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ประเด็นค ำถำมและข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรก ำหนดแนวทำง พัฒนำกลไก หรือกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนเพื่อป้องกันกำรทุจริต  

 กรณีกำรจัดหำชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit 
......................................... 

    ควำมเป็นมำ 
การด าเนินการจัดหาตรวจ Rapid Antigen Test Kit : ATK เป็นการบริหารจัดการกองทุน

หล ักประก ันส ุขภาพแห ่งชาต ิภายใต ้ค  าสั ่งห ัวหน ้าคณะร ักษาความสงบแห ่งชาต ิ ที ่ ๔๑/๒๕๖๐  
เรื ่อง การบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษ  
ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ โครงการดังกล่าวมีสาระส าคัญ
เพื่อท าให้ผู ้ป่วยกลุ่มต่าง ๆ เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องใช้ยา  
ราคาแพงหรือต้องใช้ยาต้านพิษ ผู้ป่วยโรคไต อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการระบบดูแลผู้ป่วย
และช่วยประหยัดงบประมาณทางการแพทย์ ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษ  และคณะรัฐมนตรี 
ได้รับทราบแล้ว    

 ประเด็นที่ ๑ บทบำท หน้ำที่ และอ ำนำจเกี่ยวกับกำรจัดหำชุดตรวจ Rapid Antigen 
Test Kit : ATK ของส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ มีอย่ำงไรบ้ำง 

ขอเรียนว่า การด าเนินการจัดหาชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit : ATK เป็นการบริหาร
จัดการยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ดังนั้น ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 

๑. ท าหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการเพื่อจัดท าแผนการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์จ าเป็นตามโครงการพิเศษ จึงมีหน้าที่ในทางธุรการโดยจัดท าแผนความต้องการเพื่อเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการจัดท าแผนการจัดซื้อยาฯ พิจารณา  

๒. เมื่อคณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อแล้ว ก็จะเสนอแผนการ
จัดหายา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ตามโครงการพิเศษต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เพ่ือพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนในรายการดังกล่าว 

๓. เมื ่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ก าหนดให้มีการจ่ายรายการยา 
เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าวแล้ว สปสช. จะแจ้งกรอบวงเงินและรหัสงบประมาณจัดหายา
โครงการพิเศษให้แก่ให้เครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลราชวิถี และจะด าเนินการ โอนเงินงบประมาณ 
การจัดซื้อ และก ากับติดตามแผน/การจัดหา/การกระจายยาให้หน่วยบริการ ประเมินผลการเข้าถึงยา
เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ ต่อไปตามล าดับ 

 
 

/ประเด็นที่ ๒... 



- ๒ - 
 

 

 ประเด็นที่ ๒ กลไกกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรจัดหำชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit 
: ATK มีแนวทำงอย่ำงไร บุคคลใดหรือคณะกรรมกำร อนุกรรมกำร คณะท ำงำนชุดใด เป็นผู้พิจำรณำ
เห็นชอบในกำรจัดหำดังกล่ำว 

ขอเรียนว่า ตามที ่ได้ชี ้แจงในประเด็นที ่ ๑ แล้วนอกจาก สปสช. จะมีบทบาทหน้าที่ 
ตามประเด็นที่ ๑ แล้ว คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หน่วยงาน ตามแนวทางด าเนินการในการบริหาร
จัดการยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษ มีหน้าที่โดยสรุปดังนี้ 

 ๑. คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  
   คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีหน้าที ่ตามมาตรา ๑๘(๔) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๕ ในการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ที่ผ่านมา) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส าหรับผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขการรับ
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งก าหนดหลักการเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จ าเป็นตามโครงการพิเศษ  ไว้ว่า 
ให้เป็นตามแผนและวงเงินการจัดหาฯ โดยให้เครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ มีสิทธิได้รับ
ค่าใช ้จ ่ายจากกองทุน (รำยละเอียดตำมเอกสำรหมำยเลข ๑) รวมถึงก าหนดนโยบายที ่เกี ่ยวข้อง  
การแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการจัดท าแผนการจัดซื ้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที ่จ าเป็น  
ตามโครงการพิเศษ การพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนความต้องการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ตามที่คณะอนุกรรมการจัดท าแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์  
ที่จ าเป็นตามโครงการพิเศษเสนอ และก ากับติดตามการด าเนินงานการจัดหายา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด 

 ๒. คณะอนุกรรมกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อยำ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 
ที่จ ำเป็นตำมโครงกำรพิเศษ 
  คณะอนุกรรมการจัดท าแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็น
ตามโครงการพิเศษ เป็นคณะอนุกรรมการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดและคณะรัฐมนตรี 
ได้มีมติรับทราบแนวทางเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
โดยในค าสั่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ (รำยละเอียดตำมเอกสำร
หมำยเลข ๒) ก าหนดให้คณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ ดังนี้ 

 
 /(๑) จัดท า... 



- ๓ - 
 

 

  (๑) จัดท าข้อเสนอก าหนดรายการแผนความต้องการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทาง  
การแพทย์โครงการพิเศษ ส าหรับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    
  (๒) ควบคุมก ากับต่อรองราคายา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์โครงการพิเศษ รวมทั้ง
น้ ายา สารเคมี หรือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยประกอบการรักษาผู้ป่วย ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสม 
และสอดคล้องกับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับ  

   (๓) ก ากับ ติดตาม ให้มีการจัดซื้อจัดหายาตามแผนความต้องการยา เวชภัณฑ์และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์โครงการพิเศษ ส าหรับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 ๓. โรงพยำบำลรำชวิถี  
  โรงพยาบาลราชวิถี ในฐานะหน่วยบริการที ่กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้เป็น
ผู้ด าเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์จ าเป็นตามโครงการพิเศษ และได้ขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายหน่วยบริการ 
ด้านยาและเวชภัณฑ์ ตามประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รับขึ้นทะเบียนเครือข่าย
หน่วยบริการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รำยละเอียด
ตำมเอกสำรหมำยเลข ๓) โดยประกาศดังกล่าวก าหนดให้เครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลราชวิถี 
ประกอบด้วย โรงพยาบาลราชวิถ ี เป็นแกนกลางหรือเป็นแม่ข่าย รวมตัวกับหน่วยบริการประจ า  
หน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ และหน่วยบริการร่วมให้บริการทุกแห่งตามกฎหมาย  
ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยประกาศดังกล่าวรับรองให้เป็นเครือข่ายหน่วยบริการมีสิทธิ 
ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาและบริหารจัดการยา วัคซีน เวชภัณฑ์ 
อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉพาะรายการที ่จ าเป็นเพื ่อสนับสนุนให้แก่หน่วยบริการ  
ในเครือข่ายด้วย 

 ๔. องค์กำรเภสัชกรรม 
  องค์การเภสัชกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรีปรากฎชื่อเป็นหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญากับ
หน่วยบริการที่กระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย (ปัจจุบันคือโรงพยาบาลราชวิถี) จึงมีหน้าที่ในการจัดหายา 
เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ ตามที่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลราชวิถี นอกจากนี้ในทางปฏิบัติ  
ยังมีหน้าที ่ในการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ฯ และติดตามปริมาณยาและเวชภัณฑ์ฯ คงคลัง ร่วมกับ
โรงพยาบาลราชวิถี ก ากับติดตามการจัดส่ง ยาและเวชภัณฑ์ฯ ตามข้อมูลการขอเบิกชดเชยยาของ สปสช. 
จัดท ารายงานการรับจ่ายยาและเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี และบริหาร
จัดการเกี่ยวกับส่งคืนการแลกเปลี่ยนยา เวชภัณฑ์ฯ  
 
 
 
 

/ประเด็นที่ ๓... 
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 /๒.๑ การจัดท า... 

 ประเด็นที่ ๓ แผนกำรจัดหำชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit : ATK เป็นอย่ำงไร 
ขอเรียนว่า เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส -๑๙ (COVID-19) สปสช.  

ได้เสนอแผนจัดหารายการชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ด้วย COVID-19 
antigen self-test kit ชนิดแบบตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง (Home Use) โดยเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ สปสช. ได้เสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดท าแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
จ าเป็นตามโครงการพิเศษ เป็นแผนเพิ่มเติมในการจัดหายาฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รำยละเอียดตำม
เอกสำรหมำยเลข ๔) และวันที ่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
วาระพิเศษ เห็นชอบเพ่ิมชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือค้นหาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ด้วย Antigen Test Kit 
(ATK) วงเงินเบื้องต้น ๑,๐๑๔ ล้านบาท ในแผนการจัดหาภายใต้โครงการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่จ าเป็นตามโครงการพิเศษ ปี ๒๕๖๔ และจ่ายให้แก่เครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ 
(โรงพยาบาลราชวิถี) ด าเนินการจัดหาเพื่อสนับสนุนชุดตรวจให้แก่หน่วยบริการในเครือข่ายและประชาชน
ต่อไป (รำยละเอียดตำมเอกสำรหมำยเลข ๕) 

ประเด็นที่ ๔ มีกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข เกี่ยวกับกำรจัดหำ และชุดตรวจ 
Rapid Antigen Test Kit : ATK หรือไม่ อย่ำงไร 

ขอเรียนว่า การด าเนินการจัดหาตรวจ Rapid Antigen Test Kit : ATK เป็นการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ตามโครงการพิเศษ ซึ่งมีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข เกี่ยวกับการจัดหา ดังนี้  

๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๑/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารจัดการยา 
เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์  ตามโครงการพิเศษของส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ โดยสาระส าคัญของค าสั ่งดังกล่าวข้างต้น ก าหนดให้กระทรวง
สาธารณสุขพิจารณาแก้ไขกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดหายา 
เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างเป็นระบบในระยะยาวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
รวมทั ้งจ ัดให้คณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการ พิจารณาก าหนด  
แนวทางการจัดหายา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนก าหนดมาตรการมิให้  
น าเงินที่ได้รับจากการจัดหาไปใช้ในการอื่นนอกจากการจัดหายายา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์
ทางการแพทย์  เพ่ือให้การ ด าเนินการเป็นไปอย่างคุ้มค่า เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ 

๒. แนวทางด าเนินการในการบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ตามโครงการพิเศษ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้รับทราบ
แนวทางด าเนินการในการบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครง การพิเศษ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื ่อวันที ่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ รับทราบตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และคณะรัฐมนตรีรับทราบการมอบหมายให้หน่วยบริการหนึ่งจัดหายาแทน
หน่วยบริการอื่น ๆ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๖๐ (รำยละเอียดตำมเอกสำรหมำยเลข ๖) โดยแนวทางที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ดังนี้ 
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 ๒.๑ การจัดท าแผน ด าเนินการโดยให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการเพื่อจัดท าแผนการจัดซื ้อยาและเวชภัณฑ์จ าเป็นตามโครงการพิเศษ ส าหรับ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

 ๒.๒ การจัดซื้อให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโอนเงินให้หน่วยบริการใด
หน่วยบริการหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข และให้กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้หน่วยบริการดังกล่าว
เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์จ าเป็นตามโครงการพิเศษ ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จากองค์การ
เภสัชกรรม 

  ๒.๓ การก าหนดระเบียบเพื่อรองรับการด าเนินการจัดซื ้อ ให้กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง พิจารณาก าหนด กฎกระทรวง ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือแนวทาง ให้สอดคล้องกับการด าเนินการจัดซื้อในลักษณะดังกล่าว  

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กระทรวงสาธารณสุขเสนอคณะรัฐมนตรีให้รับทราบแนวทาง
ด าเนินการในการบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่นเดียวกับการจัดหาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อเนื่องอย่างน้อย ๒ ปี หรือจนกว่า 
จะมีข้อกฎหมายหรือนโยบายเปลี่ยนแปลง และคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีมติรับทราบ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ  (รำยละเอียดตำมเอกสำรหมำยเลข ๗) 

ประเด็นที่ ๕ มีแนวทำงในกำรป้องกันควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้นในกระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit : ATK หรือไม่ อย่ำงไร 

ขอเรียนว่า โดยที่ สปสช. มีหน้าที่ในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด จึงมีหน้าที่ส าคัญในการ
ก ากับติดตาม แผน/การจัดหา/การกระจายชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit : ATK ให้หน่วยบริการ 
ประเมินผลการเข้าถึงยาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ กรณีการจัดหาชุดตรวจ ATK นี้ ภายหลังจาก
องค์การเภสัชกรรม ได้ด าเนินการจัดหาแล้ว สปสช. จะเชิญองค์การเภสัชกรรมมาเสนอราคาที่ด าเนินการได้ 
เพ่ือให้คณะอนุกรรมการจัดท าแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็นตามโครงการ
พิเศษ ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมก ากับต่อรองราคายา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์โครงการพิเศษ พิจารณา
ถึงความเหมาะสมของราคา และพิจารณาความสอดคล้องกับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ตามแผนการจัดหาที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด ทั้งนี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ  
ซึ ่งมีบุคคล/หน่วยงานต่าง  ๆ ที ่เกี ่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณา ก ากับติดตามการจัดหา ซึ ่งเป็น 
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้  

 

 
 /ประเด็นที่ ๖... 
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ประเด็นที่ ๖ ขอทรำบรำยละเอียดสัญญำกำรจัดซื้อจัดหำชุดตรวจ Rapid Antigen 
Test Kit : ATK ทุกฉบับ 

ขอเรียนว่า ในการจัดซื้อจัดหายา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษ 
นั้น โรงพยาบาลราชวิถีจะเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์จ าเป็นตามโครงการพิเศษจากองค์การ
เภสัชกรรม ซึ่งตามประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการด าเนินการจัดซื้อ 
เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จ าเป็นตามโครงการพิเศษ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ข้อ ๕ 
ก าหนดให้ “การท าสัญญาหรือข้อตกลง ให้อธิบดีกรมการแพทย์หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ ท าสัญญาหรื อ
ข้อตกลงกับองค์การเภสัชกรรม โดยให้องค์การเภสัชกรรมรับผิดชอบในการจัดเก็บ บริหารสินค้าคงคลัง 
และส่งมอบพัสดุตามแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็นตามโครงการพิเศษ 
ที่คณะอนุกรรมการจัดท าแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็นต ามโครงการ
พิเศษก าหนดให้แก่เครือข่ายหน่วยบริการและผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแจ้งรายการและจ านวนยาเวชภัณฑ์  
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามความต้องการใช้ของหน่วยบริการต่อองค์การเภสัชกรรมในนามของ
โรงพยาบาลราชวิถีทุกครั ้ง” (รำยละเอียดตำมเอกสำรหมำยเลข ๘) ดังนั ้น รายละเอียดของสัญญา 
การจัดซื ้อจ ัดหาชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit :  ATK จ ึงเป็นเอกสารซึ ่งอยู ่ในความครอบครอง 
ของโรงพยาบาลราชวิถีกับองค์การเภสัชกรรม สปสช. จึงไม่อาจจัดส่งเอกสารในส่วนนี้ได้  

ประเด็นที ่ ๗ สถิติกำรจัดหำชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit : ATK แต่ละชนิด
จนถึงปัจจุบัน พร้อมเหตุผลในกำรคัดเลือกของแต่ละประเภท และกรอบกำรจัดหำในอนำคต  

ขอเรียนว่า ในการจัดหาชุดตรวจวินิจฉัยโรคโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส -๑๙ (COVID-19)  
ด้วยช ุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit :  ATK ภายใต ้วงเง ินเบื ้องต ้น ๑ ,๐๑๔ ล ้านบาท โดยมีแผน 
การจัดหา จ านวน ๘.๕ ล้านชุด เป็นการด าเนินการจัดหาครั้งแรก ปัจจุบันยังไม่มีการกรอบในการจัดหา  
ในอนาคต การด าเนินการในครั้งนี้ด าเนินการภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส-๑๙ 
(COVID-19) ซึ ่งพบว่า ในช่วงประมาณ เดือนพฤษภาคม - มิถ ุนายน ๒๕๖๔  สถานการณ์ขณะนั ้น 
การระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส-๑๙ อยู่ในช่วงการระบาดระลอกสอง ซึ่งมีอัตราการติดเชื้ออยู่ประมาณ 
๓๐๐,๐๐๐ รายต่อเดือนโดยประมาณ  ประชาชนอยู่ในภาวะตื่นตระหนก กระบวนการให้บริการตรวจ
รักษาในขณะนั้น จ าเป็นต้องใช้วิธีการตรวจแบบ RT- PCR เพื่อยืนยันการติดเชื้อ ซึ่งเป็นการตรวจที่ใช้
ระยะเวลาในการแสดงผล โดยประมาณ ๑-๓ วัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่มีการ
เข้าคิวเพื่อรอรับบริการจนล้นออกมานอกหน่วยบริการ กระทรวงสาธารณสุข ในขณะนั้น ได้พิจารณาออก
แนวทางการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโดยใช้ antigen test kits ทั้งโดยบุคลากรทางการแพทย์ และการตรวจ
ด้วยตนเองในที่สุด  

 

/คณะกรรมการ... 
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  คณะกรรมการหล ักประก ันส ุขภาพแห ่งชาต ิ ม ีมต ิในการประช ุมวาระพ ิเศษ  
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบเพิ่มชุดตรวจ และน้ ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย 
หาติดเชื้อ SARS CoV-2 (เชื้อก่อโรค covid-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen 
test self-test kits) อยู่ในแผนการจัดหายา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็นตามโครงการ
พิเศษ เพ่ือให้บริการกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพ่ือลดภาระการจัดหาของประชาชน และลดความตื่นตระหนก
ของประชาชน 

 วิธ ีการค านวณประมาณการจัดหา พิจารณาจาก การใช้ข้อมูลการติดเชื ้อ ในช่วง  
๑๕ มิ.ย. ๖๔ - ๑๒ ก.ค. ๖๔ และประมาณการโดยใช้สมการเส้นตรงส าหรับในช่วงเดือน ก.ค. ๖๔ - ก.ย. 
๖๔  รวมกับการคาดการณ์การติดเชื้อแบบก้าวกระโดด จากการคัดกรองด้วย ATK อีก ๒ % แล้วจึงค านวณ
กลับหาจ านวนผู้ที่จะต้องตรวจ ATK ในสัดส่วน จ านวนผู้ติดเชื้อ :  จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องตรวจเท่ากับ 
๑ : ๑๐ ได้ผลดังตาราง 

 ก.ค. ๖๔ ส.ค. ๖๔ ก.ย. ๖๔ 

๑. จ ำนวนเป้ำหมำยตรวจคัดกรอง 

๑.๑ จ านวนผู้ป่วยรายใหม่ (ราย)  ๓๑๔,๔๖๕ ๓๑๔,๔๖๕ ๓๑๔,๔๖๕ 

๑.๒ จ านวนการตรวจเพ่ือพบติดเชื้อ ๑ คน (๑:๑๐) 
(Test) 

๓,๑๔๔,๖๕๐ ๓,๑๔๔,๖๕๐ ๓,๑๔๔,๖๕๐ 

๒. ต้นทุนบริกำร (บำท) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

๓. งบประมำณส ำหรับชุดตรวจ ATK (ลบ.) ๓๘๐.๐๐ ๓๘๐.๐๐ ๓๘๐.๐๐ 

ประเด ็นที ่ ๘ สถิต ิกำรกระจำยชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit :  ATK จนถึง
ปัจจุบัน และแผนกำรกระจำยในอนำคต  

ขอเรียนว่า แผนการกระจาย ATK เป็นไปตามแนวทางการกระจายที่คณะท างานพิจารณา
แนวทางการกระจายช ุดตรวจหาแอนติเจนด ้วยตนเอง ( COVID-19 Antigen Test kits)  ในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด  ตัวอย่าง แผนการกระจาย ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในภาพรวม  
และแผนการกระจายในพื้นที่ เขต ๑ (รำยละเอียดตำมเอกสำรหมำยเลข ๙) ทั้งนี้ ระบบการแจก ATK  
ใช้ Application เป๋า ตัง ช่วยในการพิสูจน์ ตัวตนของผู้รับบริการ ทุกครั้ง ที่มีการจ่าย ATK ดังนี้ 
 
 
 
 

/ภาพรวม... 
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ประเด็นที่ ๙ ชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit : ATK มีหมดอำยุหรือไม่อย่ำงไร 
และมีมำตรำกำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรหมดอำยุ อย่ำงไร 

ขอเรียนว่า ชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit : ATK ที่จัดหาได้ ทั้งหมด ๘,๕๐๐,๐๐๐ ชิ้น 
มี ๔ รุ่น  ดังนี้  

๑. รุ่น ๒๑CG๓๖๐๕F  จนวน  ๔๔๘,๔๐๐ ชิ้น ผลิตวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔    
 หมดอายุ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ 
๒. รุ่น ๒๑CG๓๖๐๗F จ านวน  ๒,๙๕๒,๖๕๐ ชิ้น ผลิตวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔   
  หมดอายุ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
๓. รุ่น ๒๑CG๓๖๐๘F จ านวน ๒,๘๖๔,๔๕๐ ชิ้น ผลิตวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔   
 หมดอายุ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
๔. รุ่น ๒๑CG๓๖๐๙F จ านวน ๒,๒๓๔,๕๐๐ ชิ้น ผลิตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔  
 หมดอายุ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
มำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงของกำรหมดอำยุ คือ  
๑. รณรงค์ให้หน่วยบริการมีการกระจายให้กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ที่มีการระบาด  
๒. ควบคุมปริมาณการจ่ายและปริมาณคงเหลือ โดยใช้รายงานการส ารองและรายงาน  

การจ่าย ATK รายหน่วยบริการที่มีผลงานบริการ จาก application เป๋าตัง  
๓. ผลจาก ๒. จะท าให้สามารถที่จะพิจารณาบริหารจัดการหรือการน า ATK กลับจากพ้ืนที่ 

หากพื้นที ่นั ้นการระบาดลดลง หรือกรณีมี ATK เหลือ ก็จะน ามาสนับสนุนให้กับพื้นที ่ที ่ม ีการระบาด 
มากขึ้นได้ ยังไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว แต่มีการเฝ้าระวังการด าเนินการของหน่วยบริการในเขตพื้นที่
กรุงเทพฯ เนื่องจากมีการระบาดลดลง เพื่อพิจารณาขอน า ATK  กลับคืน เพื่อส่งลงในขณะที่พื้นที่ภาคใต้ 
มีการระบาดเพ่ิมขึ้น  



ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหารจดัการกองทุนหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

ส าหรบัผู้มีสิทธหิลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
และหลักเกณฑ ์ วิธีการ  และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสขุของหนว่ยบริการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  
และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ 

อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๗  มาตรา  ๑๘  (๔)  (๑๔)  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๖  วรรคหนึ่ง
และมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๑๐
แห่งระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ว่าด้วยการงบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ท่ี  ๓๗/๒๕๕๙ 
เรื่อง  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ลงวันที่  ๕  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  ๔๑/๒๕๖๐  เรื่อง  การบริหารจัดการยา  เวชภัณฑ์ 
อวัยวะเทียม  และอุปกรณ์การแพทย์ตามโครงการพิเศษของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ลงวันที่  ๑๓  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  ๕๘/๒๕๕๙
เรื่อง  การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
และกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม  ลงวันที่  ๑๔  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  ๔๕/๒๕๖๐  เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  ๕๘/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒๕  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ประกอบกับมติ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ในการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓
และครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๓  คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า   “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ส าหรับผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่าย
เพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



ข้อ ๓ หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(กองทุน)  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนดไว้ส าหรับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา  ให้คงใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการก าหนดขึ้นใหม่ตามประกาศนี้ 

ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.)  ออกประกาศ  คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติ 
เพื่อปฏิบัติการตามประกาศนี้ 

ข้อ ๔ การจ่ายเงินกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นให้แก่หน่วยบริการ  เครือข่ายหน่วยบริการ  หน่วยบริการ 
ที่รับการส่งต่อ  ผู้รับบริการ  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  และภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือด าเนินการแสวงหาผลก าไร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ท ากิจการในอ านาจหน้าที่ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ให้เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  ๓๗/๒๕๕๙  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการสนับสนุน
และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลงวันที่  ๕  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ  และเงื่อนไข  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การรักษาเงิน  และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 
และจ าเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้ 

หมวด  ๑ 
การบริหารจัดการกองทนุหลักประกันสขุภาพแห่งชาตภิาพรวม 

 
 

ข้อ ๖ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ  จ านวน  ๗  รายการ  ดังนี้ 

รายการ 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

๑. บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว    

 ๑.๑ ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ   ๑๒๕,๐๕๕.๐๑๘๔ 
 ๑.๒ ค่าแรงของหน่วยบริการของรัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๕๒,๑๔๓.๙๗๕๘ 

๒. บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์   ๓,๖๗๖.๓๕๐๗   

๓. บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง   ๙,๗๒๐.๒๘๐๐   

๔. บริการควบคุม  ป้องกัน  และรักษาโรคเรื้อรัง ๑,๑๖๓.๒๑๑๐   
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รายการ 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

๕. ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมส าหรับหน่วยบริการในพ้ืนที่กันดาร  พ้ืนที่เสี่ยงภัย  และพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๑,๔๙๐.๒๘๘๐   

๖. ค่าบริการสาธารณสุขส าหรับผู้มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน ๘๓๘.๐๒๖๐   

๗. ค่าบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติมส าหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจ า
ครอบครัว 

๔๒๑.๖๔๐๐   

รวมทั้งสิ้น ๑๙๔,๕๐๘.๗๘๙๙   

รวมกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (ไม่รวมเงินเดือนหน่วยบริการของรัฐ)   ๑๔๒,๓๖๔.๘๑๔๑   

ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขส าหรับบริการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19 
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  รายการ  “รายได้สูง  (ต่ า)  กว่าค่าใช้จ่ายสะสม”  จ านวนตามที่คงเหลือจากงบรายการ
ค่าใช้จ่ายส าหรับกรณีโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  
(COVID-19))  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  จ านวน  ๔๗๑.๔๒  ล้านบาท  และงบประมาณตามพระราชก าหนด 
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา  เยียวยา  และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม  ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ที่จะได้รับ  และงบกลางรายการเงินส ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  ที่อาจได้รับ   

ข้อ ๗ เ พ่ือให้มีแรงจูงใจด้านการเงินที่ เหมาะสมแก่ผู้ ให้บริการในการใช้ทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการที่มีคุณภาพ  ท าให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็น 
และมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกันการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ปีงบประมาณ
พ.ศ.  ๒๕๖๔  ก าหนดภายใต้แนวคิดหลัก  ดังนี้ 

  ๗.๑ การสร้างความเป็นธรรมต่อประชาชนและผู้ป่วยที่จะได้รับบริการสาธารณสุข 
  ๗.๒ การเพิ่มประสิทธิผลและคุณภาพผลงานบริการสาธารณสุข 
  ๗.๓ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมด าเนินงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติและการบริการสาธารณสุข 
  ๗.๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุน  โดย 
   ๗.๔.๑ ให้มีการบริหารเป็นวงเงินแบบมีเพดานระดับเขตตามเขตความรับผิดชอบ

ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  (Global  budget  ระดับเขต)  ภายใต้ความเห็นชอบ
ของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต  (อปสข.)  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคคลสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงการพัฒนาบริการสาธารณสุข 
ในเขตพ้ืนที่ที่ไม่มีหน่วยบริการเพียงพอหรือมีการกระจายหน่วยบริการอย่างไม่เหมาะสม 
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   ๗.๔.๒ แนวทางการจ่ ายค่ า ใช้ จ่ าย เ งินกองทุน เป็นการจ่ ายส าหรับ 
การบริการสาธารณสุขและการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข  ทั้งนี้  การจ่ายเป็นเงิน 
จะจ่ายแบบเหมาจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  จ่ายตามปริมาณงานที่เรียกเก็บภายหลังการให้บริการ 
และจ่ายตามโครงการที่ก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะโดยมอบให้  สปสช.  ก าหนด  การก ากับ  การตรวจสอบ
และประเมินผลเงินที่ได้รับจากกองทุน  เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ 

   ๗.๔.๓ เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน   กรณีค่าใช้จ่าย 
ส าหรับยา  วัคซีน  เวชภัณฑ์  อวัยวะเทียม  และอุปกรณ์ทางการแพทย์  ที่จ าเป็นตามโครงการพิเศษ 
(ยาและอื่น ๆ  ที่จ าเป็นตามโครงการพิเศษ)  ให้สามารถด าเนินการจัดหาและสนับสนุนยาและอื่น ๆ 
ที่จ าเป็นตามโครงการพิเศษให้หน่วยบริการ  และหรือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายยาและอื่น ๆ  ที่จ าเป็น 
ตามโครงการพิเศษตามการใช้บริการโดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

    (๑) จ่ายชดเชยเป็นยา  วัคซีน  เวชภัณฑ์  อวัยวะเทียมและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่จ าเป็นตามโครงการพิเศษตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

     (๑.๑) เพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุม/ป้องกันโรคและลดอัตรา 
สูญเสียชีวิตและทุพพลภาพ 

     (๑.๒) บริหารความเสี่ยง  (Risk  pooling)  เพ่ือประกันการเข้าถึง 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากร  (Central  bargaining  add/or  central  procurement) 

     (๑.๓) สนับสนุนเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านยา  นวัตกรรมที่จ าเป็น 
ซึ่งมีผลกระทบต่อประเทศในภาพรวม  เช่น  ยาราคาแพงที่ผลิตโดยหน่วยงานของรัฐ 

    (๒) กรณีจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายยาและอื่น ๆ  ที่จ าเป็นตามโครงการพิเศษ 
ตามผลงานบริการตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

     (๒.๑) มีผู้ จ าหน่ายซึ่ ง เป็นหน่วยงานของรัฐที่ รับผิดชอบ 
เป็นการเฉพาะ  เช่น  องค์การเภสัชกรรม  เป็นต้น 

     (๒.๒) สามารถด าเนินการต่อรองราคาระดับประเทศ  (Central  
bargaining)  โดยผู้จ าหน่ายยินยอมจ าหน่ายในราคาเดียวกันส าหรับทุกสิทธิหลักประกันสุขภาพและประกัน
การจ าหน่ายให้หน่วยบริการทุกพ้ืนที่ 

     (๒.๓) มีการแข่งขันด้านราคาในระบบตลาดมากขึ้นหรือมีผู้จ าหน่าย 
มากกว่า  ๓  รายขึ้นไป 

   ๗.๔.๔ เพ่ือให้การบริหารจัดการยา  เวชภัณฑ์  อวัยวะเทียม  และอุปกรณ์
การแพทย์ตามโครงการพิเศษ  ภายใต้ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  ๔๑/๒๕๖๐  เรื่อง   
การบริหารจัดการยา  เวชภัณฑ์  อวัยวะเทียม  และอุปกรณ์การแพทย์ตามโครงการพิเศษของส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ลงวันที่  ๑๓  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  สามารถท าให้ผู้ป่วยกลุ่มต่าง ๆ    
เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น  จึงก าหนดให้มีเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์  เพื่อให้
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โรงพยาบาลราชวิถี  กรมการแพทย์  ซึ่งเป็นหน่วยบริการประจ าที่เป็นแกนกลางหรือเป็นแม่ข่าย  
ด าเนินการจัดหาและสนับสนุน  ยา  วัคซีน  เวชภัณฑ์  อวัยวะเทียม  และอุปกรณ์ทางการแพทย์  ที่จ าเป็น 
ตามโครงการพิเศษ  ให้แก่หน่วยบริการอื่นในเครือข่ายน าไปให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิ 
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้  ตามแผนและวงเงินการจัดหายา  วัคซีน  เวชภัณฑ์  
อวัยวะเทียม  และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็นตามโครงการพิเศษที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเห็นชอบ  (แผนและวงเงินการจัดหาฯ)  โดยให้เครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์มีสิทธิ
ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนเพ่ือจัดหายา  วัคซีน  เวชภัณฑ์  อวัยวะเทียม  และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ที่จ าเป็นตามโครงการพิเศษตามแผนและวงเงินการจัดหาฯ 

   ๗.๔.๕ การจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข  กรณีการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนานวัตกรรมความต้องการของภาครัฐและแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณสุข  ภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรม
ตามความต้องการของภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ให้  สปสช.  บริหารจัดการกองทุนโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เพ่ือบริการสาธารณสุขให้แก่หน่วยบริการส าหรับรายการนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์และหรือผลงาน
จากการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทยที่ใช้ในการให้บริการสาธารณสุข  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
เป็นไปตามที่  สปสช.  ก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการก าหนดประเภทและขอบเขต 
ในการให้บริการสาธารณสุข   

   ๗.๔.๖ การจ่ายค่าใช้จ่ายเงินกองทุนตามปริมาณงานที่เรียกเก็บภายหลัง 
การให้บริการ  ให้เป็นไปตามมาตรการเพื่อรักษาวินัยการเรียกเก็บค่าบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด  และตามข้อมูลที่ส่งมาในปีงบประมาณ
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

   ๗.๔.๗ การให้บริการสาธารณสุขที่เป็นโครงการเฉพาะหรือโครงการพิเศษ 
อาจให้หน่วยบริการ  เครือข่ายหน่วยบริการ  หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ  ผู้รับบริการ  องค์กรชุมชน
องค์กรเอกชนและภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการแสวงหาผลก าไร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานของรัฐที่ไดร้ับมอบหมายให้ท ากิจการในอ านาจหนา้ที่ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตามแนวทางที่  สปสช.  ก าหนด  โดยให้ท าสัญญาหรือข้อตกลงหรือโครงการด าเนินงานและผลผลิต 
หรือผลลัพธ์  ที่จะส่งมอบกับ  สปสช. 

   ๗.๔.๘ ให้มีมาตรการก ากับและเร่งรัดการใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติทุกระดับ  รวมทั้งเงินกองทุนที่สนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพ่ือสร้าง 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคลในพ้ืนที่  ตามมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



   ๗.๔.๙ ส าหรับรายการบริการที่มีการจ่ายแบบระบบปลายเปิด   เช่น 
รายการบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว  เฉพาะประเภทบริการกรณีเฉพาะ  และบริการเจ็บป่วย
ฉุกเฉินวิกฤต  มีสิทธิทุกที่  (Universal  Coverage  for  Emergency  Patients:  UCEP)  และรายการ
ค่าบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง  ให้  สปสช.  ติดตาม  ก ากับ  และควบคุมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
และหากมีผลงานบริการมากกวา่เป้าหมายที่ไดร้ับงบประมาณหรือเงินงบประมาณที่ได้รบัในปีงบประมาณ
พ.ศ.  ๒๕๖๔  ไม่เพียงพอ  ภายหลังจากปรับประสิทธิภาพอย่างเต็มที่แล้ว  ให้  สปสช.  รวบรวมข้อมูล
เพื่อเสนอของบประมาณเพิ่มเติมตามความเหมาะสมต่อไป 

   ๗.๔.๑๐ ในระหว่างปีงบประมาณหากเงินที่ก าหนดในรายการและประเภท
บริการใดไม่เพียงพอเนื่องจากผลงานบริการมากกว่าเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณหรือกรณีจ าเป็นอื่น  
ให้  สปสช.  ใช้เงินกองทุนจากรายการและประเภทบริการอื่นจ่ายไปก่อน  และในช่วงปลายปีงบประมาณ
หากจ่ายหรือประมาณการจ่ายตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในหมวด  ๒  ถึงหมวด  ๙  เสร็จสิ้น
ตามเป้าหมายของปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  แล้ว  ให้  สปสช.  จ่ายเงินที่อาจเหลือในภาพรวมทุกรายการ
และประเภทบริการคืนเข้ารายการและประเภทบริการอื่นที่ยืมจ่ายในระหว่างปีงบประมาณก่อน  
และหากไม่เพียงพอให้ของบประมาณทดแทนในปีถัดไป  หากมีเงินเหลือหรือได้รับคืนมาไม่ว่ากรณีใด 
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ว่าด้วยการงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

หมวด  ๒ 
รายการบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหวั 

 
 

ข้อ ๘ อัตราเหมาจ่ายรายหวัปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  จ านวน  ๓,๗๑๙.๒๓  บาทต่อผู้มสีทิธิ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (ผู้มีสิทธิ)  ส าหรับผู้มีสิทธิจ านวน  ๔๗.๖๔๔  ล้านคน
โดยจัดสรรเป็นประเภทบริการ  ค่าใช้จ่าย  หรือเงินต่าง ๆ  ดังนี้ 

ประเภทบริการ จ านวนบาท/ผู้มีสิทธิ 
๑. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป ๑,๒๗๙.๓๑ 
๒. บริการผู้ป่วยในทั่วไป ๑,๔๔๐.๐๓ 
๓. บริการกรณีเฉพาะ   ๓๗๓.๖๗ 
๔. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค   ๔๕๕.๓๙ 
๕. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ๑๘.๔๐ 
๖. บริการการแพทย์แผนไทย ๑๗.๙๐ 
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ประเภทบริการ จ านวนบาท/ผู้มีสิทธิ 
๗. ค่าบริการทางการแพทย์ที่ เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน   (ค่าบริการ 

ทางการแพทย์ส าหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เพ่ือสนับสนุนเป็นค่าเสื่อมราคาของหน่วยบริการ) 

๑๒๘.๖๙ 

๘. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ๓.๘๔ 
๙. บริการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ๒.๐๐ 

รวม (บาทต่อผู้มีสิทธิ) ๓,๗๑๙.๒๓ 

หมายเหตุ:- ๑) ประเภทบริการที่  ๔  จ านวนเงินจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายส าหรับประชาชนคนไทยทุกคน 
 ๒) ประเภทบริการที่  ๙  จะรวมกับวงเงินท่ีได้รับตามข้อ  ๑๒  และข้อ  ๔๖ 

ทั้งนี้  หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหารจัดการในรายการบริการทางการแพทย์  
เหมาจ่ายรายหัว  ที่แบ่งเป็นประเภทบริการ  ๙  บริการ  ให้เป็นไปตามส่วนที่  ๑ - ๑๑  ในหมวดนี้ 

ส่วนที ่ ๑ 
บริการผู้ปว่ยนอกทั่วไป 

 
 

ข้อ ๙ เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กรณีบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป
ทุกรายการยกเว้นที่ก าหนดให้จ่ายจากประเภทบริการอื่น   โดยในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
รวมค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ข้อ ๑๐ การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป  แบ่งเป็นประเภทบริการย่อย 
๒  รายการ  ดังนี้ 

  ๑๐.๑ บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ 
  ๑๐.๒ บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ 
ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป  ประเภทบริการที่จ่าย 

แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  จ านวน  ๑,๒๗๐.๓๑  บาทต่อผู้มีสิทธิ  จ่ายให้กับหน่วยบริการประจ าในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยอัตราเหมาจ่ายที่ค านวณระดับจังหวัดโดยค านวณอัตราเหมาจ่าย  ดังนี้ 

  ๑๑.๑ ร้อยละ  ๘๐  ของเงินบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป  จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัว 
ตามจ านวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนในแต่ละหน่วยบริการประจ า  โดยปรับอัตราตามโครงสร้างอายุของผู้มีสิทธิ
ที่ลงทะเบียนในระดับจังหวัด  และให้อัตราเหมาจ่ายรายหัวส าหรับบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปของแต่ละจังหวัด
ต่างจากค่าเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ  ๑๐  (ค่าเฉลี่ยประเทศ  ±  ๑๐%)  โดยดัชนีค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยนอก 
ตามกลุ่มอายุ  (Age  adjusted  cost  index  of  outpatient  care)  ที่ใช้ในการปรับอัตราจ่าย 
ตามโครงสร้างอายุของผู้มีสิทธิ  เป็นดังนี้ 
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ประเภท 
กลุ่มอาย ุ (ปี) 

<๓ ๓ - ๑๐ ๑๑ - ๒๐ ๒๑ - ๔๐ ๔๑ - ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ >๗๐ 
บริการผู้ป่วยนอก ๐.๔๖๔ ๐.๓๖๔ ๐.๓๐๖ ๐.๔๐๗ ๐.๗๘๙ ๑.๓๔๘ ๑.๙๗๒ ๒.๓๕๑ 

ที่มา  ค านวณจากข้อมูลการใช้บริการผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและค่าใช้จ่ายตามอายุปี  ๒๕๕๗ 

  ๑๑.๒ ร้อยละ  ๒๐  ของเงินบริการผู้ปว่ยนอกทั่วไป  จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหวัตามจ านวน
ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนในอัตราต่อผู้มีสิทธิเท่ากันทุกกลุ่มอายุ 

  ๑๑.๓ ส าหรับหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (สป.สธ.) 
ให้ใช้จ านวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียน  ณ  ๑  เมษายน  ๒๕๖๓  เป็นตัวแทนในการจ่ายค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายทั้งปี
และส าหรับหน่วยบริการสังกัดอื่นให้เป็นไปตามจ านวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน 

  ๑๑.๔ ส าหรับการบริหารเงินค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขจากกองทุนประกันสังคม
กรณีคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมที่เลือกรับบริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  ๕๘/๒๕๕๙  เรื่อง  การรับบริการสาธารณสุข 
ของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม  
ลงวันที่  ๑๔  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และแก้ไขเพ่ิมเติมตามค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ
ท่ี  ๔๕/๒๕๖๐  เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  ๕๘/๒๕๕๙  ลงวันที่
๒๕  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ให้จ่ายค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยนอกแบบเหมาจ่ายต่อคนพิการนี้ให้กับ
หน่วยบริการทุกสังกัด  ตามจ านวนคนพิการที่ลงทะเบียนในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป  ประเภทบริการที่จ่าย 
ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ  จ านวน  ๙  บาทต่อผู้มีสิทธิ  ให้จ่ายให้หน่วยบริการ  ดังนี้ 

  ๑๒.๑ บริหารจัดการเป็นระดับเขต  โดยจัดสรรเงินเป็น  Global  budget  ระดับเขต
(รวมทั้งผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนกับกรมแพทย์ทหารเรือและกรมแพทย์ทหารอากาศ)  ตามจ านวนผู้มีสิทธิ 
ที่ลงทะเบียน 

  ๑๒.๒ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย  ให้เป็นไปตามส่วนที่  ๙ 
ข้อ ๑๓ การบริหารการจ่ายส าหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนกับกรมแพทย์ทหารเรือและกรมแพทย์

ทหารอากาศ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  สปสช.  ก าหนด 
ข้อ ๑๔ การบริหารการจ่ายเพ่ือให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น   เช่น 

ผู้มีสิทธิที่เป็นผู้ต้องขัง  ผู้ไร้บ้าน  เป็นต้น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  สปสช.  ก าหนด 
ข้อ ๑๕ ส าหรับบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อในและนอกจังหวัด  และบริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุ

และเจ็บป่วยฉุกเฉินในจังหวัด  ให้หน่วยบริการเรียกเก็บจากหน่วยบริการประจ าตามอัตราที่มีการเห็นชอบ
ร่วมกันระหว่างหน่วยบริการที่ให้บริการกับหน่วยบริการประจ า  โดยอาจให้  สปสช.  เขต  ร่วมบริหารจัดการ
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และอาจกันเงินค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปไว้จ านวนหนึ่งแบบบัญชีเสมือน  (Virtual  account)  รายจังหวัด
ส าหรับการหักช าระบัญชีระหว่างกัน  (Clearing  house)  แทนหน่วยบริการประจ าตามข้อเสนอของ 
สปสช.  เขต  ทั้งนี้  ส าหรับบางจังหวัดที่ไม่มีการกันเงินไว้ส าหรับช าระบัญชีระหว่างกัน  (Clearing  house)
หน่วยบริการสามารถแจ้งความประสงค์ที่ยินยอมให้  สปสช.  หักรายรับจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  เพ่ือช าระค่าบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อในจังหวัดและหรือค่าบริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุ 
และเจ็บป่วยฉุกเฉินในจังหวัดแทนได้ 

ข้อ ๑๖ กรณีบริการด้านยาและเวชภัณฑ์  ส าหรับการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
ประจ าร่วมกับหน่วยบริการร่วมให้บริการด้านเภสัชกรรม  อาจให้  สปสช.  ท าหน้าที่หักช าระบัญชี
ระหว่างกัน  (Clearing  house)  แทนหน่วยบริการประจ าเพ่ือช าระค่ายาและเวชภัณฑ์หรือบริการอื่น
ตามที่หน่วยบริการประจ าตกลงกับหน่วยบริการร่วมให้บริการด้านเภสัชกรรม 

ข้อ ๑๗ ส าหรับ  สปสช.  เขต  ๑๓  กรุงเทพมหานคร  การจ่ายตาม  ข้อ  ๑๑  และอาจปรับอัตราจา่ย
ได้ในระดับหน่วยบริการประจ า  (CUP)  ตามโครงสร้างอายุและหรือปัจจัยอื่น  ๆ  รวมทั้งก าหนดการจา่ย
ตามรายการบริการและหรือตามผลงานบริการได้  และอาจบูรณาการไปกับการจ่ายค่าใช้จ่ายในรายการ
บริการประเภทต่าง ๆ   ได้  โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก  อปสข.  และอาจกันเงินค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป
ไว้จ านวนหนึ่งแบบบัญชีเสมือน  (Virtual  account)  ส าหรับหน่วยบริการร่วมให้บริการ  เพ่ือเพ่ิม 
การเข้าถึงบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป  โดยผ่านความเห็นชอบจาก  อปสข.  และให้  สปสช.  เขต  ๑๓
กรุงเทพมหานคร  ท าหน้าที่หักช าระบัญชีระหว่างกัน  (Clearing  house)  แทนหน่วยบริการประจ า 

ส่วนที ่ ๒ 
บริการผู้ปว่ยในทั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๘ เป็นค่าใช้จ่าย  ส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กรณีบริการผู้ป่วยในทั่วไป
ทุกรายการ  ยกเว้นที่ก าหนดให้จ่ายจากประเภทบริการอื่น   

ข้อ ๑๙ การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยในทั่วไป  แบ่งเป็น  ๒  ระดับ  คือ 
  ๑๙.๑ กันไว้ส าหรับบริหารจัดการระดับประเทศ  จ านวนไม่เกิน  ๑๐๐  ล้านบาท 
  ๑๙.๒ ส่วนที่เหลือให้บริหารจัดการเป็นระดับเขต  โดยจัดสรรเงินเป็น  Global  budget

ระดับเขต  (รวมทั้งผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนกับกรมแพทย์ทหารเรือและกรมแพทย์ทหารอากาศ)  เป็นค่าใช้จ่าย
เพื่อบริการผู้ป่วยในทั่วไปส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ลงทะเบียนกับหน่วยบริการประจ า
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ที่ตั้งอยู่ในแต่ละเขตของ  สปสช.  เขต  บริการเด็กแรกเกิดทุกรายของหน่วยบริการที่ตั้งอยู่ในแต่ละเขต
ของ  สปสช.  เขต  บริการตรวจยืนยันมะเร็งล าไส้ใหญ่  และบริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่ด้วยยาเคมีบ าบัด
ส าหรับที่บ้าน  (Home  Chemotherapy  for  CA  Colon) 

ข้อ ๒๐ การก าหนด  Global  budget  ระดับเขตของบริการผู้ป่วยในทั่วไป  โดยใช้ข้อมูล 
ผลการบริการตั้งแต่เดือนมกราคม  ๒๕๖๒  ถึง  ธันวาคม  ๒๕๖๒  หรือที่เป็นปัจจุบันเป็นตวัแทนในการคาดการณ์
ผลงานปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โดยให้ค านวณตามแนวทาง  ดังนี้ 

  ๒๐.๑ คาดการณ์ผลการบริการจ านวนผลรวม  adjRW  ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ
พ.ศ.  ๒๕๖๔  โดยเป็นผลการบริการของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ลงทะเบียนกับหน่วยบริการประจ า
ที่ตั้งอยู่ในแต่ละเขตของ  สปสช.  เขต  ส าหรับผลงานบริการเด็กแรกเกิดให้ใช้ผลงานบริการตามที่หน่วยบรกิาร
ที่ตั้งอยู่ในแต่ละเขตของ  สปสช.  เขต  ให้บริการทุกราย 

  ๒๐.๒ กรณีการเข้ารับบริการผู้ป่วยในตามมาตรา  ๗  ที่เข้ารับบริการที่สถานบริการอืน่
(หน่วยบริการนอกระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)  ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามระบบ  UCEP
ตามจ านวนผลรวม  adjRW  ที่คาดการณ์คูณด้วยอัตรา  ๙,๖๐๐  บาทต่อ  adjRW 

  ๒๐.๓ กรณีบริการเจ็บป่วยฉุกเฉนิวกิฤตติามระบบ  UCEP  ให้คาดการณ์จ านวนค่าใช้จา่ย
ที่จะเกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์การจ่ายตามระบบ  UCEP  และค านวณเป็นวงเงินของแต่ละเขต 

  ๒๐.๔ กรณีส ารองเตียงและกรณีใช้บริการนอกเขต  ให้ใช้ค่าผลรวม  adjRW 
ที่คาดการณ์คูณด้วยอัตรา  ๙,๖๐๐  บาทต่อ  adjRW 

  ๒๐.๕ กรณีเด็กแรกเกิดที่น้ าหนักน้อยกว่า  ๑,๕๐๐  กรัม  หรือเด็กแรกเกิดที่ป่วย
ตามเงื่อนไขที่  สปสช.  ก าหนด  ให้ใช้ค่าผลรวม  adjRW  ที่คาดการณ์คณูดว้ยอัตรา  ๙,๐๐๐  บาทตอ่  adjRW 

  ๒๐.๖ กรณีใช้บริการในเขตและบริการเด็กแรกเกิดปกติที่น้ าหนักตั้ งแต่ 
๑,๕๐๐  กรัมขึ้นไป  (การใช้บริการในเขตฯ)  ให้ใช้ค่าผลรวม  adjRW  ที่คาดการณ์  คูณด้วยอัตราจ่าย
ต่อน้ าหนักสัมพัทธ์ที่เท่ากันทุกเขต 

  ๒๐.๗ ให้ค านวณ  Global  budget  ระดับเขตแตล่ะเขตประจ าปีทั้งปีตัง้แต่เริม่ตน้
ปีงบประมาณ  โดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  และค านวณจนหมดวงเงินตามข้อ  ๑๙.๒ 

ข้อ ๒๑ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการผู้ป่วยในทั่วไปจาก  Global  budget  ระดับเขต
ตามข้อ  ๑๙.๒  ให้จ่ายด้วยระบบ  DRGs  version  ๕  และตามเงื่อนไขบริการและไม่เกินอัตรากลางที่ก าหนด
ดังนี้ 

  ๒๑.๑ การใช้บริการนอกเขต  ให้จ่ายที่อัตรา  ๙,๖๐๐  บาทต่อ  adjRW  ส าหรับ
หน่วยบริการทุกระดับโดยไม่ปรับลดค่าแรงส าหรับหน่วยบริการของรัฐและส าหรับหน่วยบริการที่มีที่ตั้ง  
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อยู่ในเขตใกล้กับพ้ืนที่  สปสช.  เขตอื่น  ให้สามารถก าหนดอัตราตามข้อตกลงระหว่างหน่วยบริการได้ 
แต่อัตราจ่ายต้องไม่เกิน  ๙,๖๐๐  บาทต่อ  adjRW 

  ๒๑.๒ การใช้บริการนอกเขต  กรณีการบริการผ่าตัดแบบไม่ค้างคืน  (One  day  surgery)
ตามรายการที่  สปสช.  ก าหนด  ให้จ่ายตามค่าน้ าหนักสัมพัทธ์  (RW)  ที่อัตรา  ๙,๖๐๐  บาทต่อ  RW 

  ๒๑.๓ การใช้บริการนอกเขต  กรณีบริการรักษาผู้ปว่ยมะเรง็ล าไส้ใหญด่้วยยาเคมบี าบดั
ส าหรับที่บ้าน  (Home  Chemotherapy  for  CA  Colon)  จ่ายให้เฉพาะหน่วยบริการที่มีศักยภาพ
การบริการต้องเป็นไปตามมาตรฐานบริการหรือแนวทางปฏิบัติการของวิชาชีพ  ตามค่าน้ าหนักสัมพัทธ์  (RW) 
เสมือนกรณีการบริการผ่าตัดแบบไม่ค้างคืน  (One  Day  Surgery)  ตามหลักเกณฑ์  แนวทาง 
และวิธีการที่  สปสช.  ก าหนด 

  ๒๑.๔ การ ใช้ บ ริ ก า รนอก เขต   ก รณี ก า รบริ ก า รผ่ า ตั ดผ่ านกล้ อ งแบบ 
Minimally  Invasive  Surgery  (MIS)  ตามที่   สปสช.  ก าหนดให้จ่ายตามค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ 
ที่ปรับด้วยวันนอน  (adjRW)  ตามแนวทางและเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุน  ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด  ที่อัตรา 
๙,๖๐๐  บาทต่อ  adjRW 

  ๒๑.๕ การใช้บริการกรณีส ารองเตียงตามเงื่อนไขที่  สปสช.  ก าหนด  ให้เป็นไปตามอัตรา
ที่มีการเห็นชอบร่วมกันระหว่างสถานบริการอื่นกับ  สปสช.  เขตแต่ละเขต  โดยก าหนดอัตราจ่ายไม่เกิน
๑๕,๐๐๐  บาทต่อ  adjRW 

  ๒๑.๖ การใช้บริการกรณีมาตรา  ๗  ที่เข้ารับบริการที่สถานบริการอื่น  ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด  ทั้งนี้  กรณีที่มีเหตุสมควร  ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
ซึ่งเกินศักยภาพหน่วยบริการประจ าหรือหน่วยบริการที่ท าการรักษาและจ าเป็นต้องส่งตอ่ไปยังสถานบริการอืน่
ที่หน่วยบริการประจ าหรือ  สปสช.  และผู้มีสิทธิเห็นชอบร่วมกันในการเข้ารับบริการที่สถานบริการอื่น
โดยหน่วยบริการประจ าหรือ  สปสช.  ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขตามอัตราที่ตกลง
กับสถานบริการอื่น  หรือตามจ านวนที่จ่ายจริง  และให้หน่วยบริการประจ าได้รับการชดเชยค่าใช้จ่าย
เสมือนหน่วยบริการประจ าให้การรักษาเอง  จาก  Global  budget  ระดับเขต 

  ๒๑.๗ การใช้บริการรักษาผู้ป่วยโรคนิ่วเพ่ือน านิ่วออกจากระบบทางเดินปัสสาวะ
ด้วยเครื่องสลายนิ่วทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 
ท่ี  สปสช.  ก าหนด 

  ๒๑.๘ กรณีเด็กแรกเกิดที่น้ าหนักน้อยกว่า  ๑,๕๐๐  กรัม  หรือเด็กแรกเกิดที่ป่วย
ตามเงื่อนไขที่  สปสช.  ก าหนด  ให้จ่ายในอัตรา  ๙,๐๐๐  บาทต่อ  adjRW 

  ๒๑.๙ ให้  สปสช.  เขต  สามารถก าหนดเงือ่นไขบรกิารและอัตราจ่ายส าหรบับางบรกิาร
เฉพาะเขตได้  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและคุณภาพผลงานบริการ
และหรือเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีสิทธิ  และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  Global  budget
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ของบริการผู้ป่วยในทั่วไประดับเขต  โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก  อปสข.  ภายใน  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓
(ไม่ให้มีการก าหนดระหว่างปีงบประมาณ)  ทั้งนี้  ให้  สปสช.  เขต  ติดตามผลการด าเนินงานรายงาน 
ต่อ  อปสข.  ทุกไตรมาส  และเสนอต่อคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน 

  ๒๑.๑๐ ส าหรับ  สปสช.  เขต  ๑๓  กรุงเทพมหานคร  สามารถก าหนดเงื่อนไข 
และอัตราจ่ายหรือราคาจ่ายตามรายบริการ  ส าหรับบริการที่เคยเป็นบริการแบบผู้ป่วยในแล้วปรับเป็น
บริการผู้ป่วยนอก  (Non  OP  Non  IP;  NONI)  หรือผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติที่ค่ารักษาพยาบาล
กับเงินชดเชยตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมแตกต่างกันมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  โดยต้องผ่านความเห็นชอบ
จาก  อปสข. 

  ๒๑.๑๑ การใช้บริการผู้ป่วยในอื่น ๆ 
   ๒๑.๑๑.๑ การใช้บริการในเขตฯ  ให้จ่ายเบื้องต้นที่อัตรา  ๘,๓๕๐  บาท 

ต่อ  adjRW 
   ๒๑.๑๑.๒ การใช้บริการในเขตฯ  กรณีการบริการผ่าตัดแบบไม่ค้างคืน

(One  day  surgery)  ตามรายการที่  สปสช.  ก าหนด  ให้จ่ายตามค่าน้ าหนักสัมพัทธ์  (RW)  เบื้องต้น 
ที่อัตรา  ๘,๓๕๐  บาทต่อ  RW 

   ๒๑.๑๑.๓ การใช้บริการในเขตฯ  กรณีบริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่
ด้วยยาเคมีบ าบัดส าหรับที่บ้าน  (Home  Chemotherapy  for  CA  Colon)  จ่ายให้เฉพาะหน่วยบริการ
ที่มีศักยภาพการบริการต้องเป็นไปตามมาตรฐานบริการหรือแนวทางปฏิบัติการของวิชาชีพ 
ตามค่าน้ าหนักสัมพัทธ์  (RW)  เบื้องต้นที่อัตรา  ๘,๓๕๐  บาทต่อ  RW 

   ๒๑.๑๑.๔ การใช้บริการในเขตฯ  กรณีการบริการผ่าตัดผ่านกล้อง 
แบบ  Minimally  Invasive  Surgery  (MIS)  ตามรายการที่  สปสช.  ก าหนด  ให้จ่ายตามค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ 
ที่ปรับด้วยวันนอน  (adjRW)  ตามแนวทางและเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุน  ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด  ให้จ่ายเบื้องต้น 
ที่อัตรา  ๘,๓๕๐  บาทต่อ  adjRW 

   ๒๑.๑๑.๕ ในระหว่างปีให้  สปสช.  สามารถปรับอัตราจ่ายเพ่ิมจากอตัราการจา่ย
ตามข้อ  ๒๑.๑๑.๑  ถึง  ข้อ  ๒๑.๑๑.๓  ได้ตามประมาณผลงานบริการที่จะเกิดขึ้นโดยไม่ถือเป็นอัตราจ่าย
เบื้องต้น 

   ๒๑.๑๑.๖ เมื่อสิ้นรอบการบริหารการจ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  
หาก  Global  budget  ระดับเขตมีเงินเหลือ  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  ว่าด้วยการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

   ๒๑.๑๑.๗ หากจ่ายที่อัตรา  ๘,๓๕๐  บาทต่อ  adjRW  ไปจน  Global  budget
ระดับเขต  มีวงเงินไม่เพียงพอที่จะจ่ายที่อัตรา  ๘,๓๕๐  บาทต่อ  adjRW  ให้  สปสช.  จ่ายเงินที่กันไว้
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ส าหรับบริหารจัดการระดับประเทศตามข้อ  ๑๙.๑  เพ่ิมเติมให้จนอัตราจ่ายเป็น  ๘,๓๕๐  บาท 
ต่อ  adjRW  หากเงินตามข้อ  ๑๙.๑  มีไม่เพียงพอ  ให้จ่ายเพ่ิมเติมเท่าจ านวนที่มี  ทั้งนี้  ตามเงื่อนไข 
ที่คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน  ภายใต้คณะกรรมการ 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 

  ๒๑.๑๒ ให้  สปสช.  เขต  สามารถก าหนดให้มีการตรวจสอบการเรียกเก็บค่าบริการ
ก่อนการจ่ายค่าบริการให้หน่วยบริการ  (Pre-audit)  ในบางบริการที่พบว่าในปีที่ผ่านมามีการเรียกเก็บค่าบริการ 
มีแนวโน้มไม่เป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์  หรือตามแนวทางเวชปฏิบัติ  หรือคุณภาพการรักษา 
หรือเงื่อนไขบริการที่ก าหนดในการจ่ายค่าใช้จ่ายโดยต้องก าหนดเกณฑ์การ  Pre-audit  และต้องผ่าน
ความเห็นชอบจาก  อปสข.  และให้ชะลอการจ่ายจนกว่าจะมีผลการ  Pre-audit  และไม่จ่ายค่าบริการ
กรณีผลการ  Pre-audit  ไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ข้อ ๒๒ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการผู้ป่วยในทั่วไปที่กันไว้ส าหรับบริหารจัดการ
ส าหรับประเทศตามข้อ  ๑๙.๑  ให้จ่ายตามข้อ  ๒๑.๑๑.๗  และเมื่อสิ้นรอบการบริหารการจ่าย
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  หากมีเงินคงเหลือ  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  ว่าด้วยการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๒๓ จ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อมูลที่ส่งมาตามรอบการบริหารการจ่ายของปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๖๔  โดยให้จ่ายข้อมูลที่ส่งมาตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

ข้อ ๒๔ การบริหารการจ่ ายส าหรับผู้ มี สิทธิที่ ลงทะเบียนกับกรมแพทย์ทหารเรือ 
และกรมแพทย์ทหารอากาศ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  สปสช.  ก าหนด 

ข้อ ๒๕ การบริหารจัดการเพ่ือให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น   เช่น   
ผู้มีสิทธิที่เป็นผู้ต้องขัง  ผู้ไร้บ้าน  เป็นต้น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  สปสช.  ก าหนด 

ข้อ ๒๖ ให้  สปสช.  ก ากับติดตามผลงานบริการที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับคาดการณ์ 
ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  และการตรวจสอบการเรียกเก็บค่าบริการ  (Medical  audit)
และให้มีการเสนอข้อมูลการใช้บริการผู้ป่วยในและการตรวจสอบการเรียกเก็บค่าบริการให้ทราบทั่วกัน 

ข้อ ๒๗ ให้  สปสช.  เขตทุกเขตต้องจัดให้มีกลไกที่หน่วยบริการทุกสังกัดมาร่วมกันก ากับติดตาม
ตรวจสอบ  พัฒนาระบบการจัดบริการและพัฒนาให้มีต้นทุนบริการที่ เหมาะสม   โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร  คุณภาพผลงานบริการ  และการเข้าถึงบริการของประชาชน 

ข้อ ๒๘ ให้หน่วยบริการทุกแห่งส่งข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยในให้  สปสช.  ด้วยระบบ  e-Claim
ของ  สปสช.  หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่มีการตกลงกันระหว่าง  สปสช.  กับหน่วยบริการ  เพ่ือประมวลข้อมูล
ตามระบบ  DRGs  รายละเอียดตามที่ก าหนดในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ข้อ ๒๙ การจ่ายกรณีผู้ป่วยในรับส่งต่อให้จ่ายจาก  Global  budget  ระดับเขตแต่ละเขต 
ที่ผู้มีสิทธิลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ า  ตามแนวทางข้อ  ๒๑   
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ส่วนที่  ๓ 
บริการกรณเีฉพาะ 

 
 

ข้อ ๓๐ เป็นค่าใช้จ่าย  ส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เป็นการบริหารจัดการ
เป็นการเฉพาะภาพรวมระดับประเทศ  ภายใต้หลักการ  “เป็นบริการที่การจ่ายค่าใช้จ่ายในระบบปกติ 
จะท าให้เกิดผลกระทบที่ส าคัญต่อผู้รับบริการ  (ไม่สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ)  และผู้ให้บริการ
(ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายสูง)  รวมทั้งความเป็นธรรมและประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”
และตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่   ๘/๒๕๕๙  วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙  
ก าหนดหลักเกณฑ์และวงเงินท่ีจะบริหารแบบ  “บริการกรณีเฉพาะ”  ไม่เกินร้อยละ  ๑๒  ของงบค่าบริการ
ทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว  โดยมีหลักเกณฑ ์ ๔  ข้อ  ดังนี้ 

  ๓๐.๑ การรวมความเสี่ยง  (Risk  pooling)  เ พ่ือประกันการเข้าถึงบริการ 
ที่มีคุณภาพ  โดยเฉพาะโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง  และหรือมีผู้ป่วยไม่มาก 

  ๓๐.๒ ประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากร  (Central  bargaining  and/or  central 
procurement) 

  ๓๐.๓ ประกันการได้รับบริการบางรายการที่มีความจ าเป็น  เช่น  บริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
นอกเครือข่าย  บริการที่เป็นนโยบายส าคัญ 

  ๓๐.๔ การค านึงถึงความแตกต่างของปัญหาระดับพื้นที่ 
ข้อ ๓๑ บริการกรณีเฉพาะในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  มีจ านวน  ๕  กลุ่ม  ดังนี ้

๑)  กรณีปกป้องการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจ าเป็น  ๒)  กรณีเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพบริการ
๓)  กรณีเพ่ือลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการ  ๔)  กรณีจ าเป็นต้องก ากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด
และ  ๕)  กรณีที่ต้องบริหารแบบเฉพาะโรค 

ข้อ ๓๒ แนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายโดยภาพรวม  ให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ  โดยให้  สปสช.  ก าหนดราคาและหรืออัตราจ่ายที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขบริการ
ตามขอบเขตบริการของสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ข้อ ๓๓ หลักเกณฑ์การจ่าย  กรณีปกป้องการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจ าเป็น 
เป็นการจ่ายเพ่ิมเติมส าหรับ 

  ๓๓.๑ การบริ การผู้ ป่ วยนอกกรณีอุบั ติ เหตุหรื อเจ็ บป่ วยฉุ กเฉินข้ ามจั งหวั ด 
จ่ายด้วยระบบ  Point  system  ของราคาเรียกเก็บหรือราคาที่  สปสช.  ก าหนด 

  ๓๓.๒ การใช้บริการผู้ป่วยนอกกรณีมาตรา  ๗  ที่สถานบริการอื่น  ให้เป็นไปตามแนวทาง
เงื่อนไข  และอัตราที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 

้หนา   ๒๗
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  ๓๓.๓ การบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด  และบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อ
ภายในจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่   สปสช.  เขต  ๑  ถึงเขต  ๑๒  เฉพาะกรณีจ าเป็นต้องส่งต่อจาก 
โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ไปรับบริการที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  (UHOSNET)  ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด 
ให้จ่ายแบบร่วมจ่ายกับหน่วยบริการประจ า  โดยหน่วยบริการประจ าจ่ายตามจริงไม่เกินเพดานที่  สปสช.
ก าหนดต่อครั้งบริการ  ส่วนเกินเพดานที่ก าหนดจ่ายจากกองทุนกลาง  และให้  สปสช.  ท าหน้าที่ในการหักช าระ
บัญชีระหว่างกัน  (Clearing  house)  แทนหน่วยบริการประจ า  ทั้งนี้  อาจมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กรณีหน่วยบริการมีการให้บริการด้วยหัตถการที่เทียบเคียงกับรายการที่  สปสช.  ก าหนดราคา  (Fee  schedule)
ไว้แล้ว  ให้จ่ายค่าใช้จ่ายตามราคาของรายการที่ก าหนดราคา  (Fee  schedule)  ไว้ได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเงื่อนไขที่  สปสช.  ก าหนด 

  ๓๓.๔ ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ   ส าหรับการส่งต่อผู้ป่วย 
ที่จ าเป็นต้องไปรับบริการที่หน่วยบริการอื่น  ให้จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกินราคากลางที่ก าหนด 
ในแต่ละประเภทพาหนะและระยะทาง 

  ๓๓.๕ ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ า  (ยกเว้นเด็กแรกเกิด)
เมื่อเข้ารับบริการครั้งแรก  จนกว่าจะปรากฏสิทธิให้หน่วยบริการที่ให้บริการแก่บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริการโดยอัตราการจ่ายส าหรับบริการผู้ป่วยใน  ให้จ่ายตามระบบ  DRGs  ด้วยอัตราจ่าย
ต่อ  adjRW  ตามเงื่อนไขบริการที่ก าหนด  และอัตราการจ่ายส าหรับบริการผู้ป่วยนอกให้จ่ายด้วยระบบ
Point  system  ของราคาเรียกเก็บหรือราคาที่ก าหนด 

  ๓๓.๖ การบริการกรณีเฉพาะอื่น  ๆ  เช่น  ผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบ
ไม่ครบ  ๕  เดือนมาใช้บริการคลอด  หรือผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ  ๓  เดือน 
มาใช้บริการทางการแพทย์  อัตราการจ่ายส าหรบับรกิารผู้ป่วยในให้จ่ายตามระบบ  DRGs  ด้วยอัตราจา่ย
ต่อ  adjRW  ตามเงื่อนไขบริการที่ก าหนดและอัตราการจ่ายส าหรับบริการผู้ป่วยนอกให้จ่ายด้วยระบบ  
Point  system  ของราคาเรียกเก็บหรือราคาที่ก าหนด 

ข้อ ๓๔ หลักเกณฑ์การจ่าย  กรณีเพ่ิมความมั่นใจเรื่องคุณภาพบริการ  เป็นการจ่ายเพ่ิมเติมส าหรับ 
  ๓๔.๑ โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน  (Stroke  fast  track)  และโรคกล้ามเนื้อหัวใจ

ขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึน้ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน  ST  (ST-  elevated  myocardial  infarction  fast  track
หรือ  STEMI  fast  track)  จัดให้มีการบริหารยาละลายลิ่มเลือด  เพ่ือการรักษาเร่งด่วนในโรคหลอดเลือด
สมองตีบหรืออุดตัน  (Stroke  fast  track)  ลดภาวะทุพพลภาพของผู้ป่วย  ท าให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาด ารงชีวิต
ได้ตามปกติหรือใกล้เคียงปกติ  และการรักษาเร่งด่วนในโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน  ST  (STEMI  fast  track)  เพ่ือลดอัตราตายของผู้ป่วย  จึงมีการสนับสนุน

้หนา   ๒๘
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ให้หน่วยบริการให้การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดในเวลาที่ก าหนด  ตามแผนการรักษาจ่ายตามราคา 
ที่ก าหนด  โดยจ่ายเฉพาะหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อที่มีศักยภาพการให้ยา
ละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย  Stroke  fast  track  และผู้ป่วย  STEMI  fast  track 

  ๓๔.๒ การให้เคมีบ าบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษา  ส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งบริการ
ผูป้่วยนอกและผู้ป่วยใน  จ่ายตามราคาที่ก าหนด 

  ๓๔.๓ การให้บริการรักษาผ่าตัดต้อกระจกพร้อมเลนส์แก้วตาเทียม  จ่ายเฉพาะ
หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อที่มีศักยภาพการให้บริการผ่าตัดต้อกระจก  
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตามแนวทางที่ก าหนด 

   ๓๔.๓.๑ เป็นการใช้บริการภายในเขตเป็นหลัก  และหากจ าเป็นต้อง 
จัดหาหน่วยบริการนอกเขตมาด าเนินการต้องเป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง  สปสช.  เขต  และหน่วยบริการ 
โดยผ่านความเห็นชอบจาก  อปสข. 

   ๓๔.๓.๒ ก าหนดเป็นเป้าหมายระดับเขต  และ  สปสช.  เขตทุกเขต 
ต้องจัดให้มีกลไกที่หน่วยบริการทุกสังกัดมาร่วมกันวางแผนการให้บริการไม่ให้เกินเป้าหมายที่ก าหนด
รวมทั้งก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบการให้บริการ  พัฒนาคุณภาพการบริการ  และสนับสนุนระบบการคัดกรอง
เพื่อวางแผน  การจัดบริการ 

   ๓๔.๓.๓ การจ่ายค่าใช้จ่าย  เป็นดังนี้ 
     (๑) การผ่าตัดในรายที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน  ส าหรับการผ่าตัดผู้ป่วย

ระดับสายตา  Blinding  &  Severe  low  vision  จ่ายอัตราข้างละ  ๗,๐๐๐  บาท  ส าหรับผ่าตัดผูป้ว่ย
ระดับสายตาอื่น ๆ  ข้างละ  ๕,๐๐๐  บาท  และส าหรับการผ่าตัดที่มีภาวะแทรกซ้อน  จ่ายอัตราข้างละ
๙,๐๐๐  บาท 

     (๒) ค่าเลนส์แก้วตาเทียม  กรณีเลนส์พับได้อัตราข้างละ  ๒,๘๐๐  บาท
และเลนส์แข็งอัตราข้างละ  ๗๐๐  บาท  เฉพาะเลนส์แก้วตาเทียมตามประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  เรื่อง  รายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมในการบ าบัดโรคและข้อบ่งชี้  (Instrument)  ของ  สปสช. 

  ๓๔.๔ บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด  ส าหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดเพ่ือรักษา 
ปากแหว่ง/เพดานโหว่  จ่ายตามราคาที่ก าหนด 

  ๓๔.๕ บริการสาธารณสุขนอกเวลาราชการกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง  กรณีที่มีเหตุสมควร
และกรณีเจ็บป่วยทั่วไปที่เป็นความจ าเป็นของประชาชน  จ่ายให้หน่วยบริการ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเงื่อนไขที่  สปสช.  ก าหนด 

ข้อ ๓๕ หลักเกณฑ์การจ่าย  กรณีเ พ่ือลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการ 
เป็นการจ่ายเพ่ิมเติมส าหรับ 
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  ๓๕.๑ รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบ าบัดโรค  (Instruments)  จ่ายเพ่ิมเติม
ตามระบบ  Point  system  with  ceiling  ส าหรับบริการผู้ป่วยนอกและบริการผู้ป่วยในที่หน่วยบริการใช้
หรือพิจารณาเป็นกรณ ี หรือขอท าความตกลงกับ  สปสช.  เป็นการเฉพาะตามความจ าเป็น  รวมทั้งการเพ่ิมเตมิ
กรณีรายการในบัญชีนวัตกรรมไทยและหรือสิ่งประดิษฐ์ไทย  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ท่ี  สปสช.  ก าหนด 

   ๓๕.๑.๑ จ่ายตามราคาที่หน่วยบริการซื้อหรือจัดหาได้จริงบวกค่าด าเนินการ
ตามควรแก่กรณีและไม่เกินเพดานราคาชดเชยของรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบ าบัดโรค
ตามที่  สปสช.  ประกาศก าหนด  ซึ่งเป็นราคาชดเชยที่ก าหนดภายใต้เงื่อนไขเกณฑ์คุณภาพของอุปกรณ์
และอวัยวะเทียมนั้น ๆ 

   ๓๕.๑.๒ กรณีรายการที่ก าหนดอยู่ในแผนและวงเงินการจัดหาฯ  ให้หลักเกณฑ์ 
การจ่ายเป็นไปตามหมวด  ๙ 

   ๓๕.๑.๓ การจ่ายส าหรับการบริการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน
(Percutaneous  Coronary  Intervention:  PCI)  และการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัด 
(ทั้งค่าบริการผู้ป่วยในทั่วไป  และ  Instruments)  ให้จ่ายเฉพาะหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ 
ที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการท าหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวนและหน่วยบริการ  
ที่รับการส่งต่อเฉพาะดา้นการรกัษาโรคหวัใจและหลอดเลือดดว้ยวธิีการผ่าตดัในระบบหลักประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ท่ี  สปสช.  ก าหนด  ทั้งนี้  กรณีการรักษาโรคหัวใจ 
และหลอดเลือดที่มีภาวะฉุกเฉินเร่งด่วน  ซึ่งการส่งต่อผู้ป่วยอาจท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย  ให้หน่วยบริการ 
ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับส่งต่อเฉพาะด้านการท าหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน
และหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัดให้บริการ
ผู้ป่วยได้โดยให้ท าการอุทธรณ์เป็นรายกรณีตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  สปสช.  ก าหนด 

   ๓๕.๑.๔ การจ่ายส าหรับบริการผ่าตัดข้อเข่าเทียม  (ทั้งค่าบริการผู้ป่วยในทั่วไป
และ  Instruments)  ให้จ่ายเฉพาะหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อที่มีศักยภาพ 
การให้บริการผ่าตัดข้อเข่าเทียมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตามแนวทางที่  สปสช.  ก าหนด 

     (๑) เป็นการใช้บริการภายในเขตเป็นหลัก  และหากจ าเป็น 
ต้องส่งต่อข้ามเขตหรือจัดหาหน่วยบรกิารนอกเขตมาด าเนนิการ  ต้องเป็นไปตามข้อตกลงระหวา่ง  สปสช.  เขต
และหน่วยบริการโดยผ่านความเห็นชอบจาก  อปสข. 
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     (๒) ก าหนดเป็นเป้าหมายระดับเขต  และให้  สปสช.  เขตทุกเขต
ต้องจัดให้มีกลไกที่หน่วยบริการทุกสังกัดมาร่วมกันวางแผนการให้บริการไม่ให้เกินเป้าหมายที่ก าหนด
รวมทั้งการก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบการให้บริการ  พัฒนาคุณภาพการบริการ 

  ๓๕.๒ การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง  (Hyperbaric  oxygen  therapy)  
เฉพาะการรักษาโรคที่เกิดจากการด าน้ า   (Decompression  sickness)  ส าหรับบริการผู้ป่วยนอก 
และผู้ป่วยในจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงไม่เกินราคาที่ก าหนด 

  ๓๕.๓ การจัดการหากระจกตาส าหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเป็นการจัดหา
และบริการกระจกตาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
จ่ายให้หน่วยบริการที่ด าเนินการผ่าตัดและหน่วยบริการจ่ายต่อให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยในอัตราที่ตกลง
ระหว่างกัน 

  ๓๕.๔ การผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนอวัยวะ  จ่ายตามราคาที่ก าหนด  ส าหรับ 
   ๓๕.๔.๑ การผ่าตัดเปลี่ยนหวัใจ  และการปลูกถา่ยตบัในเดก็กรณีท่อน้ าดตีบีตนั

แต่ก าเนิด  หรือตับวายจากสาเหตุอื่น  ๆ  ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบริการส าหรับผู้บริจาค  และผู้รับบริจาค
โดยเป็นค่าเตรียมการและค่าผ่าตัดน าหัวใจและตับมาจากผู้บริจาค  ค่าเตรียมการและค่าผ่าตัดผู้รับบริจาค
ค่าใช้จ่ายกรณีมีภาวะแทรกซ้อน  รวมถึงค่ายากดภูมิคุ้มกันหลังการผ่าตัดและค่าใช้จ่ายในการติดตามผลภายหลัง
การผ่าตัดทั้งผู้ป่วยรายเก่าและรายใหม่  ตามข้อก าหนดของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย 

   ๓๕.๔.๒ การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต  (Hematopoietic  stem  cell 
transplantation)  ส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว  มะเร็งต่อมน้ าเหลือง  ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย  และโรคอื่น ๆ  
ที่จ าเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต   ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไขบริการที่  สปสช.  ก าหนด   

ข้อ ๓๖ หลักเกณฑ์การจ่ายกรณีที่จ าเป็นต้องก ากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด  เป็นการจ่ายเพ่ิมเติม
ส าหรับ 

  ๓๖.๑ ค่าสารเมทาโดน  (Methadone)  ส าหรับการให้สารเมทาโดนระยะยาว
(Methadone  maintenance  treatment:  MMT)  ในการบ าบัดรักษาผู้ป่วยที่ติดสารเสพติดในกลุ่มฝิ่น
และอนุพันธ์ของฝิ่นที่สมัครใจโดยจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกินราคาที่ก าหนด 

  ๓๖.๒ การจ่ายกรณียาจ าเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง  ได้แก่  ยาที่มีการประกาศใช้สิทธิ
ตามสิทธิบัตรโดยรัฐ  (Compulsory  Licensing:  CL)  ยาบัญชียาหลักแห่งชาติ  เช่น  ยาบัญชี  จ(๒) 
(ซึ่งครอบคลุมถึงส่วนประกอบของเลือดที่ให้แก่ผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย  (Hemophilia)  และโรคเลือดออกง่าย
วอนวิลลิแบรนด์  ชนิดรุนแรงมาก  (Type  3  von  Willebrand’s  disease)  ยาจ าเป็นและยาที่มี 
ปัญหาการเข้าถึงอื่น ๆ  เช่น  ยาก าพร้า  ยาต้านพิษ  เป็นต้น  ส าหรับรายการที่ก าหนดอยู่ในแผน 
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และวงเงินการจัดหาฯ  ให้หลักเกณฑ์การจ่ายเปน็ไปตามหมวด  ๙  หรือจ่ายให้หน่วยบรกิารเป็นค่าชดเชย
ค่ายาและหรือค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยเพ่ือใช้ยานั้น ๆ 

ข้อ ๓๗ หลักเกณฑ์การจ่ายกรณีโรคที่ต้องบริหารแบบเฉพาะโรค  เป็นการจ่ายเพ่ิมเติมส าหรับ 
  ๓๗.๑ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมยี  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบรกิาร

ดูแลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงอย่างต่อเนื่อง 
  ๓๗.๒ การดูแลผู้ป่วยวัณโรครวมทั้งการรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง 

ในกลุ่มเป้าหมายที่  สปสช.  ก าหนด  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามแนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๖๑
(National  Tuberculosis  control  Program  Guideline,  Thailand  ๒๐๑๘:  NTP  ๒๐๑๘) 
และที่จะปรับปรุงเพ่ิมเติม  ครอบคลุมค่ายา  ค่าชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ  การติดตามดูแลการรักษาตอ่เนื่อง
การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคและค่าบริการดูแลรักษาและติดตามการรักษาผู้ป่วย  โดยจ่ายเป็นค่าชดเชยค่ายา
และค่าบริการต่าง ๆ   จ่ายตามผลงานบริการและหรือตามคุณภาพผลงานบริการ  ส าหรับรายการที่ก าหนด 
อยู่ในแผนและวงเงินการจัดหาฯ  ให้หลักเกณฑ์การจ่ายเป็นไปตามหมวด  ๙ 

  ๓๗.๓ การดูแลแบบประคับประคอง  เพ่ือให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลที่บ้าน
อย่างเหมาะสมสามารถเผชิญกับความเจ็บป่วยที่คุกคาม  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีจนวาระสุดท้าย  โดยเป็นการดูแล
ร่วมกันของหน่วยบริการ  ครอบครัว  ผู้ดูแล  และชุมชน  ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

  ๓๗.๔ การดูแลผู้ป่วยโรคหายาก  ส าหรับโรคที่มีความผิดปกติของสารโมเลกุลเล็ก
(Disorders  of  small  molecules)  เป็นค่าใช้จ่ายครอบคลุม  การตรวจวินิจฉัยกลุ่มเสี่ยงตามเงื่อนไข
การตรวจยืนยัน  การรักษาพยาบาล  การติดตามผลการรักษา  ค่าพาหนะส่งต่อและส่งกลับไประหว่าง
หน่วยบริการและชุมชนที่มีการจัดระบบเป็นการเฉพาะ  โดยจ่ายแบบเหมาจ่ายและหรือตามรายการบริการ
ให้กับหน่วยบริการที่มีศักยภาพในการให้บริการ 

ข้อ ๓๘ หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขบริการที่ก าหนด  เป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติ 
ในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ข้อ ๓๙ ให้  สปสช.  สามารถปรับเกลี่ยเงินระหว่างประเภทบริการข้อ  ๓๓  ถึงข้อ  ๓๗ 
ได้ตามผลงานบริการที่เกิดขึ้นจริง 

ส่วนที ่ ๔ 
บริการสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกันโรค 

 
 

ข้อ ๔๐ เป็นค่าใช้จ่ายการจัดบริการสาธารณสุขด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ที่ให้โดยตรงแก่บุคคลส าหรับประชาชนไทยทุกคน  ภายใต้ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข
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ด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  เงินที่ได้รับจ านวน  ๔๕๕.๓๙  บาทต่อผู้มีสิทธิ  ๔๗.๖๔๔๐  ล้านคน
เมื่อน ามาจัดสรรเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบริการแก่ประชาชนไทยทุกคนตามเป้าหมายประชากรที่ได้รับ
งบประมาณจ านวน  ๖๖.๐๓๓๐  ล้านคน  จึงเท่ากับ  ๓๒๘.๕๗๐๐  บาทต่อประชากรไทยทุกคน  (บาทต่อคน) 

ข้อ ๔๑ การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  แบ่งเป็นประเภท
บริการย่อย  ๕  รายการ  ดังนี้ 

  ๔๑.๑ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับประเทศ  (P&P  National 
priority  program  and  central  procurement) 

  ๔๑.๒ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ด าเนินการในชุมชน 
  ๔๑.๓ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพ้ืนที่ระดับเขต/จังหวัด

(P&P  area  based) 
  ๔๑.๔ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับบริการพ้ืนฐาน  (P&P  basic   

services) 
  ๔๑.๕ บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ 
ข้อ ๔๒ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับประเทศ

จ านวน  ๓๐.๘๓๐๐  บาทต่อคน  บริหารจัดการระดับประเทศ  ดังนี้ 
  ๔๒.๑ ค่าวัคซีนต่าง ๆ  ดังนี้ 
   ๔๒.๑.๑ ค่าวัคซีนป้องกันโรคพ้ืนฐานตามแผนการให้วัคซีนของประเทศ

โดยในปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔  รวมกลุ่มเป้าหมายเด็กที่ตอ้งไดร้ับวัคซนี  MMR  เข็มที่สองที่อาย ุ ๑  ป ี ๖  เดือน 
   ๔๒.๑.๒ ค่าวัคซีนป้องกันโรคไขห้วดัใหญต่ามฤดกูาลส าหรบักลุ่มเป้าหมาย

เช่น  ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกกลุ่มอายุ  (หืด  ปอดอุดกั้นเรื้อรัง  ไตวายเรื้อรัง  หัวใจ  เบาหวาน  หลอดเลือดสมอง
และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด)  ผู้ที่อายุ  ๖๕  ปีขึ้นไป  หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์
มากกว่า  ๔  เดือนขึ้นไป  เด็กอายุ  ๖  เดือนถึง  ๒  ปี  ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้    
ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย  ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง  (รวมผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ)  และผู้ที่มีน้ าหนักตั้งแต่   
๑๐๐  กิโลกรัม  หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่  ๓๕  กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

   ๔๒.๑.๓ ค่าวัคซีนป้องกันมะเรง็ปากมดลูกส าหรับกลุ่มเปา้หมายที่  สปสช.
ก าหนด 

   ๔๒.๑.๔ ค่าวัคซีนป้องกันโรคท้องร่วง  ส าหรับกลุ่มเป้าหมายตามที่  สปสช.
ก าหนด 

  ๔๒.๒ ค่าสมุดบันทึกสุขภาพ/คู่มือเฝ้าระวัง  ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
โดยจ่ายให้หน่วยบริการที่กรมอนามัยหรือกรมสุขภาพจิตมอบหมายให้ด าเนินการจัดพิมพ์/จัดหา  
เพื่อจ่ายให้หน่วยบริการ  ตามจ านวนที่มีการให้บริการ   
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  ๔๒.๓ ค่าบริการให้เด็กที่ผลการตรวจภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน  (TSH)  ผิดปกติ
ได้เข้ารับบริการต่อเนื่อง 

  ๔๒.๔ ค่ายา  ส าหรับบริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย 
  ๔๒.๕ ส าหรับรายการที่ก าหนดอยู่ในแผนและวงเงินการจัดหาฯ  ให้หลักเกณฑ์การจ่าย

เป็นไปตามหมวด  ๙ 
ข้อ ๔๓ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ด าเนินการ  

ในชุมชน  จ านวน  ๔๕  บาทต่อคน  ตามเป้าหมายประชากรที่ได้รับงบประมาณ  โดยใช้จ านวนประชากรไทย 
ณ  ๑  เมษายน  ๒๕๖๓  เป็นตัวแทนในการจัดสรร  ดังนี้ 

  ๔๓.๑ พ้ืนที ่ สปสช.  เขต  ๑ - ๑๒  เป็นค่าใช้จ่ายส าหรบัการด าเนินงานสร้างเสรมิสุขภาพ
และป้องกันโรคในรูปแบบความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่   ที่ออกตามความในมาตรา  ๔๗  
แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

  ๔๓.๒ พ้ืนที่  สปสช.  เขต  ๑๓  กรุงเทพมหานคร  ส าหรับการด าเนินงานสร้างเสริม 
สุขภาพและป้องกันโรคในรูปแบบความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร  ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครด าเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร  ที่ออกตามความในมาตรา  ๔๗   
แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ทั้งนี้  หากมีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร  คงเหลือมากกว่าสองเท่าของรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร   
ในปีที่ผ่านมา  สปสช.  อาจงดการจัดสรรเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

  ๔๓.๓ ค่าบริการตามข้อ  ๔๓.๑  และข้อ  ๔๓.๒  หากมีเงินเหลือ  หรือได้รับคืนมา
ไม่ว่ากรณีใดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ว่าด้วยการงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๔๔ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหา
พ้ืนที่ระดับเขต/จังหวัด  จ านวน  ๔  บาทต่อคน  ตามเป้าหมายประชากรที่ได้รับงบประมาณบริหารเป็น
Global  budget  ระดับเขต  โดยใช้จ านวนประชากรไทย  ณ  ๑  เมษายน  ๒๕๖๓  เป็นตัวแทนในการค านวณ
และให้ค านวณก าหนดเป็น  Global  budget  ระดับเขตแต่ละเขตประจ าปีทั้งปีตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ
และให้มีหลักเกณฑ์การจ่ายจาก  Global  budget  ระดับเขต  ดังนี้ 
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  ๔๔.๑ เป็นค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ตอ้งการเร่งรัดการเขา้ถงึ
บริการตามนโยบายหรือแก้ไขปัญหาพื้นที่ระดับเขต/จังหวัด  ตามความจ าเป็นทางสุขภาพภายใต้ประเภท
และขอบเขตบริการฯ  ทั้งนี้  การด าเนินงานจัดบริการให้ค านึงถึงการเข้าถึงบริการของประชาชน 
สิทธิหลักประกันสุขภาพต่าง ๆ  ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ  ทั้งนี้  ขอให้บูรณาการกับ  พชอ./พชข. 

  ๔๔.๒ แนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายให้ผ่านความเห็นชอบจาก  อปสข.  ภายใต้เงื่อนไข 
   ๔๔.๒.๑ ให้  สปสช.  เขต  เสนอแผนงาน/โครงการและจ านวนงบประมาณ 

ที่จะด าเนินการทั้งปีตั้งแต่ต้นปีและหากตามแผนงาน/โครงการที่เสนอตั้งแต่ต้นปีแล้วยังมี  Global  budget
ระดับเขตเหลือ  หรือได้รับคืนมาไม่ว่ากรณีใดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้วยการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

   ๔๔.๒.๒ จ่ายให้หน่วยบริการและหรือจ่ายได้ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ท่ี  ๓๗/๒๕๕๙  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ลงวันที ่
๕  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
การรับเงินการจ่ายเงินการรักษาเงินและรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการสนับสนุน  
และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น 

ข้อ ๔๕ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับบริการพ้ืนฐาน
จ านวน  ๒๓๙.๗๔๐๐  บาทต่อคน  เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ภายใต้ประเภทและขอบเขตบริการฯ  แก่ประชาชนไทยทุกคนที่ได้รับบริการในหน่วยบริการ  และหรือ
นอกหน่วยบริการ  โดยปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔  รวมบริการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ด้วย  Fit  test 
โดยจ่ายให้หน่วยบริการ  ดังนี้ 

  ๔๕.๑ จ านวน  ๓๖.๑๗๐๐  บาทต่อคน  จ่ายตามรายการบริการ  (Fee  schedule)
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  สปสช.  ก าหนด  ดังนี้   

   ๔๕.๑.๑ บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  รวมถึงการตรวจด้วย 
HPV  DNA  Test  และการตรวจยืนยันกรณีผลผิดปกติด้วยวิธี  Liquid  based  cytology 

   ๔๕.๑.๒ บริการฝากครรภ์  (ANC)  บริการอัลตราซาวด์  รวมทั้งบริการ
ทันตกรรมป้องกันในหญิงตั้งครรภ์ 

   ๔๕.๑.๓ การป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ 
   ๔๕.๑.๔ การป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ทุกกลุ่มอายุ 
   ๔๕.๑.๕ การป้องกันและควบคุมภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์และโรคฟีนิลคีโตนเูรยี

ในเด็กแรกเกิด 
   ๔๕.๑.๖ บริการคุมก าเนิดกึ่งถาวร  (ใส่ห่วงอนามัย/ฝังยาคุมก าเนิด)  ในหญิง 

อายนุ้อยกว่า  ๒๐  ป ี
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   ๔๕.๑.๗ บริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย 
   ๔๕.๑.๘ บริการคุมก าเนิดกึ่งถาวร  (ใส่ห่วงอนามัย/ฝังยาคุมก าเนิด) 

หลังยุติการตั้งครรภ์  ในหญิงอายุมากกว่าหรือเท่ากับ  ๒๐  ปีขึ้นไป 
   ๔๕.๑.๙ บริการทันตกรรมป้องกันในเด็กวัยเรียน  (เคลือบฟลูออไรด์ในเด็ก

อาย ุ ๔ - ๑๒  ป ี และเคลือบหลุมร่องฟันถาวรในเด็กอายุ  ๖ - ๑๒  ปี) 
  ๔๕.๒ จ านวน  ๒๐๓.๕๗๐๐  บาทต่อคน  จ่ายแบบเหมาจ่าย  (รวมบริการตรวจ

คัดกรองมะเร็งล าไส้ด้วย  Fit  test  ดังนี้ 
   ๔๕.๒.๑ ร้อยละ  ๖๕  ให้จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อคน  ให้หน่วยบริการประจ า

โดยปรับอัตราตามโครงสร้างกลุ่มอายุระดับจังหวัดและให้อัตราแต่ละจังหวัดต่างจากค่าเฉลี่ยไม่เกิน  
ร้อยละ  ๑๐  (ค่าเฉลี่ยประเทศ  ±  ๑๐%) 

   ๔๕.๒.๒ ร้อยละ  ๓๕  ให้จ่ายตามจ านวนผลงานบริการ  โดยจ่ายให้หน่วยบริการ
ที่มีผลงานบริการตามรายการบริการที่  สปสช.  ก าหนดโดยเป็นข้อมูลผลงานบริการตั้งแต่เดือนเมษายน  ๒๕๖๒
ถึงเดือนมีนาคม  ๒๕๖๓  หรือที่เป็นปัจจุบัน 

  ๔๕.๓ ส าหรับจ านวนผู้มีสิทธิ  กรณีหน่วยบริการสังกัด  สป.สธ.  ให้ใช้จ านวนผู้มีสิทธิ
ที่ลงทะเบียน  ณ  ๑  เมษายน  ๒๕๖๓  เป็นตวัแทนในการจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งปี  และกรณีหน่วยบริการสังกัดอื่น
ให้เป็นไปตามจ านวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ส าหรับประชากรไทยอื่น 
ให้  สปสช.  เขตด าเนินการปรับเกลี่ยให้หน่วยบริการประจ า  โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก  อปสข. 

  ๔๕.๔ ส าหรับกรณี  สปสช.  เขต  ๑๓  กรุงเทพมหานคร  การจ่ายตามข้อ  ๔๕.๑
และข้อ  ๔๕.๒  อาจจ่ายตามรายการบริการ  (Fee  schedule)  และอาจบูรณาการไปกับการจ่ายค่าใช้จ่าย
ในรายการบริการประเภทต่าง ๆ  ได้  โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก  อปสข.  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึง 
การพัฒนานวัตกรรมการด าเนินการที่ใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเพ่ือเพิ่มการเข้าถึงบริการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  ทั้งนี้  การด าเนินงานจัดบริการให้ค านึงถึงการเข้าถึงบริการของประชาชน
สิทธิหลักประกันสุขภาพต่าง ๆ  ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ  และบูรณาการกับ  พชอ./พชข. 

ข้อ ๔๖ หลักเกณฑ์การจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ  จ านวน  ๙  บาทต่อคน  ให้จ่าย
ให้หน่วยบริการทั้งในสังกัดภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชน  ดังนี้ 

  ๔๖.๑ บริหารจัดการเป็นระดับเขต  โดยจัดสรรเป็น  Global  budget  ระดับเขต
(รวมทั้งผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนกับกรมแพทย์ทหารเรือและกรมแพทย์ทหารอากาศ)  ตามจ านวนประชากรไทย 

  ๔๖.๒ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย  ให้เป็นไปตามส่วนที่  ๙ 
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ข้อ ๔๗ การบริหารการจ่ายส าหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนกับกรมแพทย์ทหารเรือและกรมแพทย์
ทหารอากาศ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  สปสช.  ก าหนด 

ข้อ ๔๘ การบริหารจัดการเพ่ือให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น   เช่น 
ผู้มีสิทธิที่เป็นผู้ต้องขัง  ผู้ไร้บ้าน  เป็นต้น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  สปสช.  ก าหนด 

ขอ้ ๔๙ ให้  สปสช.  สามารถปรับเกลี่ยเงนิที่เหลือระหว่างประเภทบริการย่อยขอ้  ๔๒  ถึงข้อ  ๔๖
ได้ตามจ านวนประชากรไทยหรือผลงานบริการที่เกิดขึ้นจริง 

ส่วนที ่ ๕ 
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพดา้นการแพทย์ 

 
 

ข้อ ๕๐ เป็นค่าใช้จ่ายบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  ส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  โดยครอบคลุมบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรับผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ด้านการแพทย์  คนพิการ  ผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 

ข้อ ๕๑ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  จ านวนเงิน
๑๘.๔๐  บาทต่อผู้มีสิทธิ  มีดังนี้ 

  ๕๑.๑ จ านวนไม่เกิน  ๕  บาทต่อผู้มีสิทธิ  เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินการ 
งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ในรูปแบบความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด  ที่ออกตามความในมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติ 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๕   

  ๕๑.๒ ส่วนที่เหลือ  จ านวน  ๑๓.๔๐  บาทต่อผู้มีสิทธิ  จ่ายให้กับหน่วยบริการ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  สปสช.  ก าหนด  โดยครอบคลุม 

   ๕๑.๒.๑ ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยส าหรับคนพิการ  จ่ายตามรายการบริการ
(Fee  schedule)  ท่ี  สปสช.  ก าหนด 

   ๕๑.๒.๒ ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  ส าหรับผู้ป่วย
ที่จ าเป็นต้องไดร้ับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  คนพิการ  ผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องได้รบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ด้านการแพทย์  โดยหน่วยบริการ  จัดบริการแบบผู้ป่วยนอกของหน่วยบริการ  (ส าหรับกรณีผู้ป่วยใน
รวมอยู่ในรายการค่าบริการผู้ป่วยในทั่วไป)  ดังนี้   

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



     (๑) บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง  ส าหรับผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง  (Stroke)  หรือกรณีสมองบาดเจ็บ  (Traumatic  brain  injury)  หรือการบาดเจบ็
ที่ไขสันหลัง  (Spinal  cord  injury)  บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการเห็น  การสร้างความคุ้นเคย 
กับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว  และบริการฝึกทักษะการด ารงชีวิตอิสระส าหรับคนพิการ 
จ่ายตามรายการบริการ  (Fee  schedule)  ให้กับหน่วยบริการ 

     (๒) บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์อื่น ๆ  จ่ายตามระบบ
Point  system  with  ceiling  ของรายการบริการ  (Fee  schedule)  ให้กับหน่วยบริการ 

   ๕๑.๒.๓ กรณีพ้ืนที่ที่ไม่มีการด าเนินการตาม  ๕๑.๑  ให้จ่ายเพ่ิมเติมให้แก่
หน่วยบริการ  ส าหรับค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยส าหรับคนพิการ  ตามรายการที่  สปสช.  ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด  ที่ออกตามความในมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติ 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ส าหรับค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการเห็น  การสร้างความคุ้นเคย 
กับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว  และค่าบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ที่ให้บริการในชุมชน 

  ๕๑.๓ กรณีหากจ่ายค่าบริการตามข้อ  ๕๑.๑  แล้วมีเงินเหลือให้  สปสช.  จัดสรร 
เป็นค่าบริการตามข้อ  ๕๑.๒ 

ส่วนที ่ ๖ 
บริการการแพทย์แผนไทย  และการแพทย์ทางเลือก 

 
 

ข้อ ๕๒ เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมส าหรับบริการการแพทย์แผนไทย  ส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ  โดยปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  รวมบริการฝังเข็มหรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้า 
ในผู้ป่วยกลุม่โรคหลอดเลือดสมอง  (Stroke)  รายใหม่  ที่ต้องฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระยะกลาง 

ข้อ ๕๓ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการการแพทย์แผนไทยและบริการฝังเข็ม 
หรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้า  จ านวน  ๑๗.๙๐  บาทต่อผู้มีสิทธิ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไข  ท่ี  สปสช.  ก าหนด  โดย 

  ๕๓.๑ จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑๖.๓๐  บาทต่อผู้มีสิทธิ  จ่ายตามจ านวนผลงานบรกิาร
แพทย์แผนไทยตามรายการบริการ  (Fee  schedule)  ให้กับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  และโรงพยาบาล 
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน  และจ่ายตามระบบ  Point  system  with  ceiling  ของรายการบริการ  
(Fee  schedule)  ให้กับหน่วยบริการประจ า 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



  ๕๓.๒ จ านวนไม่เกิน  ๑.๖๐  บาทต่อผู้มีสิทธิ  ส าหรับบริการฝังเข็มหรือบริการฝังเข็ม
ร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้าในผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง  (Stroke)  รายใหม่ที่ต้องฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ในระยะกลาง  ให้จ่ายให้หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่มีศักยภาพ 
การให้บริการฝังเข็มหรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้าในผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตามรายการบริการ  (Fee  schedule)  และหรือเหมาจ่าย  รายละเอียด
ตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  แนวทางที่  สปสช.  ก าหนด 

  ๕๓.๓ ให้  สปสช.  สามารถปรับเกลี่ยระหว่างประเภทบริการย่อยข้อ   ๕๓.๑ 
ถึงข้อ  ๕๓.๒  ได้ตามผลงานบริการที่เกิดขึ้นจริง 

ส่วนที ่ ๗ 
ค่าบรกิารทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 

(ค่าบรกิารทางการแพทย์ส าหรับผูม้ีสิทธิในระบบหลักประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ
เพื่อสนับสนนุเป็นคา่เสื่อมราคาของหน่วยบริการ) 

 
 

ข้อ ๕๔ เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นการเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  โดยขอบเขตบริการเป็นไปตาม
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  ๓๗/๒๕๕๙  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น 
ต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  ลงวันที่  ๕  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การรักษาเงิน  และรายการของค่าใช้จ่าย 
ที่เกี่ยวข้อง  และจ าเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น 
และตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 

ข้อ ๕๕ การจ่ายเพ่ือชดเชยค่าเสื่อมราคาของหนว่ยบรกิาร  ให้แบ่งสัดส่วนค่าบริการทางการแพทย์
ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระหว่างบริการผู้ป่วยนอก  บริการผู้ป่วยใน  และบริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค  ด้วยสัดส่วนเงินอัตราต่อหัวผู้มีสิทธิของแต่ละประเภทบริการในข้อ  ๘ 

ข้อ ๕๖ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  ดังนี้ 
  ๕๖.๑ การจ่ายให้หน่วยบริการให้จ่ายเงินตรงให้หน่วยบริการ 
   ๕๖.๑.๑ ให้ค านวณจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ

งบลงทุนเป็นรายหน่วยบริการ  ดังนี้ 
     (๑) เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

ส าหรับบริการผู้ป่วยนอกและบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ตามจ านวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียน
ให้กับหน่วยบริการประจ า  โดยแยกวงเงินเป็น  ๒  กลุ่มตามจ านวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียน  ณ  ๑  เมษายน  ๒๕๖๓ 
คือ  กลุ่มหน่วยบริการสังกัด  สป.สธ.  และกลุ่มหน่วยบริการอื่น ๆ  ที่เหลือและการจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับ

้หนา   ๓๙
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หน่วยบริการให้กลุ่มหน่วยบริการสังกัด  สป.สธ.  ใช้ข้อมูลจ านวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียน  ณ  ๑  เมษายน  ๒๕๖๓
เป็นตัวแทนในการจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งปี  และกลุ่มหน่วยบริการอื่น ๆ  ที่เหลือใช้ข้อมูลจ านวนผู้มีสิทธิ 
ที่ลงทะเบียน  ณ  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เป็นตัวแทนในการจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งปี 

     (๒) เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ส าหรับบริการผู้ป่วยใน  ให้ตามจ านวนผลงานที่คิดเปน็ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับคา่ตามระบบ  DRGs  (adjRW) 
ให้กับหน่วยบริการที่ให้บริการ  โดยให้ใช้ข้อมูลผลงานบริการผู้ป่วยในที่ส่งมาในแต่ละเดือนของ
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  จ านวน  ๖  เดือน  (ตุลาคม  ๒๕๖๒ - มีนาคม  ๒๕๖๓)  เป็นตัวแทนในการ 
จ่ายค่าใช้จ่ายทั้งปี 

   ๕๖.๑.๒ ส าหรับหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(สังกัด  สป.สธ.)  หลังค านวณได้จ านวนเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับ
หน่วยบริการแล้ว 

     (๑) ไม่เกินร้อยละ  ๑๐  ของเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะงบลงทุนของหน่วยบริการตามข้อ  ๕๖.๑.๑  ส าหรับบริหารระดับเขต 

     (๒) ไม่เกินร้อยละ  ๒๐  ของเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะงบลงทุนของหน่วยบริการตามข้อ  ๕๖.๑.๑  ส าหรับบริหารระดับจังหวัด 

     (๓) ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐  ของเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะงบลงทุนของหน่วยบริการตามข้อ  ๕๖.๑.๑  ให้จ่ายตรงให้หน่วยบริการ 

     (๔) ส าหรับการบรหิารระดบัเขตและระดบัจังหวดั  ให้จัดสรรใหก้บั
รพ.สต.  และ  รพช. 

   ๕๖.๑.๓ ส าหรับหน่วยบริการสังกัดอื่น ๆ   ที่เหลือ  ค่าบริการทางการแพทย ์
ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนของหน่วยบริการตามข้อ  ๕๖.๑.๑  ให้จ่ายตรงให้หน่วยบริการทั้งหมด 

   ๕๖.๑.๔ ส าหรับ  สปสช.  เขต  ๑๓  กรุงเทพมหานคร  กรณีศูนย์บริการ
สาธารณสุข  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ที่เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ให้จ่ายตรง
ให้หน่วยบริการตามแผนการด าเนินการของส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร  โดยผ่านความเห็นชอบจาก  อปสข. 

  ๕๖.๒ หน่วยบริการที่ได้รับค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ให้ด าเนินการตามค าสั่งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  ๓๗/๒๕๕๙  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
และจ าเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ลงวันที่  ๕  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และประกาศกระทรวงสาธารณสขุ
ว่าด้วย  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การรักษาเงิน  และรายการ 
ของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง  และจ าเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



  ๕๖.๓ กรณีที่มีหน่วยบริการลาออก  และมีการโอนย้ายประชากรระหว่างกัน 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ให้โอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนให้กับ
หน่วยบริการที่รับดูแลประชากรจริงตามสัดส่วนที่ให้บริการ 

  ๕๖.๔ หน่วยบริการที่ไม่สามารถให้บริการสาธารณสุขจนครบปีงบประมาณ 
ของสัญญาการให้บริการสาธารณสุขจะถูกเรียกคืนเงินตามสัดส่วนที่อยู่ไม่ครบปีงบประมาณ 

  ๕๖.๕ การบริหารจัดการและการติดตามผลการด าเนินงาน  ให้เป็นไปตามแนวทาง
ท่ี  สปสช.  ก าหนด 

ส่วนที ่ ๘ 
เงินชว่ยเหลอืเบื้องตน้ผู้รบับริการและผู้ให้บรกิาร 

 
 

ข้อ ๕๗ เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการตามมาตรา   ๔๑  ส าหรับผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  โดยหลักเกณฑ์การจ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  และอัตรา
ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 

ข้อ ๕๘ เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการ
ผู้รับบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  โดยหลักเกณฑ์การจ่ายเป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ท่ี  ๓๗/๒๕๕๙  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ลงวันที ่
๕  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไขการรับเงินการจ่ายเงิน  การรักษาเงิน  และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง  และจ าเป็นต่อการสนับสนุน
และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น  และตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก าหนด 

ส่วนที ่ ๙ 
การจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ 

 
 

ข้อ ๕๙ เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข  ที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ 

โดยมีเป้าประสงค์ให้ประชาชนมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามความจ าเป็นต่อสุขภาพ

และการด ารงชีวิต  และหนว่ยบริการมีการพัฒนาคณุภาพผลงานบรกิารเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนือ่ง  ทั้งนี้  ให้  สปสช.

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



ก ากับ  ติดตาม  ดูแลให้หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการให้บริการสาธารณสุขเป็นไปตามมาตรฐาน 

ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด  และเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ 

ตามส่วนนี้ด้วย 

ข้อ ๖๐ บริหารเป็น  Global  budget  ระดับเขต  โดยจ านวนเงินแต่ละเขตมาจากข้อ  ๘

(ประเภทบริการล าดับที่  ๙)  ให้ค านวณตามจ านวนผู้ลงทะเบียนสิทธิ  รวมกับวงเงินที่ได้รับตามข้อ  ๑๒

และข้อ  ๔๖ 

ข้อ ๖๑ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย  มีดังนี้ 

  ๖๑.๑ ให้จ่ายตามเกณฑ์ตัวชี้วัดบริการสาธารณสุขประเภทต่าง ๆ  ให้หน่วยบริการ

โดยมีตัวชี้วัดกลางจ านวนไม่เกิน  ๑๐  ตัว  ซึ่งเป็นตัวชี้วัดบูรณาการระหว่าง  สปสช.  กระทรวงสาธารณสุข

ส านักงานกองทุนสนับสนนุการสรา้งเสริมสุขภาพ  (สสส.)  และสามารถเพิ่มเติมตัวชี้วดัระดบัเขตได้ไมเ่กนิ

๕  ตัว  โดยให้สอดคล้องตามสภาพปัญหาและบริบทในพ้ืนที่   โดยผ่านความเห็นชอบจาก  อปสข. 

ทั้งนี้  ให้ใช้ระบบข้อมูลที่มีอยู่ได้แก่  OP/PP/IP  individual  record  (ไม่ควรมีการจัดท าระบบข้อมูลใหม่) 

  ๖๑.๒ แนวทางและรายละเอียดเกณฑ์การจ่ายให้หน่วยบริการ  ให้ผ่านความเห็นชอบ

จาก  อปสข.  โดยจ่ายให้หน่วยบริการที่มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเกินกว่าเป้าหมายตามแนวทาง 

ท่ี  สปสช.  ก าหนด  ทั้งนี้  หากมีเงินเหลือจาก  Global  budget  ระดับเขตของแต่ละเขต  หรือได้รับคืนมา

ไม่ว่ากรณีใด  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ ว่าด้วยการงบประมาณกองทนุ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๖๒ ส าหรับ  สปสช.  เขต  ๑๓  กรุงเทพมหานคร  การจ่ายตามข้อ  ๖๑  อาจบูรณาการ

ไปกับการจ่ายค่าใช้จ่ายในรายการบริการประเภทต่าง ๆ  ได้  โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก  อปสข. 

ส่วนที ่ ๑๐ 
การปรับลดค่าแรงหน่วยบรกิารของรฐัในระบบหลักประกันสขุภาพแหง่ชาติ 

 
 

ข้อ ๖๓ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ก าหนดให้ค่าใช้จ่าย
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นค่าใช้จ่ายที่รวมเงินเดือนและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  ของบุคลากร 
ที่ใช้ในการด าเนินการให้บริการ  แต่ด้วยข้อกฎหมายตามพระราชบัญญตัิเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนง่

้หนา   ๔๒
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ของข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ท าให้เงินที่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ได้รับเฉพาะเงนิส่วนที่ไม่รวมเงนิเดือนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของหน่วยบรกิารของรฐั
ที่ได้รับจากเงินงบประมาณโดยตรง  (ค่าแรงในระบบ)  ดังนั้น  จึงต้องมีการปรับลดคา่แรงในระบบส าหรบั
หน่วยบริการของรัฐออกจากเงินที่จ่ายตามแนวทางที่ก าหนดก่อนที่จะจ่ายจริงให้กับหน่วยบริการของรัฐต่าง ๆ
โดยให้ภาพรวมจ านวนค่าแรงในระบบที่ต้องปรับลดเท่ากับจ านวนที่ระบุในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี  (ตามการค านวณของส านักงบประมาณ) 

ข้อ ๖๔ แนวทางการปรับลดค่าแรงในระบบส าหรับหน่วยบริการของรัฐที่ให้บริการผู้มีสิทธิ
ประกันสุขภาพแห่งชาติ  มีดังนี้ 

  ๖๔.๑ แยกเพดานค่าแรงในระบบที่ต้องปรับลดจากหน่วยบริการของรัฐต่าง ๆ 
เป็น  ๒  กลุ่ม  คือ  กลุ่มหน่วยบริการของรัฐสังกัด  สป.สธ.  และกลุ่มหน่วยบริการของรัฐอื่น ๆ   
โดยการปรับลดค่าแรงในระบบส าหรับหน่วยบริการของรัฐจะใช้วิธีการเฉพาะของแต่ละกลุ่ม 

  ๖๔.๒ ให้ปรับลดค่าแรงในระบบส าหรับหน่วยบริการของรัฐจากงบประมาณ 
ที่หน่วยบริการได้รับจากรายการค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว  โดยให้ได้จ านวนเงินค่าแรง 
ในระบบรวมตามการค านวณของส านักงบประมาณ  และให้มีการเกลี่ยระหว่างหน่วยบริการภายในกลุ่ม
เดียวกันได้ 

  ๖๔.๓ วิธีการปรับลดค่าแรงในระบบส าหรับหน่วยบริการของรัฐในระบบ 
   ๖๔.๓.๑ ส าหรับหน่วยบริการของรัฐอื่นในระบบ  (ยกเว้นสังกัด  สป.สธ.)

ในพ้ืนที่  สปสช.  เขต  ๑  ถึงเขต  ๑๒  ให้ปรับลดค่าแรงในระบบที่ระดับหน่วยบริการ  (CUP) 
โดยให้ปรับลดจากรายรับที่ได้จากค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไปและการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ส าหรับบรกิารพ้ืนฐานที่จ่ายแบบเหมาจ่าย  และจากรายรับที่ได้จากค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในซึง่ไดต้ามจ านวน  adjRW
ที่ให้บริการเฉพาะการใช้บริการผู้ป่วยในที่หน่วยบริการที่ตั้งในเขตเดียวกับเขตของหน่วยบริการประจ า  
ไม่รวมกรณีการใช้บริการผู้ป่วยในข้ามเขตโดยให้ได้จ านวนเงินค่าแรงในระบบรวมตามการค านวณ 
ของส านักงบประมาณ 

   ๖๔.๓.๒ ส าหรับหน่วยบริการของรัฐอื่นในระบบ  (ยกเว้นสังกัด  สป.สธ.)
ในพ้ืนที่  สปสช.  เขต  ๑๓  กรุงเทพมหานคร  สามารถก าหนดแนวทางการปรับลดค่าแรงในระบบ
ส าหรับหน่วยบริการของรัฐได้ตามความเหมาะสม  โดยต้องให้ได้จ านวนเงินค่าแรงในระบบตามการค านวณ
ของส านักงบประมาณ  โดยผ่านความเห็นชอบของ  อปสข. 

้หนา   ๔๓
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   ๖๔.๓.๓ ส าหรับหน่วยบริการของรัฐสังกัด  สป.สธ.  ให้ปรับลดค่าแรงในระบบ 
ที่ระดับหนว่ยบริการ  (CUP)  โดยปรับลดจากรายรับที่ได้จากบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป  บริการสร้างเสรมิสุขภาพ
และป้องกันโรค  และบริการผู้ป่วยในทั่วไปให้ได้จ านวนเงินค่าแรงในระบบรวมตามการค านวณของ 
ส านักงบประมาณ  โดยใช้ตัวเลขการเบิกจ่ายงบบุคลากรจากระบบของกรมบัญชีกลางและระบบ  GFMIS
เป็นตัวเลขอ้างอิงระดับจังหวัด  และกระจายเป็นราย  CUP  ด้วยข้อมูลงบบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง 
จากการส ารวจของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ  สป.สธ.  ซึ่ง  สป.สธ.  จะส่งให้  สปสช.
ภายในเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

ส่วนที ่ ๑๑ 
การบริหารจัดการค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป 

ค่าบรกิารสร้างเสริมสขุภาพและปอ้งกนัโรคส าหรับบริการพื้นฐาน 
และคา่บรกิารผูป้่วยในทัว่ไปส าหรบัหน่วยบริการสังกดัส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

ข้อ ๖๕ ให้สามารถกันเงินไว้ปรับเกลี่ยจากรายรับค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป  ค่าบริการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคส าหรับบริการพ้ืนฐาน  และค่าบริการผู้ป่วยในทั่วไป  ส าหรับหน่วยบริการสังกัด  สป.สธ. 
ได้ดังนี้ 

  ๖๕.๑ ไม่เกินร้อยละ  ๑๐  ของประมาณการรายรับที่หน่วยบริการสังกัด  สป.สธ.
จะได้รับปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ส าหรับบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัดและส าหรับการปรับเกลี่ยรายรับ
ของแต่ละหน่วยบริการ  (CUP)  ภายใต้เงื่อนไขการจ่ายแบบขั้นบันได  (Step  ladder)  ตามจ านวนผู้มีสิทธิ
ส าหรับบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปและค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับบริการพ้ืนฐาน  
และการเพ่ิมค่าถ่วงน้ าหนักบริการผู้ป่วยใน  (ก าหนดค่า  K)  ตามกลุ่มระดับหน่วยบริการ 

  ๖๕.๒ หลักเกณฑ์และแนวทางการปรับเกลี่ย  ต้องให้ความส าคัญกับการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยบริการและไม่กระทบต่อการใช้บริการของประชาชน  โดยเฉพาะหน่วยบริการ 
ที่จ าเป็นต้องให้บริการประชาชนในพื้นที่กันดารและพ้ืนที่เสี่ยงภัยหน่วยบริการที่จ าเปน็ต้องติดตามสถานะ
ทางการเงินอย่างใกล้ชิดต้องใช้ข้อมูลรายรับรายจ่ายจากทุกแหล่งมาประกอบการพิจารณา  และ  สป.สธ.
จะด าเนินการติดตามก ากับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยบริการอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และแนวทางการปรับเกลี่ยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก าหนดแนวทาง  
การใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ระดับประเทศ  (คณะกรรมการร่วมระหว่าง  สป.สธ.  และ  สปสช.)  และให้เสนอคณะอนุกรรมการก าหนด
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หลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน  ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พิจารณาภายในเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓ 

หมวด  ๓ 
รายการบริการผูต้ิดเชื้อเอชไอวีและผู้ปว่ยเอดส์ 

 
 

ข้อ ๖๖ เงินบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  จ านวน  
๓,๖๗๖.๓๕๐๗  ล้านบาท  โดยจัดสรรเป็นประเภทบริการต่าง ๆ  ดังนี้ 

ประเภทบริการ จ านวนเงิน  (ล้านบาท) 
๑.  บริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสและบริการที่เก่ียวข้อง ๓,๔๐๕.๕๑๑๓ 
๒.  บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ๒๕๐.๘๓๙๔ 
๓.  การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ 
     ผู้ป่วยเอดส์ 

๒๐.๐๐๐๐ 

รวม ๓,๖๗๖.๓๕๐๗ 

ทั้งนี้  ให้  สปสช.  สามารถเกลี่ยเงินระหว่างประเภทบริการได้ตามศักยภาพของระบบบริการ
โดยหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหารจัดการบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในแต่ละประเภทบริการ 
ให้เป็นไปตามส่วนที่  ๑ - ๓  ดังนี้ 

ส่วนที ่ ๑ 
บริการดแูลรกัษาดว้ยยาตา้นไวรัสและบริการที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ข้อ ๖๗ เป็นค่าใช้จ่าย  ส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือประชาชนกลุ่มเฉพาะ
ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด  ที่เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 
โดยครอบคลุมบริการการรักษาด้วยยาต้านไวรัส  การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัตกิาร  และการให้บริการ
ดูแลรักษาและให้ค าปรึกษาแนะน า  ถุงยางอนามัย  และส าหรับผู้ที่สมัครใจเข้ารับบริการการบริการให้การปรึกษา
และตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี  (Voluntary  counseling  and  testing:  VCT)  การตรวจคัดกรอง
และการตรวจยืนยันไวรัสตับอักเสบซี  และบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 

ข้อ ๖๘ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรกัษาด้วยยาต้านไวรัสและบรกิาร
ที่เกี่ยวข้อง  มีดังนี้ 

  ๖๘.๑ กรณีบริการการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส  เช่น  ยาต้านไวรัสสูตรพ้ืนฐาน
และสูตรดื้อยา  ยารักษาภาวะไขมันในเลือดสูงจากการรับประทานยาต้านไวรัส  ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกัน

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



การติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารก  และยาต้านไวรัสเพ่ือป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีภายหลังสัมผัสโรค
ในกรณีสัมผัสเชื้อเอชไอวีจากการท างานให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี  หรือเป็นผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
หรือเป็นทารกซึ่งคลอดจากมารดาตดิเชื้อเอชไอวสี าหรับรายการที่ก าหนดอยู่ในแผนและวงเงนิการจัดหาฯ
ให้หลักเกณฑ์การจ่ายเป็นไปตามหมวด  ๙ 

  ๖๘.๒ กรณีบริการการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการจ่ายให้หน่วยบริการตามผลงาน 
การให้บริการที่ส่งขอ้มูลมาในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่  สปสช.   
ก าหนด 

  ๖๘.๓ กรณีบริการให้การปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ
(Voluntary  counseling  and  testing:  VCT)  จ่ายให้หน่วยบริการตามผลงานที่ส่งข้อมูลมาในปี  ส าหรับ
การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี  (Anti-HIV  antibody  testing)  และการให้บริการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ที่มารับ
บริการการให้การปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ  (Voluntary  counseling) 

  ๖๘.๔ สนับสนุนค่าบริการรักษาและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี 
และผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการตดิตามการรักษาที่หนว่ยบริการ  จ่ายตามผลงานการให้บริการที่ส่งข้อมูลมาในปี 

  ๖๘.๕ สนับสนุนถุงยางอนามัยแก่ผู้ที่เข้ารับการบริการให้การปรึกษาและตรวจหา
การติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจและผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์  ส าหรับรายการที่ก าหนดอยู่ในแผน
และวงเงินการจัดหาฯ  ให้หลักเกณฑ์การจ่ายเป็นไปตามหมวด  ๙ 

  ๖๘.๖ การตรวจคัดกรองและการตรวจยืนยันไวรัสตับอักเสบซีในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และผู้ป่วยเอดส์และกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อเอชไอวี  จ่ายตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่  สปสช.  ก าหนด 

ส่วนที ่ ๒ 
การป้องกนัการตดิเชื้อเอชไอว ี

 
 

ข้อ ๖๙ เป็นค่าใช้จ่าย  สนับสนุน  และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข  ในการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค/ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเอชไอวี  ส าหรับประชาชนไทยทุกคน  ตามที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด  รวมน าร่องบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี  (Pre-Exposure   
Prophylaxis  (PrEP)) 

ข้อ ๗๐ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย 
  ๗๐.๑ จ านวนไม่น้อยกว่า  ๒๐๐.๑๓๕๐  ล้านบาท  ส าหรับการบริการเพ่ือให้มีการเข้าถึง

และชักน าประชากรที่มีความเสี่ยงให้เข้ารับบริการ  การสร้างความต้องการในการรับบริการผ่านเครอืข่ายสงัคม
และเครือข่ายสุขภาพ  การขยายบริการเชิงรกุการตรวจเอชไอวี  การด าเนนิการใหผู้้ติดเชื้อรบัการรกัษาตอ่เนือ่ง
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ตามแผนการรักษา  และด าเนินการให้ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อยังคงภาวะการไม่ติดเชื้อ  การตรวจการติดเชื้อ 
ทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ  ในประชากรกลุ่มเสี่ยงร่วมกับการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี  และถุงยางอนามัยส าหรับ
ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี  กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการ  เช่น  ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย 
สตรีข้ามเพศ  พนักงานบริการหญิง/ชาย  ผู้ใช้ยาเสพติดดว้ยวิธฉีีด  ผู้ต้องขัง  หญิงตั้งครรภ์  เยาวชน  พนักงาน
ในสถานประกอบการ  ประชาชนในชุมชนที่มีความเสี่ยง  (พ่อบ้านแม่บ้าน)  เป็นต้น  การจ่ายค่าใช้จ่ายให้จ่าย
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  สปสช.  ก าหนด  และตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
ท่ี  ๓๗/๒๕๕๙  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
และค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ลงวันที่  ๕  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การรักษาเงิน
และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
และค่าใช้จ่ายอื่น  ส าหรับรายการที่ก าหนดอยู่ในแผนและวงเงินการจัดหาฯ  ให้หลักเกณฑ์การจ่ายเปน็ไป
ตามหมวด  ๙ 

  ๗๐.๒ จ านวนไม่เกิน  ๓๕.๓๕๐๔  ล้านบาท  ส าหรับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนั
การติดเชื้อเอชไอวี  และบริการติดตามผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์  เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อเอชไอวีตามรายการ  เช่น  การให้ค าปรึกษา  การคัดกรอง  การค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง  การใช้ยา
อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เป็นต้น  โดยกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ปฏิบัติงาน 
ในศูนย์องค์รวมร่วมกับหน่วยบริการ  การจ่ายค่าใช้จ่ายให้จ่ายตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 
ท่ี  สปสช.  ก าหนด  และตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  ๓๗/๒๕๕๙  เรื่อง  ค่าใช้จ่าย 
ที่ เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น 
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ลงวันที่  ๕  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การรักษาเงิน
และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
และค่าใช้จ่ายอื่น 

  ๗๐.๓ จ านวนไม่เกิน  ๑๕.๓๕๔๐  ล้านบาท  ส าหรับน าร่องบริการยาป้องกัน 
ก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี  (PrEP)  ซึ่งเป็นการให้ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อ  การจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  สปสช.  ก าหนด  ส าหรับรายการที่ก าหนดอยู่ในแผนและวงเงินการจัดหาฯ
ให้หลักเกณฑ์การจ่ายเป็นไปตามหมวด  ๙ 

้หนา   ๔๗
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ส่วนที่  ๓ 
สนับสนนุและส่งเสริมการจดับรกิารส าหรบัผู้ตดิเชือ้เอชไอวแีละผูป้่วยเอดส์ 

 
 

ข้อ ๗๑ เป็นค่าใช้จ่าย  สนับสนุน  และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข  ตามที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด  โดยเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขส าหรับ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์  ผู้ที่เข้ารับการบริการให้การปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 
โดยสมัครใจ  ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

ข้อ ๗๒ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพ่ือการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการส าหรับผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์  ผู้ที่เข้ารับการบริการให้การปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจจ่าย
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ท่ี  สปสช.  ก าหนด  โดยจ่ายให้หน่วยบริการ  ส าหรับการพัฒนา
คุณภาพระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์   โดยเป็นการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ 
แก่หน่วยบริการที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 

หมวด  ๔ 
รายการบริการผู้ปว่ยไตวายเรื้อรัง 

 
 

ข้อ ๗๓ เป็นค่าใช้จ่ายบริการทดแทนไตส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    
จ านวน  ๙,๗๒๐.๒๘๐๐  ล้านบาท  ครอบคลุมค่าใช้จ่าย  ค่ายาและบริการที่เกี่ยวข้องในการล้างไตผ่านทาง
ช่องท้องอย่างต่อเนื่อง  การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  การปลูกถ่ายไตส าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง   
และบริการล้างไตผ่านทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ   (Automated  peritoneal  dialysis  :  APD)   
หากไม่มีปัญหาค่าใช้จ่ายเรื่องเครื่องอัตโนมัติที่จะท าให้ราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น 

ข้อ ๗๔ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายทดแทนไต  จ่ายตามผลงานการให้บริการตามข้อมูลที่ส่งมา
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  หรือจ่ายเป็นค่าชดเชยค่ายา  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ท่ี  สปสช.  ก าหนด  ส าหรับ 

  ๗๔.๑ การบริการส าหรับการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง  โดยครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายการบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง  การผ่าตัดวางสายล้างช่องท้อง  การนัดและดูแลรักษาผู้ป่วย
อย่างต่อเนื่องรวมถึงการสนับสนุนน้ ายาล้างไตทางช่องท้องพร้อมอุปกรณ์  การให้ยาพ้ืนฐาน  ยากระตุ้นการสร้าง
เม็ดเลือดแดง  ยารักษาโรคอื่นที่จ าเป็น  และการรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการใช้บริการล้างไต 
ผ่านทางช่องท้องอย่างตอ่เนื่องโดยตรงเฉพาะกรณีใช้บริการแบบผู้ป่วยนอก  (ส าหรับกรณีบริการแบบผู้ป่วยใน
ใช้ค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยในทั่วไป) 

้หนา   ๔๘
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  ๗๔.๒ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมส าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายรายเก่า
ที่รับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมก่อนวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๑  และไม่ประสงค์จะเปลี่ยนมารับบรกิาร
ล้างไตผ่านทางช่องท้อง  และการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตามเงื่อนไขส าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 
ระยะสุดท้ายรายใหม่ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๑  ที่ไม่สามารถใช้บริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง 
โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  ค่าการเตรียมเส้นเลือด  การให้ยากระตุ้นการสร้าง
เม็ดเลือดแดงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดและการรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างที่ผู้ป่วยรับบริการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียมโดยตรงเฉพาะกรณีใช้บริการแบบผู้ป่วยนอก  (ส าหรับกรณีบริการแบบผู้ป่วยใน 
ใช้ค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยในทั่วไป)  การนัดและดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการให้ยาที่จ าเป็น
ตามแนวเวชปฏิบัติที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยก าหนด 

  ๗๔.๓ การให้ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงส าหรับผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
รายใหม่  ที่รับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตั้งแตว่ันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๑  เป็นต้นไป  และไม่ประสงค์
จะรับบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง 

  ๗๔.๔ การปลูกถ่ายไตครอบคลุมค่าใช้จ่ายส าหรับบริการผู้บริจาคไตและผู้รับบริจาค
โดยเป็นค่าเตรียมการและผ่าตัดน าไตมาจากผู้บริจาค  ค่าเตรียมการผู้รับบริจาค  ค่าผ่าตัดผู้บริจาค 
และผู้รับบริจาค  ค่าใช้จ่ายกรณีมีภาวะแทรกซ้อน  เช่น  ภาวะสลัดไต  (Graft  rejection)  รวมถึง 
ค่ายากดภูมิคุ้มกันหลังการผ่าตัดและการติดตามผลภายหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไตตามข้อก าหนด 
ของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย 

  ๗๔.๕ บริการการล้างไตผ่านทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ  (Automated  peritoneal 
dialysis  :  APD)  ส าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในพื้นที่  ที่มีความพร้อม  เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมจากข้อ  ๗๔.๑  เป็นค่าน้ ายาล้างไตผ่านทางช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ส าหรับ  APD
ค่ายาที่เกี่ยวข้องกับ  APD  และให้  สปสช.  ประสานให้มีระบบสนับสนุนการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
โดยการเตรียมระบบบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  เช่น 

   ๗๔.๕.๑ บุคลากรทางการแพทย์  เช่น  อายุรแพทย์โรคไต  พยาบาล 
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไตฯ
(PD  nurse)  และทีมสหวิชาชีพ  (นักก าหนดอาหาร  เภสัชกร  ศัลยแพทย์วางสาย  อาสาสมัครสาธารณสุข  ฯลฯ) 

   ๗๔.๕.๒ การให้บริการ  เช่น  การอบรมผู้ป่วยและผู้ดูแลให้สามารถล้างไต
แบบ  APD  ที่บ้านด้วยตนเอง  (ระบบ  Call  center,  ความรู้ด้าน  Clinic/Technique,  การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย, 
ช่างเทคนิค  เพื่อให้บริการ  เป็นต้น) 

   ๗๔.๕.๓ ระบบการจัดส่งน้ ายาล้างไตและเครื่องล้างไตผ่านทางช่องท้อง
อัตโนมัติไปที่บ้านผู้ป่วย 

   ๗๔.๕.๔ ระบบการติดตามผลการรักษาและประเมินผล 

้หนา   ๔๙
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ข้อ ๗๕ ส าหรับรายการที่ก าหนดอยู่ในแผนและวงเงินการจัดหาฯ  ให้หลักเกณฑ์การจ่าย
เป็นไปตามหมวด  ๙ 

หมวด  ๕ 
รายการบริการควบคุม  ป้องกัน  และรกัษาโรคเรื้อรงั 

 
 

ข้อ ๗๖ ค่าบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  จ านวน  
๑,๑๖๓.๒๑๑๐  ล้านบาท  จัดสรรเป็นประเภทบริการต่าง ๆ  ดังนี้ 

ประเภทบริการ จ านวนเงิน  (ล้านบาท) 
๑.  การบริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและ 

ความดันโลหิตสูง  โดยเน้นการควบคุมป้องกันระดับทุติยภูมิ  (Secondary  
prevention) 

๑,๐๙๑.๒๑๑๐ 

๒.  การบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ๗๒.๐๐๐๐ 

รวม ๑,๑๖๓.๒๑๑๐ 

ส่วนที ่ ๑ 
บริการควบคมุป้องกันและรกัษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสูง 

 
 

ข้อ ๗๗ ค่าบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง  จ านวน  ๑,๐๙๑.๒๑๑๐  ล้านบาท 
เป็นเงินเพ่ิมเติมจากเงินเหมาจ่ายรายหัว  เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการบริการ
ควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  ซึ่งมีเป้าหมายในการเพ่ิมการเข้าถึงบริการ
ส่งเสริมป้องกันและยกระดับการบริการให้ได้ตามมาตรฐานโดยในปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ยังคงเน้นการควบคุมป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  ๑  ซึ่งจะช่วยชะลอไม่ให้เป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง 

ข้อ ๗๘ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการควบคุม  ป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
และความดันโลหิตสูง  ดังนี้ 

  ๗๘.๑ ไม่เกิน  ๒๗.๒๗๒๐  ล้านบาท  บริหารจัดการภาพรวมระดับประเทศเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับบริการผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  ๑  โดยจ่ายให้หน่วยบริการที่ดูแลผู้ป่วยแบบเหมาจ่ายตามจ านวน
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  ๑  ตามหลักเกณฑ์  แนวทาง  และเงื่อนไขที่  สปสช.  ก าหนด 

  ๗๘.๒ ไม่น้อยกว่า  ๑,๐๖๓.๙๓๙๐  ล้านบาท  บริหารเป็น  Global  budget
ระดับเขต  โดยให้ค านวณ  Global  budget  ระดับเขตตั้งแต่เริ่มตน้ปีงบประมาณ  ด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบนั
ดังนี้  ร้อยละ  ๖๐  ตามคุณภาพผลงานบรกิารควบคุมปอ้งกนัระดบัทุตยิภูมิ  (Secondary  prevention)
ในผู้ป่วย  DM/HT  และร้อยละ  ๔๐  ค านวณตามจ านวนผู้ป่วย  DM/HT 

้หนา   ๕๐
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  ๗๘.๓ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายจาก  Global  budget  ระดับเขต  ให้จ่ายแบบเหมาจ่าย
ให้หน่วยบริการ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก  อปสข.  ภายใต้เงื่อนไขการค านวณให้หน่วยบริการ 
ตามตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการควบคุมป้องกันระดับทุติยภูมิ  (Secondary  prevention)  ในผู้ป่วย  DM/HT 
ที่ปรับด้วยจ านวนผู้ป่วย  DM/HT  โดยก าหนดตัวชี้วัดกลางจ านวน  ๕  ตัว  ตามที่  สปสช.  ก าหนด 
และสามารถเพิ่มตัวชี้วัดระดับเขตได้ไม่เกิน  ๓  ตัว 

ข้อ ๗๙ ส าหรับ  สปสช.  เขต  ๑๓  กรุงเทพมหานคร  การจ่ายตามข้อ  ๗๘  อาจบูรณาการจ่าย
ค่าใช้จ่ายกับรายการบริการประเภทต่าง  ๆ  ได้  โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก  อปสข. 

ข้อ ๘๐ การบริหารการจ่ายส าหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนกับกรมแพทย์ทหารเรือและกรมแพทย์
ทหารอากาศ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  สปสช.  ก าหนด 

ข้อ ๘๑ ให้  สปสช.  จัดระบบการก ากับติดตามให้เน้นการบริการควบคุมป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  ๑  ตามแนวทางราชวิทยาลัย/สมาคมที่เกี่ยวข้อง  และให้มีกลไกการมีส่วนร่วม
ของหน่วยบริการและภาคประชาชน 

ส่วนที ่ ๒ 
การบริการผู้ปว่ยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 

 
 

ข้อ ๘๒ ค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน  จ านวน  ๗๒.๐๐๐๐  ล้านบาท 
เป็นเงินเพ่ิมเติมจากเงินเหมาจ่ายรายหัว  เป็นค่าใช้จ่าย  สนับสนุน  และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
ส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ เป็นผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังตามที่   สปสช.  ก าหนด 
ที่จ าเป็นต้องดูแลใกล้ชิดต่อเนื่อง  ซึ่งมีเป้าหมายในการเพ่ิมการเข้าถึงบริการให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องในชุมชน 

ข้อ ๘๓ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน  เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ  และเงื่อนไขที่  สปสช.  ก าหนด  โดย 

  ๘๓.๑ จ านวน  ๑๒.๐๐๐๐  ล้านบาท  (ประมาณ  ๑,๐๐๐  บาทต่อราย)  จ่ายแบบเหมาจ่าย
ให้หน่วยบริการรับส่งต่อหรือหน่วยบริการประจ าที่มีจิตแพทย์หรือมีแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามที่กรมสุขภาพจิต
ก าหนด  ที่ท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่หน่วยบริการประจ าและเครือข่ายหน่วยบริการ  ตามจ านวนผู้ป่วยจิตเวช
เป้าหมายในพื้นที่  ที่ได้รับการลงทะเบียนกับหน่วยบริการประจ าและเครือข่ายหน่วยบริการ 

  ๘๓.๒ จ านวน  ๖๐.๐๐๐๐  ล้านบาท  (ประมาณ  ๕,๐๐๐  บาทต่อราย)  จ่ายแบบเหมาจ่าย
ให้หน่วยบริการประจ าและเครือข่ายหน่วยบริการตามจ านวนผู้ป่วยจิตเวชเป้าหมายที่ลงทะเบียน 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



หมวด  ๖ 
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมส าหรับหนว่ยบริการในพื้นที่กันดาร  พ้ืนที่เสี่ยงภัย 

และพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต ้
 
 

ข้อ ๘๔ เงินค่าใช้จ่ายจ านวน  ๑,๔๙๐.๒๘๘๐  ล้านบาท  เป็นค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขเพ่ิมเตมิ
ส าหรับหน่วยบริการที่จ าเป็นต้องให้บริการประชาชนในพ้ืนที่กันดารและพ้ืนที่เสี่ยงภัย  พ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  (จังหวัดนราธิวาส  ปัตตานี  ยะลา  สงขลา  และสตูล)  โดยเป็นหน่วยบริการสังกัด  สป.สธ. 

ข้อ ๘๕ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายต้องให้ความส าคัญกับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
ของหน่วยบริการและไมก่ระทบตอ่การใช้บรกิารของประชาชน  โดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วมระหว่าง  สป.สธ.  และ  สปสช.  และให้เสนอคณะอนุกรรมการก าหนด
หลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน  ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาภายในเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓ 

หมวด  ๗ 
ค่าบรกิารสาธารณสุขส าหรบัผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชมุชน 

 
 

ข้อ ๘๖ ค่าบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน  จ านวน  ๘๓๘.๐๒๖๐  ล้านบาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพในชุมชนส าหรับผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงที่เป็นประชาชนไทยทุกคนให้สามารถ
เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่เชื่อมโยงบริการทางสังคมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   รวมถึง 
การเชื่อมต่อระหวา่งบ้าน  ชุมชน  หน่วยบริการ/สถานบรกิาร/ศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ  อย่างเป็นระบบ 
โดยในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  มีเป้าหมายจ านวน  ๑๓๙,๖๗๑  คน  มีแนวทางการบริหารจัดการ
ดังนี้ 

ข้อ ๘๗ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน  จ่ายแบบ
เหมาจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร  ที่ออกตามความในมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  สปสช.  ก าหนด  ในอัตรา 
๖,๐๐๐  บาทต่อคนต่อปี 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



หมวด  ๘ 
ค่าบรกิารสาธารณสุขเพ่ิมเตมิส าหรบัการบริการระดับปฐมภูมิ 

 
 

ข้อ ๘๘ ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมส าหรับการบริการระดับปฐมภูมิ  จะเป็นการสนับสนุน
ให้มีการด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๒๕๘  ข้อ  ช.  (๕)
“ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม” 
และตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  โดยจะท าให้เกิดการเข้าถึงบริการระดับปฐมภูมิ
เพ่ิมมากขึ้นในหน่วยบริการและในชุมชนทั้งในเขตและนอกเขตกรุงเทพมหานคร  จากหน่วยบริการ 
และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวร่วมกับคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ   เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ 
ให้สอดคล้องกับนโยบายการรักษาระยะห่างทางสังคม  (Social  distancing)  และลดความแออัดในหน่วยบริการ 

ข้อ ๘๙ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติมส าหรับการบริการระดับปฐมภูมิ  ดังนี้ 
  ๘๙.๑ บริการระดับปฐมภูมิ  ดังนี้ 
   ๘๙.๑.๑ จ านวน  ๒๑๔.๐๐๐๐  ล้านบาท  ส าหรับเป้าหมายในพ้ืนที่ 

นอกกรุงเทพมหานคร  โดย 
     (๑) จ่ายให้หน่วยบริการที่มีศักยภาพบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ 

ประจ าครอบครัว  โดยแนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการก าหนด
หลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน  ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

     (๒) จ่ายให้หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภมูิ 
ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการตามพระราชบัญญัติ 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ที่มีศักยภาพบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจ าครอบครัว 

   ๘๙.๑.๒ จ านวน  ๔๔.๖๔๐๐  ล้านบาท  ส าหรับเป้าหมายในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร  จ่ายให้หน่วยบริการ  โดยแนวทางการและหลักเกณฑ์จ่ายค่าใช้จ่ายต้องผ่านความเห็นชอบ
จาก  อปสข.  และอาจบูรณาการไปกับการจ่ายค่าใช้จ่ายในรายการบริการประเภทต่าง ๆ  ได้ 

  ๘๙.๒ จ านวน  ๑๒๖.๗๗๐๐  ล้านบาท  จ่ายให้หน่วยบริการ  เป็นค่ายา  ค่าเวชภัณฑ์
ที่ไม่ใช่ยา  และค่าบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ส าหรับการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการร่วมกับ
หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านเภสัชกรรม  รวมทั้งรูปแบบที่หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านเภสัชกรรม
จัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ด้วยตนเอง  (Model  ๓)  ตามรายการบริการและหรือเหมาจ่าย  ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ  อัตราและเงื่อนไขที่  สปสช.  ก าหนด 

  ๘๙.๓ จ านวน  ๙.๗๖๐๐  ล้านบาท  จ่ายให้หน่วยบริการ  เป็นค่าบริการด้านยา
และเวชภัณฑ์ส าหรับการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ไปยังผู้ป่วยที่บ้าน  ตามจ านวนผลงานบริการ  ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ  อัตราและเงื่อนไขที่  สปสช.  ก าหนด 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



  ๘๙.๔ จ านวน  ๑๖.๔๗๐๐  ล้านบาท  จ่ายให้หน่วยบริการ  เป็นค่าบริการสาธารณสุข
ระบบทางไกล  (Telehealth/Telemedicine)  ซึ่งเป็นบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานการบริการ 
ที่สภาวิชาชีพหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  โดยหน่วยบริการที่ด าเนินการต้องมีความพร้อม
ของเทคโนโลยีดิจิทัล  หรือ  Application  ในการพิสูจน์ตัวตน  การนัดหมาย  และการจ่ายเงิน 
ที่เชื่อมต่อกับข้อมูลของ  สปสช.  ได้  โดยจ่ายตามรายการบริการ  ตามหลักเกณฑ์  แนวทาง  และวิธีการ
ท่ี  สปสช.  ก าหนด 

  ๘๙.๕ จ านวน  ๑๐.๐๐๐๐  ล้านบาท  จ่ายให้หน่วยบริการ  เป็นค่าบริการสาธารณสุข
ส าหรับหน่วยบริการร่วมให้บรกิารดา้นการพยาบาลและการผดุงครรภ์  หรือด้านกายภาพบ าบัด  เพื่อเพ่ิม
การเข้าถึงบริการให้แก่ประชาชน  โดยหน่วยบริการร่วมให้บริการที่จะด าเนินการต้องมีความพร้อม 
ของระบบข้อมูลที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของ  สปสช.  ได้  โดยจ่ายตามรายการบริการ  ตามหลักเกณฑ์
แนวทาง  และวิธีการที่  สปสช.  ก าหนด 

ข้อ ๙๐ ให้  สปสช.  เขตทุกเขต  อาจจัดให้มีกลไกที่ให้หน่วยบริการ  มีการบูรณาการกลไก
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่มีอยู่  เช่น  พชอ.  พชข.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น  รวมทั้ง
การบูรณาการงบประมาณประเภทบริการต่าง  ๆ  หรือจากหน่วยงานต่าง  ๆ  อย่างเป็นระบบ 
เพ่ือพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม
โดยที่ค านึงถึงประสิทธภิาพการใช้ทรัพยากร  คุณภาพผลงานบริการ  และการเข้าถึงบริการของประชาชน 

ข้อ ๙๑ ให้  สปสช.  สามารถปรับเกลี่ยเงินระหว่างประเภทบริการข้อ  ๘๙.๑  ถึงข้อ  ๘๙.๕
ได้ตามผลงานบริการที่เกิดขึ้นจริง 

หมวด  ๙ 
ค่ายา  วัคซีน  เวชภัณฑ์  อวัยวะเทียม  และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

ที่จ าเป็นตามโครงการพิเศษ 
 
 

ข้อ ๙๒ ค่ายา  วัคซีน  เวชภัณฑ์  อวัยวะเทียม  และอุปกรณ์ทางการแพทย์  ที่จ าเป็น 
ตามโครงการพิเศษ  เป็นไปตามแผนและวงเงินการจัดหาฯ  ดังนี้ 

  ๙๒.๑ บริการกรณีเฉพาะตามข้อ  ๓๕.๑.๒  ๓๖.๒  และข้อ  ๓๗.๒ 
  ๙๒.๒ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามข้อ  ๔๒.๕ 
  ๙๒.๓ บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ตามข้อ  ๖๘.๑  ข้อ  ๖๘.๕  ข้อ  ๗๐.๑

และข้อ  ๗๐.๓ 
ข้อ ๙๓ บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังตามข้อ  ๗๕  ให้เครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ 

มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน  เพื่อด าเนินการจัดหายา  วัคซีน  เวชภัณฑ์  อวัยวะเทียม  และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่จ าเป็นตามโครงการพิเศษในภาพรวม  และสนับสนุนให้แก่หน่วยบริการในเครือข่าย 
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



ข้อ ๙๔ การจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็น  ค่ายา  วัคซีน  เวชภัณฑ์  อวัยวะเทียม  และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่จ าเป็นตามโครงการพิเศษ 

  ๙๔.๑ จ่ายให้แก่เครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ตามแผนและวงเงิน 
การจัดหาฯ  เพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยบริการที่อยู่ในเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ 

  ๙๔.๒ จ่ายให้แก่หน่วยบริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์
เป็นค่าชดเชยค่ายา  วัคซีน  เวชภัณฑ์  อวัยวะเทียม  และอุปกรณ์ทางการแพทย์  ที่จ าเป็นตามโครงการพิเศษ
ตามอัตราจ่ายที่  สปสช.  ก าหนด  โดยต้องมีกลไกก ากับหน่วยบริการไม่ให้มีการเก็บเงินเพิ่มจากผู้ป่วย 

ข้อ ๙๕ เครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ด าเนินการจัดหาตามแผนและวงเงิน  
การจัดหาฯ  รวมทั้งบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการให้บริการตลอดปี 

ข้อ ๙๖ กรณีที่เครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์  ด าเนินการจัดหาแล้วเสร็จ 
  ๙๖.๑ หากมีเงินเหลือหรือได้รับคืนมาไม่ว่ากรณีใดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ว่าด้วยการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

  ๙๖.๒ หากไม่มีการจัดหาอีกให้ส่งเงินคืนกองทุนพร้อมดอกผล  (ถ้ามี) 
  ๙๖.๓ หากมีผลงานบริการมากกว่าเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณหรือเงินงบประมาณ

ที่ได้รับในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ไม่เพียงพอ  ภายหลังจากปรับประสิทธิภาพอย่างเต็มที่แล้ว 
ให้แจ้งต่อคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย   เพ่ือให้  สปสช.
รวบรวมข้อมูลเสนอของบประมาณเพิ่มเติมตามความเหมาะสมต่อไป 

ข้อ ๙๗ ให้เครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์  รายงานผลการด าเนินการและบรหิาร
จัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ต่อคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย
อย่างน้อยทุกไตรมาส 

หมวด  ๑๐ 
บริการโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19 

 
 

ข้อ ๙๘ เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติม  ส าหรับบริการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019
หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  จ านวนงบประมาณตามข้อ  ๖   
โดยจัดสรรเพ่ิมเติมให้หน่วยบริการเพ่ือบริการคัดกรอง  บริการป้องกันการติดเชื้อ  บริการรักษา 
และบริการรับส่งต่อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))   
ในอัตราตามระบบปกติและจ่ายเพิ่มเติม  ดังนี้ 

  ๙๘.๑ ค่าบริการตรวจคัดกรอง  และบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ
ส าหรับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชนไทยทุกคน  และผู้ที่รับบริการในสถานกักกนั
ในโรงพยาบาล  (Hospital  Quarantine) 

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



   ๙๘.๑.๑ บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  จ่ายตามอัตราที่ก าหนดไว้ใน
“ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ว่าด้วยอัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ”  และเหมาจ่าย 
เพ่ิมเติมส าหรับค่าบริการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อตามที่  
สปสช.  ก าหนด 

   ๙๘.๑.๒ บริการเก็บตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจห้องปฏิบัติการ  จ่ายแบบเหมาจ่าย
อัตราตามที่  สปสช.  ก าหนด 

  ๙๘.๒ ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  (Personal  Protective  Equipment  :  PPE)
ส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 
และผู้ที่รับบริการในสถานกักกันในโรงพยาบาล  (Hospital  Quarantine)  ตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  กรณีโรคติดเชื้อโควดิ  19  เรื่อง  หลักเกณฑ์แนวทางการก าหนดสถานที่กกักนั
ที่รัฐก าหนด  พ.ศ.  ๒๕๖๓  (ฉบับที่  ๒)  จ่ายแบบเหมาจ่ายอัตรา  ๗๔๐  บาทต่อชุด  ทั้งนี้  ครอบคลุม
ทั้งแบบชนิดที่ใช้ซ้ าและชนิดที่ใช้ได้ครั้งเดียว 

  ๙๘.๓ ค่าห้องควบคุมรวมค่าอาหาร 
   ๙๘.๓.๑ ค่าห้องควบคุมหรือห้องดูแลการรักษารวมค่าอาหาร  ตามมาตรฐาน

กระทรวงสาธารณสุขก าหนดหรือแนะน า  จ่ายตามจริงไม่เกิน  ๒,๕๐๐  บาทต่อวัน  ส าหรับบริการผู้ป่วย
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 

   ๙๘.๓.๒ ค่าหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด  19  จ่ายตามจริงไม่เกิน  ๑,๕๐๐  บาท 
ต่อวันส าหรับบริการผู้ป่วยไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))   
และผู้ป่วยที่รับบริการในสถานกักกันในโรงพยาบาล  (Hospital  Quarantine)  ตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19  เรื่อง  หลักเกณฑ์แนวทางการก าหนดสถานที่
กักกันที่รัฐก าหนด  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ฉบับที่  ๒ 

  ๙๘.๔ ค่ายาที่เป็นการรักษาเฉพาะผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือ 
โรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  จ่ายตามจริงไม่เกิน  ๗,๒๐๐  บาทต่อรายหรือ
จ่ายชดเชยเป็นยา  ทั้งนี้  ในกรณีมีความจ าเป็นที่หน่วยบริการต้องใช้ยารักษาผู้ป่วยเกินกว่าอัตราที่ก าหนด 
ให้หน่วยบริการขออนุมัติต่อส านักงานเป็นรายกรณี 

  ๙๘.๕ ค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วย 
   ๙๘.๕.๑ ค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการ  รับส่งต่อผู้ป่วย

ระหว่างบ้าน  ด่านท่าอากาศยาน  ด่านพรมแดน  ด่านท่าเรือ  สถานที่กักกันโรค  โรงพยาบาลสนาม 
และหน่วยบริการ  เฉพาะกรณีสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19 
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  อัตราจ่ายเป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย 
เพื่อบริการสาธารณสุขของ  สปสช. 

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



   ๙๘.๕.๒ ค่าอุปกรณ์ปอ้งกันส่วนบุคคล  (Personal  Protective  Equipment  
:  PPE)  รวมค่าท าความสะอาดฆ่าเชื้อพาหนะ  จ่ายตามจริงไม่เกิน  ๓,๗๐๐  บาทต่อครั้งที่มีการส่งต่อ
ผู้ป่วย 

ข้อ ๙๙ เป็นค่าบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติมส าหรับดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019
หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  ที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและมีค่าใช้จ่ายสูง
หากไม่ได้รับการรักษาจะเป็นอันตรายกับผู้ป่วย  โดยค านึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ให้หน่วยบริการขออนุมัติต่อส านักงาน  เป็นรายกรณ ี ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  สปสช.  ก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

ประธานกรรมการหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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e:fVl'J'IAtu1\9IJ~1'Uf1 f1V!lJ1tJ 1 'UAflJ~fl'J'Jllfll'J 
~ 9 'I d-1 
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(cs:cs:) e.Jb6Vl'Ue:J'IAm6e:Jfl'lJ'U li11tl'lJ'Ufl61d-J'Ue:JtJ 
'U 9 
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'U 
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ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เร่ือง  รับขึ้นทะเบียนเครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลราชวิถี   

เป็นเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

ด้วยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ในการประชุมคร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๐  (วาระพิเศษ)  
เม่ือวันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐  กําหนดให้มีเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์  สําหรับการจัดหา
และการบริหารจัดการยา  วัคซีน  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์ทางการแพทย์  เฉพาะรายการที่จําเป็นตามโครงการพิเศษ  
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  และกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้โรงพยาบาลราชวิถี  กรมการแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุข  เป็นแกนกลางหรือแม่ข่ายของเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์   
ตามหนังสือที่  สธ  ๐๒๐๒/๓๙๘๐  ลงวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๐  เพื่อดําเนินการดังกล่าว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
ประกอบข้อ  ๙  วรรคสาม  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ รับขึ้นทะเบียนเครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลราชวิถี  เป็นเครือข่ายหน่วยบริการ
ด้านยาและเวชภัณฑ์   

ข้อ ๒ ให้เครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลราชวิถี  ซึ่งประกอบด้วย  โรงพยาบาลราชวิถี  
เป็นแกนกลางหรือเป็นแม่ข่าย  รวมตัวกับหน่วยบริการประจํา  หน่วยบริการปฐมภูมิ  หน่วยบริการ 
ที่รับการส่งต่อ  และหน่วยบริการร่วมให้บริการ  ทุกแห่ง  ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เป็นเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์   

หน่วยบริการใด  ไม่ประสงค์จะรวมตัวเป็นเครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลราชวิถีความวรรคหน่ึง  
ให้แสดงความประสงค์เป็นหนังสือต่อสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ภายในสามสิบวัน  นับแต่
วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  และหน่วยบริการดังกล่าวนั้นจะไม่ได้รับการสนับสนุนยา  วัคซีน  เวชภัณฑ์  
อวัยวะเทียม  และอุปกรณ์ทางการแพทย์  จากเครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลราชวิถี  แต่จะได้รับ
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตามที่สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติกําหนด 
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ข้อ ๓ เครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลราชวิถี  โดยโรงพยาบาลราชวิถีมีสิทธิได้รับ
ค่าใช้จ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาและบริหารจัดการยา  วัคซีน  
เวชภัณฑ์  อวัยวะเทียม  และอุปกรณ์ทางการแพทย์  เฉพาะรายการที่จําเป็น  เพื่อสนับสนุนให้แก่หน่วยบริการ
ในเครือข่ายต่อไป   

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ศักดิ์ชัย  กาญจนวัฒนา 

เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 



คณะอนุกรรมการจัดทําแผนการจัดซื�อยา เวชภัณฑและอุปกรณทางการแพทย 

ที�จําเปนตามโครงการพิเศษ

วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 เวลา  
ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว  กรมการแพทย์ และประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM 

1. รายนามคณะอนุกรรมการทีม่าประชุม
1. นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แทนประธาน

อนุกรรมการ 
2. 
3. 

พลตรี พจน์   
นางยุวดี 

เอมพันธ์ุ 
อัคนิวรรณ 

ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม 
ผู้แทนเลขาธิการสำนักงาน
ประกันสังคม 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ  

4. นพ.มานัส โพธาภรณ์     รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
ผู้แทนอธิบดีกรมการแพทย์ 

อนุกรรมการ 

5. ภก. ชยรัชช์ อุ่นเอกลาภ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ราชวิถี 

อนุกรรมการ 

6. นายถิรพิชญ์ เจือจันทร ์ ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา 

อนุกรรมการ 

7. นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจ
สุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

อนุกรรมการ 

8. นพ.กรกฤช ลิ้มสมมุต ผู้อำนวยการกองบริหารการ
สาธารณสุขสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อนุกรรมการ 

9. ผศ.นพ.สน่ัน วิสุทธิศักด์ิชัย ผู้แทน เครือข่าย รถ.กลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

10. นายปิยะวัฒน์     ศิลปรัศมี ผู้อำนวยการกองกฎหมาย        
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

อนุกรรมการ 

11. นางศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ ผู้แทนผู้อำนวยการองค์การเภสัช
กรรม 

อนุกรรมการ 

11. นพ.พีรพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์ 
/ โรงพยาบาลท่ัวไป 

อนุกรรมการ 

12. นพ.นพพร ช่ืนกลิ่น                ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข 

อนุกรรมการ 



13. นายนิมิตร์   เทียนอุดม        ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ อนุกรรมการ 
14. ผ.ศ.ยุพดี   ศิริสินสุข   ผู้แทน องค์กรเอกชนด้านผู้ติด

เช้ือเอชไอวี 
อนุกรรมการ 

15. นางเนตรนภิส    สุชนวนิช  อนุกรรมการ 
16. นพ.จักรกริช     โง้วศิริ รองเลขาธิการ สปสช. อนุกรรมการและ

เลขานุการ 

 
2. รายนามคณะอนุกรรมการทีไ่ม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 

1. ดร.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผน
ไทยในคณะกรรมการ
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

3. รายนามผูเ้ข้าร่วมประชุม 
1.  ภญ.สมฤทัย สุพรรณกูล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์  

2.  ภก.กฤชชัย พัฒนจันทร ์ สปสช. 

3.  นาง อรทัย สุวราณรักษ์ สปสช. 

4.  ภก.ธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์ สปสช. 

5.  ภญ.โชติกา ชูพงษ์เสริฐ สปสช. 

6.  ภญ.สุภานัน อินแผลง สปสช. 

7.  นาง นิภาพรรณ นิลสุวรรณ สปสช. 

8.  นางเยาวลักษณ์ พุฒซ้อน องค์การเภสัชกรรม 

9.  ภญ.ธัญลักษณ์ ดียืน องค์การเภสัชกรรม 

10.  ภก.ปีฐพล  รัตนจินดา               องค์การเภสัชกรรม 

11.  ภก.เมธี พรศิริเลิศกิจ องค์การเภสัชกรรม 

12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  

ภญ.นันทิดา 
ภญ.รุ่งทิพย์ 
นางกฤติยา 
นางเบญจมาส 
นางอัญชลี 
นางอรนุช 
น.ส.วันวิสาข์ 
น.ส.คัคนางค์ 
นางเกวลิน 

พรหมช่วย 
ต้ังสง่าศักด์ิศรี 
ศรีประเสริฐ 
เลิศชาคร 
หอมหวล 
ขันทะวงศ์ 
พลอยบุศย์ 
โตสงวน 
ช่ืนเจริญส ุ

องค์การเภสัชกรรม 
รพ.ราชวิถี 
ผู้เช่ียวชาญพิเศษ  สปสช. 
ผู้อำนวยการสำนักจัดสรรชดเชยค่าบริการ สปสช. 
สปสช. 
สปสช. 
สปสช. 
สปสช. 
กองบริการสาธารณสุข  สธ. 



21. 
22. 
23. 

ภญ.วรนัดดา 
นางกาญจนา 
นพ.ณรงค์ฤทธ์ิ 

ศรีสุพรรณ 
ศรีชมภู 
มัศยาอานนท์ 

กองบริการสาธารณสุข สธ. 
สปสช. 
สปสช. 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น 
วาระท่ี 1 เรื่องที่แจ้งเพ่ือทราบ 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดราชการด่วน มอบหมายให้ นพ. ธงชัย กีรติหัตถยากร รอง
ปลัดกระทรวงสธารณสุข มาเป็นประธานในการประชุมครั้งน้ี  

วาระพเิศษ การเตรียมการจัดหา antigen test kit แบบตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง 
สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบันท่ีม ีการแพร ่กระจาย

อย่างรวดเร็ว ประชาชน ไม่สามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองด้วยวิธีการ rRT-PCR ได้อย่างท่ัวถึง และการออก
ผลการตรวจใช้เวลานานประมาณ 1 -2 วัน   ประกอบกับปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกแนวทางการ
ตรวจคัดกรองเพ่ือค้นหาผูต้ิดเชื้อด้วยชุดตรวจ  antigen test kit ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาแล้ว  ปัจจุบันมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชุดตรวจและน้ำยาท่ีเกี่ยวข้องกับตรวจวินิจฉัย
การติดเช้ือ SARS-CoV-2 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test Kits) ซึ่งจะ
นำไปสู่การท่ีประชาชนสามารถหาซื้อเพ่ือใช้ตรวจหาเช้ือ COVID-19 ด้วยตนเองประมาณ ส.ค.-ก.ย.  64  นี ้

หากปล่อยให้ประชาชนต้องรับภาระซื้อหา ATK ตนเอง จะมีประชาชนบางกลุ่มที่สามารถมีกำลังเข้าถึง
ได้ แต่ยังคงมีประชาชนอีกหลายส่วนท่ีเป็นภาระไม่สามารถเข้าถึงได้ และจะส่งผลต่อการระบาดของเช้ือ
ดังกล่าวต่อไป 

ในการนี ้ ระหว่างรอการพิจารณาของคณะกรรมการหลักประกันสุขภพแห่งชาติ สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการคู่ขนานกัน นำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการ
จัดหายา เวชภัณฑ์ และอุปกร์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ พิจารณา เพื่อให้มีการเตรียมการ

สำหรับจัดหา antigen test kit  แบบตรวจแอนติเจนด้วยตนเองสำหรับประชาชน ในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  ดังนี้ 

จากรายงานปริมาณผู้ติดเช้ือในแต่ละวันย้อนหลัง พบว่าจะมีจำนวนผู้ติดเช้ือในแต่ละเดือนประมาณ 
314,465 ราย  เมื่อพิจารณาจากผลการสุม่ตรวจคัดกรองของกระทรวงสาธารสุข พบว่า มีสัดส่วนของผู้ติดเช้ือ 
ต่อผู้ที่เข้ารับการตรวจคัดกรองที่มีความเสี่ยงสูง  อยู่ ที่ 1 : 10   น่ัน คือ คาดว่า มีความจำเป็นต้องตรวจคัด
กรองผู้ที่มีความเสี่ยงสูงประมาณ 3,144,650  รายต่อเดือน  คิดเป็นจำนวนผู้มีความเสี่ยงสูงที่ต้องคัดกรอง
ในช่วงเดือน ก.ค-ก.ย. ทั้งสิ้น  9,433,950  ราย  หรือเมื่อคิดเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในช่วง กลางเดือน ก.ค.-ก.ย. 
64 ประมาณ  7,861,625  ราย  จะมีภาระงบประมาณท้ังสิ้น 760 – 800 ล้านบาท  

จึงเสนอคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยาฯ เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 



1. รับทราบเพ่ือเตรียมการจัดหารายการชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือต้นหาผู้ติดเช้ือ COVID-19 ด้วย 
COBID-19 antigen test kit ชนิดแบบตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง เป็นแผนเพ่ิมเติมในการจัดหายาฯ 
ปีงบประมาณ 2564  หากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบ 

2. เห็นชอบมอบเครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลราชวิถี ดำเนินการจัดหาและกระจายให้กับหน่วย

บริการ จำนวน 7.8 ล้านช้ิน ใหแ้ล้วเสร็จตามเวลาเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์การระบาดที่เปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว 
3. รับรองมติในท่ีประชุมมให้ดำเนินการได้ทันที 

 
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 

1. หากมีการจัดหาโดยรวม จะเป็นประโยชน์ ไม่เป็นภาระของประชาชน  ในการเข้าถึงหรือจัดหาด้วย

ตนเอง  
2. ต้องมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนในการเลือกใช้ชุดตรวจ วิธีการเก็บตัวอย่างหรือสิ่งท่ีจะ

ตรวจ วิธีการอ่านผล ตลอดจน การกำจัดขยะติดเช้ือให้ถูกวิธี 
3. วิธีการกระจายให้กับผู้ป่วย ควรเป็นการกระจายโดยหน่วยบริการ หรอือย่างน้อยร้านยาที่อยู่ใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือท่ีจะได้ดำเนินการให้คำแนะนำทีถู่กต้องพร้อมทั้งข้อมูลใน

การเข้ารับการรักษาต่อเน่ืองในโรงพยาบาล 
4. ควรมีการตรวจสอบว่า เครอืข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลราชวิถี มีหนา้ท่ีในการจัดหา antigen 

test kit ดังกลา่วหรือไม่  
5. ผอ.กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นว่า หากมีการพิจารณาให้ 

อุปกรณ์นี้ อยู่ในแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการ

พิเศษแล้ว  ถือเป็นหน้าท่ีของเครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลราชวิถี ท่ีต้องจัดหาเพ่ือจ่ายให้กับ

หน่วยบริการ 
6. ในการจัดหาแบบเร่งด่วนนี้ สมควรทีจ่ะปรึกษากับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่ดูแลเก่ียวกับระเบียบ

การจัดซื้อ หน่วยตรวจสอบต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะได้ดำเนินการจัดหาได้ถูกต้อง ทันเวลา และเพียงพอต่อ

ความต้องการของประชาชน 
7. หากสามารถจัดหาแบบเร่งด่วนได้ ตาม ว 115  และเป็นการจัดหาโดยส่วนกลาง ราคาที่ได้น่าจะ

ถูกกว่าท้องตลาด จึงน่าจะท่ีจัดหาได้มากกว่าท่ีกำหดไว้ภายใต้วงเงินเดิมท่ีต้ังไว้   
8. ประธานรับที่จะนำข้อสังเกตและความกังวลต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการตรวจหาและการกระจาย ไป

ประสานงานกับคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 

มติท่ีประชุม 
1. รับทราบเพ่ือเตรียมการจัดหารายการชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือต้นหาผู้ติดเช้ือ COVID-19 

ด้วย COBID-19 antigen self-test kit  ชนิดแบบตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง (Home Use) เป็น



แผนเพ่ิมเติมในการจัดหายาฯ ปีงบประมาณ 2564  หากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติมีมติเห็นชอบ 
2. เห็นชอบมอบเครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลราชวิถี ดำเนินการจัดหาและกระจายให้กับหน่วย

บริการ ไม่เกิน10 ล้านช้ิน ใหแ้ล้วเสร็จตามเวลาเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การระบาด COVID-19 ท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

3. เห็นชอบให้ สปสช. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแผนการจัดหา แผนการกระจาย 
ให้ทันต่อเหตุการณ์ 

4. มอบ สปสช. ประสานงาน ผู้แทนคณะทำงานกฤษฎีกา ผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผุ้แทน

กรมบัญชีกลาง เพ่ือให้เกิดความรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ ว 115 และระเบียบพัสดุท่ีอำนวย

ความสะดวกในการจัดหาในกรณีฉุกเฉินเพ่ือท่ีจะได้ดำเนินการได้เร็วท่ีสุดและถูกต้องตามระเบียบ

ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. รับรองมติในที่ประชุมเพ่ือดำเนินการได้ทันที 

 
เลิกประชุมเวลา  11.30 น. 
 
          ภญ.สมฤทัย  สุพรรณกูล ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                              นพ.จักรกริช โง้วศริิ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์  
               ผู้บันทึก 
         
        -
- - --
ท่ีประชุมครั้งท่ี 3/2564  -
ประธานสอบถามว่าในกรณนีี�-มีผู้รับผิดชอบ>?้ว@รAอ�ั�-
อBปิ�วัCนD-ใ@้E้อมู?ว่า-FปGนไปตามกระบวนการการจัดซA�อ�าในโคร�การพFิศษ-ตามกระบวนการปกติ-ที$
FสนอครมBไว้-
นพBนพพร---ใครคAอผู้FปGนFจ้าEอ�FครA$อ�มAอF@?่านี�--(อาจต้อ�ใ@้-คณะกรรมการอA$นที$Fกี$�วE้อ�-พจิารณา,-
JKBFนตรนJิส--ผู้ใดFปGนFจ้าEอ�สินทรัพ�D-จําFปGนต้อ�มีผู้บริ@ารจัดการFรA$อ�นี�ด้ว�--
นพBมานัส-ใ@้E้อมู?Fพ$ิมFติมว่า-ในมุมมอ�Eอ�กรมการ>พท�D-สามารถจ่า�ใ@้ผปB-ในกรณทีี$อ�ู่ระ@ว่า�รอ
Fตี��-ได้ด้ว�-



  

มติที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันฯครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (คกก.ยังไม่ได้รับรอง ใช้เพื่อมอบหมายงานภายใน สปสช.เท่านั้น) 1 

 

ร่าง มติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วาระพิเศษ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM  (ID 931 3213 9149)  
 

ระเบียบวาระ / เรื่อง มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องพิจารณา 

๔.๑ ข้อเสนอการบร ิหารจ ัดการเพ ิ ่มเติม
เกี่ยวกับบริการโรค COVID-19  
     สืบเนื ่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 สำนักงานจึงได้จัดทำข้อเสนอ
การบริหารจัดการเพิ่มเติม ในประเด็นที่สำคัญ 
๔ ด้านได้แก่ 
1. การเสนอขอร ับงบเพ ิ ่มเต ิม ป ี  2564 

สำหรับจ่ายชดเชยบริการ COVID-19 
2. การเพ่ิมรายการชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการ

เพ ื ่ อค ้นหาผ ู ้ ต ิ ด เช ื ้ อ  COVID-19 ด ้ วย 
Antigen Test Kit (ATK) ในแผนและวงเงิน
การจัดหายา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และ
อุปกรณ์การแพทย์ตามโครงการพิเศษ ปี 
2564 

3. หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายค่าใช้จ่าย
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-
19 เพิ ่มเติมสำหรับบุคลากรที ่จ ัดการศพ
ผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 

4. การกำหนดให้การเข้ารับบริการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคที่เกี่ยวกับ COVID-
19 ในสถานบริการอื่น ถือเป็นกรณีที่มีเหตุ
สมควร 

     ท ั ้ งน ี ้  คณะอน ุกรรมการนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ได้พิจารณาประเด็นดังกล่าว เมื่อ
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และมีมติให้เสนอ 
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พิจารณา โดยเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์
การระบาดของโรค COVID-19 
    จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

๑. ร ับทราบการเสนอขอร ับงบประมาณ
เพ่ิมเติมสำหรับค่าบริการสาธารณสุขสำหรับ
โ รค  COVID-19  และค ่ าบร ิ ก ารอ ื ่ น ที่
เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19  จาก พ.ร.ก.กู้
เงินฯ จำนวนเงิน 13,026.12 ล้านบาท 

๒. เห ็นชอบให ้ สปสช.ใช ้ เง ินกองท ุนจาก
รายการและประเภทบริการอื่น ทดรองจ่าย
ค่าบริการ COVID-19 ไปก่อน ในระหว่างรอ
งบประมาณที่จะได้รับเพิ่มเติม หรือหากไม่
เพียงพอให้ใช้งบจากรายการ “รายได้สูง(ต่ำ)
กว่าค่าใช้จ่ายสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน” 

๓. เห็นชอบเพิ ่มชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เพ ื ่ อค ้ นหาผ ู ้ ต ิ ด เช ื ้ อ  COVID-19 ด ้ วย 
Antigen Test Kit (ATK) วงเง ิน เบ ื ้ องต้น 
1,014 ล้านบาท ในแผนการจัดหาภายใต้
โครงการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ปี 2564 
และจ่ายให้แก่เครือข่ายหน่วยบริการด้านยา
และเวชภัณฑ์ (เครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถี) 
ดำเนินการจัดหาเพื ่อสนับสนุนชุดตรวจ
ให ้แก ่หน ่วยบร ิการ ในเคร ือข ่ ายและ
ประชาชนต่อไป 

๔. เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่าย
สำหรับบริการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
COVID-19  เพ ิ ่มเต ิมสำหร ับบ ุคลากรที่
จัดการศพผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 และรับ
ค่าใช้จ่ายจากงบตาม พ.ร.ก.กู ้เงินฯ ตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการที่ สปสช.
กำหนด 

- ส า ย ง า น
ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น
น โ ยบายแ ล ะ
ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร์  
และท่ีเกี่ยวข้อง 
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ระเบียบวาระ / เรื่อง มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 

1. เห ็นชอบให ้ สปสช.ใช ้ เง ินกองท ุนจาก
รายการและประเภทบร ิการอ ื ่น หรือ
รายการ “รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 
ที ่ไม่มีภาระผูกพันทดรองจ่ายค่าบริการ 
COVID-19 ไ ป ก ่ อ น  ใ น ร ะ ห ว ่ า ง ร อ
งบประมาณท่ีจะได้รับเพิ่มเติม 

2. เห็นชอบเพิ่มชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เพ ื ่ อค ้นหาผ ู ้ ต ิ ด เช ื ้ อ  COVID-19 ด ้ วย 
Antigen Test Kit (ATK) วงเง ินเบ ื ้องต้น 
1,014 ล้านบาท ในแผนการจัดหาภายใต้
โครงการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการ
แพทย ์ท ี ่จำเป ็นตามโครงการพิเศษ ปี  
2564 และจ่ายให ้แก่เคร ือข ่ายหน ่วย
บริการด้านยาและเวชภัณฑ์ (เครือข ่าย
โรงพยาบาลราชวิถี) ดำเนินการจัดหาเพ่ือ
สนับสนุนชุดตรวจให้แก่หน่วยบริการใน
เครือข่ายและประชาชนต่อไป 

3. เห ็นชอบกำหนดหล ักเกณฑ ์และแนว
ทางการจ่ายสำหรับบร ิการป้องกันการ
แพร ่กระจายเช ื ้อ COVID-19  เพ ิ ่มเติม
สำหรับบุคลากรที่จัดการศพผู้เสียชีวิตจาก 
COVID-19 และรับค่าใช ้จ ่ายจากงบตาม 
พ.ร.ก.กู้เงินฯ ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และ
วิธีการที่ สปสช.กำหนด 

4. เห็นชอบให้ “การเข้ารับบริการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคที่เก่ียวกับหรือโรคโค
ว ิ ด  19  ( Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)) ในสถานบริการอื่น ให้ถือเป็น
กรณีที่มีเหตุสมควร” ตาม (ร่าง) ประกาศ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 
กำหนดกรณีท ี ่ม ี เหต ุสมควรและอัตรา
ค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิได้รับ (ฉบับที่ 
6) พ.ศ. 2564   

๕. เห็นชอบให้ “การเข้ารับบริการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคที่เกี่ยวกับหรือโรค 
โคว ิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)) ในสถานบริการอื่น ให้ถือเป็น
กรณีที่มีเหตุสมควร” ตาม (ร่าง) ประกาศ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 
กำหนดกรณีท ี ่ม ี เหต ุสมควรและอ ัตรา
ค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิได้รับ (ฉบับที่ 
6) พ.ศ. 2564   

๖. รับรองมติในที ่ประชุม เพื ่อดำเนินการได้
ทันท ี
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ระเบียบวาระ / เรื่อง มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 

5. รับรองมติในที ่ประชุม เพื ่อดำเนินการได้
ทันท ี

กำหนดการประชุมครั้งต่อไป  
    ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ครั ้งที ่ ๙/๒๕๖๔ วันที่ ๒ สิงหาคม 
๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ชั้น ๒ สปสช. 
และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

มติที่ประชุม 
ร ับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ 
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

สำนักพัฒนา
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

               
         ทิชา เสนาธรรม        บันทึก 
                       นางวราภรณ ์สุวรรณเวลา / นายจเด็จ ธรรมธัชอารี      ตรวจทาน   
            
          















































เขต รา้นยา สสจ. Lab PCU รพช. รพศ. รพท. รพ.นอกสงักดั รัฐนอก รวม
1 10,500          12,000      1,000         331,750      41,700    16,600    7,675      421,225      
2 19,500          2,000        4,425         251,225      36,700    33,500    200          8,975      356,525      
3 3,600           1,000        2,900        1,350         128,375      10,800    23,725    900          5,300      177,950      
4 21,100          4,675        15,900      20,200        464,525      52,375    52,650    66,550    697,975      
5 188,550    6,900        382,050      85,500    80,100    5,400       45,175    793,675      
6 38,700          101,700    20,800      426,625      113,500  37,350    21,600     67,875    828,150      
7 42,750          39,125      3,800        226,150      23,600    27,950    4,675       19,100    387,150      
8 900              37,675      7,900        53,400        257,300      1,025       45,475    403,675      
9 29,100          56,650      7,250        26,000        253,800      6,000       12,900    8,000       13,275    412,975      
10 4,875           3,000        233,700      10,350    35,100    8,375      295,400      
11 263,300        23,650      3,900        5,725         321,600      37,450    81,000    16,975    753,600      
12 157,250        315,750    15,000      119,275      298,800      15,575    36,875    20,225    978,750      
13 577,800        12,000      1,189,268   4,100      120,500  1,903,668   

รวม 1,169,375  768,775  113,350  1,420,643 3,575,900 434,575 487,325 40,775   400,000 8,410,718

ภาพรวมการกระจาย ATK ณ 19 ต.ค. 2564
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ภาพรวมการกระจาย ATK  แยกตามรายเขต และ ประเภท หน่วยบริการ ณ 19 ต.ค. 64

เขต ร้านยา สสจ. Lab PCU รพช. รพศ. รพท. รพ.นอกสังกัด รัฐนอก



แผนการกระจาย ATK  เขต 1 
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Sum of จํานวนทจีดัสรร ATK Column Labels
Row Labels รา้นยา Lab PCU รพช รพศ รพท รฐันอก Grand Total

1 10,500          12,000 1,000 331,750  41,700 16,600 7,675 421,225     
เชยีงราย 7,000            61,000    20,450 88,450        

 หจก.รา้นยารักษ์สขุภาพ 2,000             2,000           
พญาเม็งรายเภสชั 1,000             1,000           
รา้นขายยาเพรยีว เชยีงราย 2,000             2,000           
รา้นขายยาเพรยีว เชยีงราย2 2,000             2,000           
โรงพยาบาลขนุตาล 3,000        3,000           
โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์ 20,450  20,450         
โรงพยาบาลเชยีงแสน 4,000        4,000           
โรงพยาบาลดอยหลวง 2,000        2,000           
โรงพยาบาลเทงิ 4,000        4,000           
โรงพยาบาลป่าแดด 3,000        3,000           
โรงพยาบาลพญาเม็งราย 2,000        2,000           
โรงพยาบาลพาน 8,000        8,000           
โรงพยาบาลแมจ่ัน 6,000        6,000           
โรงพยาบาลแมฟ่้าหลวง 2,000        2,000           
โรงพยาบาลแมล่าว 4,000        4,000           
โรงพยาบาลแมส่รวย 2,000        2,000           
โรงพยาบาลแมส่าย 5,000        5,000           
โรงพยาบาลเวยีงแกน่ 2,000        2,000           
โรงพยาบาลเวยีงเชยีงรุง้ 2,000        2,000           
โรงพยาบาลเวยีงป่าเป้า 4,000        4,000           
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสงัวร 4,000        4,000           
โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเชยีงของ 4,000        4,000           

แพร่ 23,350    9,500  32,850        
โรงพยาบาลแพร่ 9,500    9,500           
โรงพยาบาลรอ้งกวาง 4,950        4,950           
โรงพยาบาลลอง 4,950        4,950           
โรงพยาบาลวังชนิ 2,950        2,950           
โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดน่ชยั 1,300        1,300           
โรงพยาบาลสอง 2,600        2,600           
โรงพยาบาลสงูเมน่ 6,250        6,250           
โรงพยาบาลหนองมว่งไข่ 350          350               
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แมฮ่อ่งสอน 32,400    32,400        
โรงพยาบาลขนุยวม 2,800        2,800           
โรงพยาบาลปางมะผา้ 2,000        2,000           
โรงพยาบาลปาย 6,000        6,000           
โรงพยาบาลแมล่านอ้ย 2,800        2,800           
โรงพยาบาลแมส่ะเรยีง 6,000        6,000           
โรงพยาบาลศรสีงัวาลย์ 6,800        6,800           
โรงพยาบาลสบเมย 6,000        6,000           

ลําพนู 3,000  32,850    35,850        
คลนิกิเทคนคิการแพทย ์บ ีแอล แล็บ 3,000    3,000           
โรงพยาบาลทุง่หัวชา้ง 1,600        1,600           
โรงพยาบาลบา้นธิ 1,400        1,400           
โรงพยาบาลบา้นโฮง่ 3,250        3,250           
โรงพยาบาลป่าซาง 4,400        4,400           
โรงพยาบาลแมท่า 3,150        3,150           
โรงพยาบาลลําพนู 12,050      12,050         
โรงพยาบาลลี 5,650        5,650           
โรงพยาบาลเวยีงหนองลอ่ง 1,350        1,350           

ลําปาง 5,000  1,000 34,000    21,250 61,250        
เกาะคาคลนิกิแล็บ 2,000    2,000           
รพ.สต.บา้นขว่ง 100    100               
รพ.สต.บา้นป่าไคร ้ 100    100               
รพ.สต.บา้นป่าเหยีง 100    100               
รพ.สต.บา้นยางออ้ย 100    100               
รพ.สต.บา้นวอแกว้ 100    100               
รพ.สต.บา้นเวยีงใต ้ 100    100               
รพ.สต.บา้นสนัหลวง 100    100               
รพ.สต.บา้นหนองขาม 100    100               
รพ.สต.บา้นหว้ยเรยีน 100    100               
รพ.สต.บา้นเหลา่ 100    100               
โรงพยาบาลเกาะคา 6,000        6,000           
โรงพยาบาลงาว 4,000        4,000           
โรงพยาบาลแจห้ม่ 3,000        3,000           
โรงพยาบาลเถนิ 5,000        5,000           
โรงพยาบาลเมอืงปาน 2,000        2,000           
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โรงพยาบาลแมท่ะ 4,000        4,000           
โรงพยาบาลแมพ่รกิ 1,000        1,000           
โรงพยาบาลแมเ่มาะ 3,000        3,000           
โรงพยาบาลลําปาง 21,250  21,250         
โรงพยาบาลวังเหนอื 2,000        2,000           
โรงพยาบาลสบปราบ 1,000        1,000           
โรงพยาบาลเสรมิงาม 2,000        2,000           
โรงพยาบาลหา้งฉัตร 1,000        1,000           
เอ็มพแีล็บ คลนิกิ เทคนคิ การแพทย ์ 3,000    3,000           

นา่น 2,000  26,300    7,100  35,400        
เทคนคิการแพทยส์วนตาลแล็บ 2,000    2,000           
โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติ 600          600               
โรงพยาบาลเชยีงกลาง 1,900        1,900           
โรงพยาบาลทา่วังผา 3,400        3,400           
โรงพยาบาลทุง่ชา้ง 1,200        1,200           
โรงพยาบาลน่าน 7,100    7,100           
โรงพยาบาลนานอ้ย 1,900        1,900           
โรงพยาบาลนาหมนื 900          900               
โรงพยาบาลบอ่เกลอื 1,000        1,000           
โรงพยาบาลบา้นหลวง 700          700               
โรงพยาบาลภเูพยีง 2,400        2,400           
โรงพยาบาลแมจ่รมิ 1,000        1,000           
โรงพยาบาลเวยีงสา 5,000        5,000           
โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชปัว 4,500        4,500           
โรงพยาบาลสองแคว 800          800               
โรงพยาบาลสนัตสิขุ 1,000        1,000           

พะเยา 2,000  32,400    34,400        
โรงพยาบาลจนุ 3,200        3,200           
โรงพยาบาลเชยีงคํา 6,400        6,400           
โรงพยาบาลเชยีงมว่น 1,600        1,600           
โรงพยาบาลดอกคําใต ้ 4,000        4,000           
โรงพยาบาลปง 4,600        4,600           
โรงพยาบาลพะเยา 6,200        6,200           
โรงพยาบาลภกูามยาว 2,000        2,000           
โรงพยาบาลภซูาง 2,400        2,400           
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โรงพยาบาลแมใ่จ 2,000        2,000           
สรินิแล็บพะเยา  คลนิกิเทคนคิการแพทย์ 2,000    2,000           

เชยีงใหม่ 3,500            89,450    7,675 100,625     
รา้นยากติตเิชยีงใหม ่ฟารม์าซี 500                500               
รา้นยาเพรยีว สาขาเชยีงใหม ่2 500                500               
รา้นยาเพรยีว สาขาบกืซ ีหางดง 500                500               
รา้นยาศาลากลางเภสชั 500                500               
รา้นยาศนูยป์ฎบิตักิารเภสชัชมุชน คณะเภสชัศาส 500                500               
รา้นยาศนูยป์ฎบิตักิารเภสชัชมุชน คณะเภสชัศาส 500                500               
รา้นยาสแียกขว่งสงิห์ 500                500               
โรงพยาบาลจอมทอง 4,400        4,400           
โรงพยาบาลเชยีงดาว 4,800        4,800           
โรงพยาบาลไชยปราการ 3,650        3,650           
โรงพยาบาลดอยเตา่ 1,750        1,750           
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด 3,700        3,700           
โรงพยาบาลดอยหลอ่ 1,550        1,550           
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกลู ฯ 3,300        3,300           
โรงพยาบาลนครพงิค์ 12,500      12,500         
โรงพยาบาลฝาง 5,400        5,400           
โรงพยาบาลพรา้ว 3,200        3,200           
โรงพยาบาลแมแ่ตง 4,550        4,550           
โรงพยาบาลแมว่าง 1,700        1,700           
โรงพยาบาลแมอ่อน 1,450        1,450           
โรงพยาบาลแมอ่าย 3,650        3,650           
โรงพยาบาลเวยีงแหง 1,900        1,900           
โรงพยาบาลสะเมงิ 1,450        1,450           
โรงพยาบาลสนักําแพง 4,600        4,600           
โรงพยาบาลสนัทราย 5,700        5,700           
โรงพยาบาลสนัป่าตอง 4,650        4,650           
โรงพยาบาลสารภี 4,550        4,550           
โรงพยาบาลหางดง 3,950        3,950           
โรงพยาบาลอมกอ๋ย 2,450        2,450           
โรงพยาบาลฮอด 3,700        3,700           
วัดจันทร ์เฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 900          900               
ศนูยอ์นามัยท ี1 เชยีงใหม่ 7,675  7,675           
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Grand Total 10,500          12,000 1,000 331,750  41,700 16,600 7,675 421,225     
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 2 เมษายน 2565 
หัวข้อ: ข้อมูลประกอบการจัดทำมาตรการกรณีการจัดหาชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit โดยสำนักงาน
 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งได้จัดส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 ข้อมูลประกอบการจัดทำมาตรการกรณีการจัดหาชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit โดยสำนักงาน
 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งได้จัดส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 
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