 ลบ. (กอน SK)

* สังกัดรัฐอ่ืน ; ปรับลดคาแรงกอนจัดสรรหนวยบริการ
หนวยบริการ



หลักเกณฑก์ารบรหิารเงนิ Basic payment 
เฉพาะ สป.สธ. ปีงบประมาณ 2564



3,000  ลบ.
54สปสช.เขต 1 = 177.77 ลบ.

การปรับเกลี่ยงบประมาณ UC สวนเหมาจายรายหัว

สําหรบัหนวยบรกิารในสังกัด สปสธ. ปงบประมาณ 2564

งบบริการ OP, PP, IP 113,074.31 ลบ.

กันเงิน ไม

เกิน รอยละ 

10 ของเงิน

จัดสรร

สําหรับการบริหารจดัการระดับประเทศ ในไตรมาส 4 300  ลบ.

สําหรับการบริหารจัดการระดับเขต/จังหวดั 

1. ปรับเกลี่ยOP,PPภายใต Step ladder,และคา K กรณี IP

2. จัดสรรเพ่ือใหไดตามการนัตีข้ันต่ํา รอยละ100 ของปงบ 2563

3. จัดสรรรอยละ100 ของMOEบริการ UC และ Fix cost กรณี             

ปชก.< 30,000 คน

4.ชวยเหลือหนวยบริการที่มคีวามเสี่ยงทางดานการเงิน

3,700  ลบ.
คงเหลือสํารองปดยอดประกันป 64  

=351.23 ลบ.



เขต เงินระดับเขต  (บาท)

01                  177,776,421.00 
 02                  228,750,013.00 

03                  145,463,793.00 

 04                  231,644,262.00 

05                  333,845,615.00 

 06                  372,991,206.00 

07                  283,150,466.00 

 08                  252,043,191.00 

09                  296,578,459.00 

 10                  181,654,787.00 

11                  232,802,990.00 

 12                  263,298,797.00 

รวม               3,000,000,000.00 

 มติคณะทํางาน 7x7 : วงเงินการบริหารจัดการระดับเขต/จังหวัด เพ่ือปรบัเกลี่ย

1. ปรับเกลี่ยโดย คกก. 5x5 โดยใหมีสวนรวมจาก

ระดับจังหวัด และใหผานความเห็นชอบจาก 

อปสข. 

2. กันเงินไวปรับเกลี่ยไดไมเกินรอยละ15

3. ปรับเกลี่ยใหหนวยบริการที่มีปญหาสภาพคลองทาง

การเงิน เพ่ือ ใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพของ

หนวยบริการใหดขีึ้น และ/หรือ มีการปรับระบบ

การจัดบริการที่วางแผนรวมกันทกุหนวยบรกิารใน

ระดับจังหวัดและระดับเขตอยางตอเน่ือง

4. จัดใหมีกลไกกํากับติดตามและรายงานตอ 5x5 , 

อปสข.

กลไกการปรับเกลี่ย



1 เงินกัน เพื่อปรบั

เกลี่ยไตรมาส 3  

 2 พัฒนาระบบ

บริการสําหรับ

โรงพยาบาล
จังหวัด

3. ชวยกลุมที่ไดรับ

ผลกระทบจาก 

Step และ K 

 4. แกปญหากลุม

เสี่ยง  Risk 4-7 

5. แกปญหากลุม

เสี่ยง Basic 

payment นอย
กวา -5% และ 

เงินหักหน้ีติดลบ 

 6. แกปญหากลุม

ที่มีประชากรสทิธิ 

UC <15,000  

 7. ปรับเกลี่ย

จังหวัด

5  แกปญหาเฉพาะ

รวมเงินทงัหมด

 17,777,642.74           17,777,642.74 

 เชียงใหม                  -                    -    18,876,975.47    9,836,226.50    621,600.00    504,248.63    3,185,349.40                    -      33,024,400.00 

 ลําพูน                  -    13,681,700.00                  -        261,521.17                -    1,357,000.00    3,391,178.83                    -      18,691,400.00 

 ลําปาง                  -                    -                    -                    -      970,314.25    602,100.00    1,651,085.75                    -       3,223,500.00 

 แพร                  -                    -                    -        281,433.09                -      682,200.00    5,578,666.91                    -       6,542,300.00 

 นาน                  -    16,534,278.26    1,517,227.45      436,965.93    542,995.35  5,143,800.00    8,158,811.27                    -      32,334,078.26 

 พะเยา                  -    14,786,200.00                  -          66,094.62                -      859,105.38    5,398,200.00                    -      21,109,600.00 

 เชียงราย                  -                    -                    -      1,026,159.42  2,907,940.58    550,400.00    2,589,000.00                    -       7,073,500.00 

 แมฮองสอน 
                 -                    -                    -                    -                  -                  -                    -   

    

38,000,000.00    38,000,000.00 

 รวม 
 17,777,642.74  45,002,178.26  20,394,202.92  11,908,400.74  5,042,850.17  9,698,854.01  29,952,292.16 

    

38,000,000.00  177,776,421.00 

ปรับเกลี่ยโดย คกก. 5x5 โดยใหมีสวนรวมจากระดับจังหวดั และใหผานความเหน็ชอบจาก อปสข. 

เขต เงินระดับเขต  (บาท)

01                  177,776,421.00 



กรอบระยะเวลาการโอนเงนิ Basic Payment 64



รายการ งวดการโอนเงนิ
1.คา่บรกิารผูป่้วยนอกทวัไป งวดท ี1 : สปสช.จะโอนเงนิรอ้ยละ 50 ของตัวเลขรายรับปี 64

             ไมเ่กนิวันท ี31 ตลุาคม 2563 
งวดท ี2 : สปสช.จะโอนเงนิใหค้รบจํานวนเงนิรายรับปี 64
             ไมเ่กนิวันท ี31 มกราคม 2564

2.คา่บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและ
ป้องกนัโรค สําหรับบรกิารพนืฐาน 

งวดท ี1 : สปสช.จะโอนเงนิรอ้ยละ 50 ของตวัเลขรายรับปี 64
             ไมเ่กนิวันท ี31 ตลุาคม 2563
งวดท ี2 : สปสช.จะโอนเงนิใหค้รบจํานวนเงนิรายรับปี 64
             ไมเ่กนิวันท ี31 มกราคม 2564

3.คา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิฯพนืทเีสยีงภยั 
และพนืท ี3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

สปสช.จะโอนเงนิใหห้น่วยบรกิารครบตามตัวเลขทไีดร้ับจัดสรรไมเ่กนิวันท ี31 ตลุาคม 
2563

4.เงนิบรหิารจัดการระดบัเขต สปสช.จะโอนเงนิใหห้น่วยบรกิารครบตามตวัเลขทไีดร้ับการปรับเกลยี 
ไมเ่กนิวันท ี31 ตลุาคม 2563

5.คา่บรกิารผูป่้วยในทวัไป สปสช.โอนเงนิตามผลงานการใหบ้รกิารทสีง่มาในแตล่ะเดอืน โดยการใหบ้รกิารรักษา
ผูป่้วยภายในเขต จะคํานวณจา่ยตามคา่ถว่งนําหนัก (คา่ K)
CUP ทมีปีระมาณการรายรับ นอ้ยกวา่จํานวนคา่แรง หรอื CUP กลุม่ทยีอดประกนัรายรับ 
จํานวน 10 ลา้นบาท จะหักคา่แรงสว่นคา่บรกิารผูป่้วยในใหค้รบถว้นตามทกํีาหนดกอ่น 
จงึไดรั้บการโอนรายรับตามผลงานในเดอืนถัดไป 

แผนการโอนเงนิหนวยบริการ สป.สธ. 



59

แผนการโอนเงินหนวยบริการ รัฐนอก&เอกชน (สวนภูมภิาค)

ผลงาน กําหนดการโอนเงนิ OP/PP กําหนดวันโอนเงนิ IP
ตลุาคม 2563 16 พฤศจกิายน 2563 30 พฤศจกิายน 2563

พฤศจกิายน 2563 15 ธนัวาคม 2563 30 ธนัวาคม 2563

ธนัวาคม 2563 15 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564

มกราคม 2564 16 กมุภาพันธ ์2564 26 กมุภาพันธ ์2564

กมุภาพนัธ ์2564 16 มนีาคม 2564 31 มนีาคม 2564

มนีาคม 2564 19 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564

เมษายน 2564 17 พฤษภาคม 2564 31 พฤษภาคม 2564

พฤษภาคม 2564 15 มถินุายน 2564 30 มถินุายน 2564

มถินุายน 2564 15 กรกฎาคม 2564 30 กรกฎาคม 2564

กรกฎาคม 2564 16 สงิหาคม 2564 31 สงิหาคม 2564

สงิหาคม 2564 15 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2564

กนัยายน 2564 15 ตลุาคม 2564 29 ตลุาคม 2564



การจัดสรรงบบริการผูปวยใน ปงบประมาณ 2563

เพ่ือปดยอดประกันข้ันต่ํา 

สําหรับหนวยบริการในสังกัด สป.สธ.

สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต 1 
เชยีงใหม่



การบริหารเงิน Basic Payment 63  -  สป.สธ.

Basic Payment (OP, IP, PP) 110,625 ลบ.

กันเงิน

7,000 ลบ.

บริหารระดับประเทศ 300 ลบ.

บริหารระดับเขต 3,000 ลบ.

ปรับเกล่ีย 3,700 ลบ.

Basic Payment (หลังกันเงิน) 103,625 ลบ.

เติมเงินประกนัข้ันตํ่า 2,648.99 ลบ.1

2 UC < 30,000 : MOE 61.66 ลบ.

3 ปองกันความเสี่ยง 4 กรณี 86.20 ลบ.

เงินเติมตามเกณฑ 2,796.85 ลบ.

เหลือเงินสํารองเพ่ือ

ปดยอดประกันปลายป
903.15 ลบ.

1. Fix เขตละ 40 ลาน

2. NWC   – 2.1 NWC ติดลบ 70%

                2.2 ชวย M1, M2, F1 30 %

3. จัดสรรใหเขตตามสัดสวนวงเงนิที่ลดลงจากการทํา Step + K

4. จัดสรรคืนเขตตามสัดสวนประชากร UC

3,000 ลบ.บริหารระดับเขต

Basic Payment (หลงัหักเงินเดือน) 55,849.1 ลบ.

หักเงินเดือน 47,775.9 ลบ.

Basic Payment (หลังปรบัเกล่ีย) 61,645.95 ลบ.

1. หลังหักเงินเดือนแลวติดลบ (EBITDA กอนไดรับเงิน

    ชวยเหลือ ติดลบ) จัดสรรเพ่ิมตาม EBITDA ที่ติดลบ

2. ยอดจัดสรรรวมไมถงึ 10 ลบ. จัดสรรเพ่ิมใหได 10 ลบ.

3. พ้ืนที่ชายแดน จัดสรรเพ่ิม รอยละ 100 EBITDA ที่ติดลบ

4. ไตรมาส 3_62 มี FR ระดับ 4-7 + TSP ระดับ 7-10

จัดสรรเพ่ิมตาม EBITDA ที่ติดลบ แตไมเกิน 10 ลบ.



A 
เงนิสว่นตา่ง BR จรงิ กับอัตรา

จา่ยเบอืงตน้
1,966, ลบ.

โอนเงนิ  ต.ค.62- ส.ค.63 โอนเงนิ   ก.ย.63 โอนเงนิ  ต.ค.63

รวมเงนิรับทังหมด 63
ถา้ไมถ่งึตามยอดประกนั

ขนัตํา เตมิเพมิให ้

ประมาณการรายรบั IP
ส.ค. และ ก.ย.63 

(เทา่กบั 62)

B เตมิเงนิใหถ้งึ
ยอดประกัน 63
406.43 ลบ.

E 
Covid ส.ค.63

G
CF ประเทศ

คงเหลอื 57.97 ลบ.

D
รายรับ IP ก.ย.63

F 
Covid ก.ย.63

A 
เงนิสว่นตา่ง BR 
ทเีหลอืทังหมด

B 
เงนิปิดประกันคงเหลอื 

116.95 ลบ.

เงนิปิดประกนัครังท1ี ;
กค.63 เงนิ 27 ลบ.

OP/PP โอนครบ100% 
ใน Q2/63

IP ตามผลงานรายเดอืน
10 เดอืน

การประมาณการ เป็นการปิดยอดขนัตําปี 63 จะไมม่กีารเรยีกคนื/จา่ย
เพมิ หากรายรับจรงิเดอืน ส.ค.-ก.ย.63 นอ้ยหรอืมากกวา่ประมาณการ

การปดยอดประกันรายรับขั้นตํ่าป 2563  หนวยบริการสังกัด สป.สธ.



# ปรับอตัราจาย จาก 8,250 บาท   เปน 8,750 บาท/ AdjRW.  งวดมยิ.-กย.63     

         -    ใหทุกเขตจัดสรรเงินกันระดับเขต (ถาม)ี 

# จัดสรรใหได  55% ของยอดประมาณการรายรับ IP

- จํานวนเงินทั้งหมด  325.77 ลานบาท

     -  เขต 1 ไดรับ  27.018,267 บาท / 22 CUP

1. ใชงบบริการผูปวยในระดับเขต 1,966 ลบ.

          - เทคืน base rate ของผลงาน 10 เดือน 

          - จายผลงานIP สค.และกย.63 ประมาณการตามผลงานป 62

2.  ปดยอดประกันขั้นตํ่า ใหครบ 100 % (460.43 ลบ.)

            - เขต 1 ไดรับ  25.871,576 บาท

3. เติมสภาพคลอง 116.95 ลบ.

            - เขต 1 ไดรับ  12.591,202 บาท

ปดขั้นต่ํา 

รอบที่ 1 

กค.63

ปดขั้นต่ํา 

รอบที่ 2

กย.63

การจัดสรรเงินกัน และ ปดรายรับขั้นต่ําปงบประมาณ  2563

มติ 7x7

17 พค.63 

วงเงินกัน 300+903.15 

=1,203.15 ลบ.

 จัดสรร รอบที่ 1= 

325.77 ลบ.

 จัดสรร รอบที่ 2 

= 460.43 + 116.95

=577.38 ลบ.
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ผลการจดัสรรเงนิกนั ปิดยอดประกนัรายรบัขนัตาํปี 63



จังหวัด
 ยอดประมาณการ IP 

(ตนป)

  1.2

จัดสรรเงินปดยอด

ประกัน ป 63 คร้ังที่ 
1 (55%) 

1.3 (1)

รายรับ IP หลังหัก

เงินเดือน
(ต.ค.62-ก.ค.63)

1.3 (2)

คาดการณรายรับ IP  

ส.ค. - ก.ย. 63
(เทากับป 62) 

1.4

จัดสรรเงิน IP เบื้องตน

ตามผลงานป 63 (สวน
ตางBR10 เดือน)

2.

เติมเงินใหถึง

รายรับยอดประกัน
ขั้นตํ่าป 63

3

จัดสรรเงินที่กันไว

ปดยอดประกันขั้น
ตํ่าคงเหลือป 63

รวมจัดสรร

เชียงราย

        

490,061,478.99 

            

1,075,440.00      570,819,817.48      106,224,769.12           35,636,761.00        1,004,374.09 

          

3,188,177.02 

      

717,949,338.71 

เชียงใหม

        

559,682,636.13 

            

2,454,375.00      611,204,749.66      122,474,640.59           38,867,415.00        3,562,804.15 

          

3,413,737.34 

      

781,977,721.74 

นาน

        

182,264,497.68 

            

2,500,576.00      181,564,121.60        31,903,820.18           15,128,894.00        4,636,670.90 

          

1,014,082.79 

      

236,748,165.47 

พะเยา

        

133,408,711.20 

            

3,500,435.00      126,959,605.73        23,995,774.03           12,211,943.00        2,067,750.24 

             

709,102.39 

      

169,444,610.39 

แพร

        

139,689,172.26 

            

7,847,831.00      128,329,513.58        24,937,645.79           11,980,260.00        5,937,490.05 

             

716,753.68 

      

179,749,494.10 

แมฮองสอน

          

54,526,528.72 

            

1,668,482.00        47,903,883.01        10,366,683.81 

            

4,162,201.00        4,237,027.06 

             

267,555.64 

        

68,605,832.52 

ลาํปาง

        

409,846,395.03 

            

6,219,699.00      439,665,586.27        88,386,194.35           28,589,496.00        2,166,288.57 

          

2,455,646.54 

      

567,482,910.73 

ลาํพูน

        

141,703,752.54 

            

1,751,429.00      147,915,332.72        33,161,405.43           11,639,690.00        2,259,172.42 

             

826,145.58 

      

197,553,175.15 

รวมท้ังหมด

     

2,111,183,172.55 

          

27,018,267.00   2,254,362,610.05      441,450,933.30      158,216,660.00    25,871,577.48 

        

12,591,200.98 

    

2,919,511,248.81 

จํานวน CUP 22  CUP   26 CUP 98 CUP

การจัดสรรเงินกันปดรายรับขั้นต่ําป 63



การบริหารเงนิคาเสื่อม ป 2564การบริหารเงนิคาเสื่อม ป 2564



โครงสรางงบประมาณกองทนุหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ

1. งบเหมาจา่ยรายหวั (Capitation) 2. นอกงบเหมาจา่ยรายหวั (non-Capitation)
ประเภทบรกิาร ป 2562 ป 2563 ป 2564

1. บริการผูปวยนอกทัว่ไป 1,179.34 1,251.68 1,279.31

2. บริการผูปวยในทั่วไป 1,294.94 1,370.80 1,440.03

3. บริการกรณีเฉพาะ ** 357.50 359.51 373.67

4. บริการสรางเสริมสขุภาพและปองกนัโรค 431.43 452.60 455.39

5. บริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย 16.13 17.43 18.4

6. บริการแพทยแผนไทย 11.61 14.80 17.9

7. งบคาเสื่อม 128.69 128.69 128.69

8. เงินชวยเหลอืเบื้องตนกรณีผูรับบริการและผู

ใหบรกิาร
4.92 2.49 3.84

9. บริการจายตามเกณฑคณุภาพผลงานบริการ 2.00 2.00 2.00

รวม 3,426.56 3,600.00 3,719.23

ประชากรลงทะเบียน UC (ลานคน) 48.575 48.264 47.644

งบประมาณกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
      ปี งปม. 63 ไดร้ับจัดสรร 190,366.0000 ลบ.
      ปี งปม. 64 ไดร้ับจัดสรร 194,508.7899 ลบ. (+ 4142.79 )

กองทนุเฉพาะโรค ป 63 ป 64 สวนตาง

HIV / AIDS

บริการ 3,321.84     3,405.51 รวม

3,676.35

+ 79.51

ปองกัน 237.00 250.839

สนับสนุน 38.00 20.00

ไตวายเร้ือรัง 9,405.41 9720.28 + 314.87

โรคเรื้อรัง
DM + HT 965.57 1091.21 +125.64

จิตเวชชมุชน 72.00 72.00 ---

LTC (ผูมีภาวะพี่งพิงในชุมชน) 1,025.56 838.026 - 187.53

PCC 268.64 258.64
รวม 421.64 

+ 153.00สนับสนุนนโยบาย social 

distancing
- 163.00

Hardship 1,490.29 1,490.29 -



กรอบแนวทางการบริหารจัดการคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน
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งบเบิกจายในลักษณะงบลงทุน

(128.69 บาทตอผูมสีิทธิ)

งบประมาณชดเชยคาเสื่อม บริการ OP

( 51.86 บาทตอผูมีสิทธิ)

งบประมาณชดเชยคาเสื่อม  บริการ IP

( 58.37 บาทตอผูมสีิทธิ)

งบประมาณชดเชยคาเสื่อม บริการ P&P

( 18.46 บาทตอผูมสีิทธิ)

คํานวณตามจํานวนผูมีสิทธิ UC

คํานวณตามสดัสวนอัตราตอผูมีสิทธิของงบ OP-P&P-IP

คํานวณตามจํานวนผูมีสิทธิ UC คํานวณตามผลงานบริการ IP (Sum Adj.RW) ของหนวยบริการ

รวมงบเบิกจายในลักษณะงบลงทุน 

ที่คาํนวณตามสัดสวน OP-P&P-IP 

หนวยบริการสงักัด สป.สธ.

• ไมนอยกวา 70% จายตรงใหหนวยบริการ

• ไมเกิน 20% จายใหหนวยบริการตามแผนการบริหารจัดการระดับจังหวัด

• ไมเกิน 10% จายใหหนวยบริการตามแผนการบริหารจัดการระดับเขต

ทั้ง 3 ระดับ ผานความเห็นชอบจาก อปสข.

หนวยบริการสงักัดอ่ืนๆ ยกเวน สป.สธ.

• ใหจายตรงใหหนวยบริการท้ังหมด 100% ยกเวนศูนยบรกิาร

สาธารณสุขสังกัดกรุงเทพฯ ใหจายตามแผนของสํานักอนามัย โดย

ผานความเห็นชอบจาก อปสข.



เบิกจายเงินเรียบรอยแลวเบิกจายเงินเรียบรอยแลว

ตรวจรับเรียบรอยแลวตรวจรับเรียบรอยแลว

ทําสัญญาเรียบรอยแลวทําสัญญาเรียบรอยแลว

ขออนุมัติการจัดซ้ือ/จัดจางแลวขออนุมัติการจัดซ้ือ/จัดจางแลว

จัดทําแผนการจัดซื้อ/จัดจาง แลวจัดทําแผนการจัดซื้อ/จัดจาง แลว

หนวยบริการ
จัดทํารายการใหมเสนอ

แตละระดับพิจารณาเบื้องตน

บนัทกึแผนและรายการ

(ผานโปรแกรมฯ)

สปสช.เขต

รวบรวมตรวจสอบความถูกตอง

คณะทํางาน

พิจารณากล่ันกรอง

อปสข.

พิจารณา

รายงานสถานะ

ดําเนินการ (ผาน

โปรแกรมฯ)

ผาน

ไมผาน

ไมอนุมัติ

อนุมัติ

แจงผล

แจงผล

1

2

3
4

5

หนวยบริการจัดซื้อจัดหา

ตาม พรบ.60

สปสช.โอนเงิน

   ขั้นตอนการบริหารงบคาบริการทางการทางการแพทยที่เบกิจายในลักษณะงบลงทุน



เบิกจายเงินเรียบรอยแลวเบิกจายเงินเรียบรอยแลว

ตรวจรับเรยีบรอยแลวตรวจรับเรยีบรอยแลว

ทําสัญญาเรียบรอยแลวทําสัญญาเรียบรอยแลว

ขออนุมัตกิารจัดซ้ือ/จัดจางแลวขออนุมัตกิารจัดซ้ือ/จัดจางแลว

จัดทําแผนการจัดซื้อ/จัดจาง แลวจัดทําแผนการจัดซื้อ/จัดจาง แลว

หนวยบริการ
จัดทํารายการใหมเสนอ

แตละระดับพิจารณาเบื้องตน

บนัทกึแผนและรายการ

(ผานโปรแกรมฯ)
สปสช.เขต

รวบรวมตรวจสอบความถูกตอง
คณะทํางาน

พิจารณากล่ันกรอง

อปสข.

พิจารณา

รายงานสถานะ

ดําเนินการ (ผาน

โปรแกรมฯ)

ผาน

ไมผาน

ไมอนุมัติ

อนุมัติ

แจงผล

แจงผล

1

2

3
4

5

  การเปลี่ยนแปลงรายการ งบคาบริการทางการทางการแพทยที่เบิกจายในลกัษณะงบลงทุน

หนวยบริการจัดซ้ือจัดหา

ตาม พรบ.60

1

ธ.ค.63
ต.ค.63 พ.ย.63

2

ม.ีค.64
ม.ค.64 ก.พ.64

3

ม.ิย.64
เม.ย.64 พ.ค.64 ก.ย.64
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สวนที่ ๓ 
การรักษาเงิน

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  เรื่อง หลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การรับเงิน การจายเงิน การรักษาเงิน และ
รายการของคาใชจายที่เก่ียวของและจําเปนตอการสนับสนุนและสงเสรมิการจัดบริการสาธารณสุขและคาใชจายอ่ืน 

พ.ศ. ๒๕๕๙



การขอขยายเวลา และ เก็บรักษาเงิน กรณีดําเนนิการไมแลวเสร็จภายใน 2 ปงบประมาณ
(ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การรบัเงิน การจายเงินฯ พ.ศ.2559 : สวนท่ี 3 ขอ 24)

หนวยบริการคาดวาจะดําเนินการไม

แลวเสร็จภายใน 2 ปงบประมาณ

เกิน 2 ปงบประมาณ แตไมเกิน 3 ปงบประมาณ เกิน 3 ปงบประมาณขึ้นไปเกิน 3 ปงบประมาณขึ้นไป

หนวยบริการสงเรื่องหนวยบริการสงเรื่อง

ขอขยายเวลาให สปสช.เขต

พรอมทั้งบันทึกในโปรแกรม

ฯ

คณะกรรมการ สปสช.เขต พิจารณากลั่นกรอง สปสช.เขต รวบรวม สงเรื่องให สปสช.สวนกลาง

สจช.รวบรวมเสนอคณะทาํงานกลัน่กรองเพือ่เสนอเลขาธิการพจิารณา

เลขาธิการพิจารณา

ผูอํานวยการ สปสช.เขต 

พิจารณา

ผูอํานวยการ สปสช.เขต 

พิจารณา

ที่ชัดเจนที่ชัดเจน ที่เก่ียวของ ที่เก่ียวของ 
ที่ตองการ

ขยาย

ที่ตองการ

ขยาย

มิถุนายน 64มิถุนายน 64




