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งบเหมาจ่ายรายหวัปี 2560 (3,109.87บาทต่อหวั)

ประเภทบริการ อัตรา (บาท) ผลต่างปี 59 % เพิ่ม - ลด

1.บริการผู้ ป่วยนอกทัว่ไป 1,137.58 33.66 3%
2.บริการผู้ ป่วยในทัว่ไป 1,090.41 30.27 2.9%
3.บริการกรณีเฉพาะ 315.14 9.85 3.2%
4.บริการสร้างเสริมสขุภาพป้องกนัโรค 405.29 6.69 1.7%
5.บริการฟืน้ฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์ 16.13 - 0%
6.บริการแพทย์แผนไทย 11.61 7.8 7.8%
7.คา่บริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลกัษณะงบลงทนุ 128.69 - 0%
8.เงินช่วยเหลือเบือ้งต้นตามมาตรา 41 5.02 -0.38 -7%

จดัสรร8รายการ



งบเหมาจ่ายรายหัว  3,109.87 บาท/ผู้มีสิทธิ์

1.บริการผู้ป่วยนอก
ทั่วไป, ฿1,137.58 

2.บริการผู้ป่วยในทั่วไป, 
฿1,090.41 

3.บริการกรณีเฉพาะ, ฿315.14 

4.บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
, ฿405.29 

5.บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์, 
฿16.13 

6.บริการการแพทย์แผนไทย, 
฿11.61 

7.ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย
ในลักษณะงบลงทุน, ฿128.69 

8.เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณี
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ, ฿5.02 

จา่ยแบบเหมาจา่ย
(1,127.58 บาทตอ่ผูม้สีทิธ)ิ

• รอ้ยละ 80 ปรับอตัราตามโครงสรา้ง

อายรุะดับจังหวัด (DiffCap)

• รอ้ยละ 20 ใชอ้ตัราเทา่กนั 

(Flat Rate)

OP-ท ัว่ไป
(1,137.58 บาทตอ่ผูม้สีทิธ)ิ

จา่ยตามเกณฑ์
คณุภาพผลงานบรกิาร

( 10 บาทตอ่ผูม้สีทิธ)ิ



ประเภทบรกิาร บาท/ผูม้สีทิธิ

1.บรกิารผูป่้วยนอกท่ัวไป 1,137.58

2.บรกิารผูป่้วยในท่ัวไป 1,090.41

3.บรกิารกรณีเฉพาะ 315.14

4.บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค* 405.29

5.บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพดา้นการแพทย์ 16.13

6.บรกิารการแพทยแ์ผนไทย 11.61

7.คา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ยในลักษณะงบลงทนุ 128.69

8.เงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้กรณผีูรั้บบรกิารและผูใ้หบ้รกิาร 5.02

รวม 3,109.87

* หมายเหต ุ: ประเภทบรกิารที ่4 จ านวนเงนิจะครอบคลมุคา่ใชจ้า่ย ส าหรบัประชาชนคนไทยทกุคน

งบเหมาจา่ยรายหวั 3,109.87 บาทตอ่ผูม้สีทิธิ

จา่ยตามเหมาจา่ย
1,127.58 บาทตอ่ผูม้สีทิธิ

จา่ยตามเกณฑ์
คณุภาพผลงานบรกิาร 
10 บาทตอ่ผูม้สีทิธิ
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รวมกองทนุOP refer

อตัราเหมาจา่ยรายหวัปรบัตาม
๑.โครงสรา้งอายุ
๒.อตัราการใชบ้รกิารUR
๓.โรคเรือ้รงั ๗ โรค

ขัน้สงู1,001.88 บ/ปชก

ขัน้ต ่า721.16 บ/ปชก







การบริหารงบกองทุนผู้ป่วยนอก กทม.  ปีงบประมาณ 2560 (1)
การจ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวต่อผู้มีสทิธิ์
•ค ำนวณ differential capitation ปรับตำมโครงสร้ำงอำย/ุภำระโรค/ภำระผลงำนบริกำร

ปรับเพิ่มตำมอัตรำเงินเฟ้อ 1.5%     อัตรำขั้นต่ ำ ไม่น้อยกว่ำ 720.30 บำท/ปชก.
•กรณีสิทธิ์คนพิกำร ค ำนวณเงินกันเป็นกองทุนคนพิกำรแยกต่ำงหำก
•ทดรองจ่ำยเพ่ือให้เกิดสภำพคล่องหน่วยบริกำรภำคเอกชน ไม่เกิน ร้อยละ 25

การจ่ายชดเชยเพิ่มเติมตามบริการ (Central Reimbursement)

•กันเงินไว้จำกงบเหมำจ่ำยรำยหัว 313 บำท/ปชก. เป็นกองทุนรวม
• ใช้ข้อมูลจำกระบบข้อมูลผู้ป่วยนอก (OPBKKClaim) เพื่อจ่ำยชดเชยให้กับหน่วยบริกำร
•กรณีมีเงินเหลือ หรือบำงกองทุนย่อยเงินไม่เพียงพอ ให้สำมำรถปรับเกลี่ยใช้คละกันได้
•หำกมีกำรจ่ำยชดเชยจนครบแล้วมีเงินเหลือ ให้จัดสรรคืนแก่หน่วยบริกำรประจ ำ



การบริหารงบกองทุนผู้ป่วยนอก กทม.  ปีงบประมาณ 2560 (2)
เหมาจ่ายรายหัว ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง DM HT CA Stroke Asthma COPD CVD/IHD
- จ่ำยตำมจ ำนวนประชำกรโรคเรื้อรัง ณ 1 ตุลำคม 2559

กรณี Claim OP/AE / OPพิการ / OPRefer / OP HighCost
- จ่ำยชดเชยตำมรำยกำร (Fee schedule with global budget)
- กรณี AEในบัญชีเครือข่ำย และ OPRefer หน่วยบริกำรประจ ำตำมจ่ำย ไม่เกิน 1600 บำท
ส่วนเกิน จ่ำยจำกกองทุน Central Reimburse

กรณีกึ่งผู้ป่วยนอก กึ่งผู้ป่วยใน (NONI) และ การรักษาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
- กำรให้เลือดในผู้ป่วย Thalassemia จ่ำยตำมรำยกำรและอิงรำคำกรมบัญชีกลำง
- Dilation&Curettage จ่ำยชดเชยแบบเหมำจ่ำย 4,000 บำทต่อครั้ง
- หัตถกำรทำงตำ



การบริหารงบกองทุนผู้ป่วยนอก กทม.  ปีงบประมาณ 2560 (3)

ก าหนดมาตรการการรักษาวินัยในการขอรับค่าใช้จ่าย
•ส่งเบิกช้ำกว่ำก ำหนด แต่ไม่เกิน 30 วัน  จ่ำยในอัตรำ 95% ของอัตรำที่จ่ำย
•ส่งเบิกช้ำกว่ำก ำหนด แต่ไม่เกิน 60 วัน  จ่ำยในอัตรำ 90% ของอัตรำที่จ่ำย
•ส่งเบิกช้ำกว่ำก ำหนด แต่ไม่เกิน 330 วัน จ่ำยในอัตรำ ไม่เกิน 80% ของอัตรำที่จ่ำย

ทั้งนี้ เป็นไปตำมวงเงินที่จัดไว้ส ำหรับกำรส่งช้ำ ภำยใต้ Global Budget

การจ่ายค่าข้อมูล OP Individual Record
- จ่ำยเฉพำะ OP Record ที่สปสช.ตรวจสอบสิทธิ์ได้ว่ำเป็นสิทธิ์ UC 
และไม่มีกำรเบิกจ่ำยจำกกองทุนอื่น (non-Claim data)
- ส่งข้อมูลทันก ำหนด จ่ำย record ละ 6 บำท  ส่งล่ำช้ำ จ่ำย record ละ 1 บำท
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New born

ภาวะแทรกซอ้นจากการลา้งไต

SEND DATE

P4IP
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จา่ยดว้ย GB ตามเงนิทีเ่หลอืจา่ยตามเงือ่นไขไมเ่กนิราคากลาง

• เฉพาะกรณีการใชบ้รกิารในเขต : adjRW อตัรา
เดยีวในแตล่ะ GB ระดบัเขต

1) ใชบ้รกิารนอกเขต :  9,600 บาท/adjRW
2)บรกิารส ารองเตยีง : 15,000 บาท/adjRW
3)ม.7 (รวม EMCO)
4)น านิว่ออกจากระบบทางเดนิปสัสาวะดว้ยเครือ่งสลายนิว่
5) NB น า้หนกั< 1,500 กรมั หรอื NB ทีป่่วย RW>3 : 9,000 

บาท/adjRW

บรกิารผูป่้วยในท ัว่ไป

• สปสช.กทม. จา่ยเพิม่ ; Embolization, หตัถการราคาแพง , ORS , NONI 

1,090.41/ผู้มีสทิธิ

Global budget
ระดบัเขต



การบริหารงบบริการผู้ป่วยใน เขต กทม. ปีงบประมาณ 2560(1)
อัตรำกำรจ่ำยค่ำบริกำรนอกเขต

9,600 บาท/AdjRW

เด็กแรกเกิด ป่วย / น้ ำหนัก < 1500 gm RW>3

9,000 บาท/AdjRW

จ่ำยเพิ่มเติมกรณีค่ำใช้จ่ำยสูงเกินปกติ
Outlier Reimbursement Schedule

จ่ายตามคณะท างานพิจารณาอุทธรณ์ก าหนด

จ่ำยเพิ่มเติมกรณีอุปกรณ์ Embolization 24 รำยกำร

จ่ายตามรายการและราคาที่ สปสช.กทม.ก าหนด กรณีกึ่งผู้ป่วยนอกกึ่งผู้ป่วยใน (NONI)
และกำรรักษำด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

จ่ายตามที่คณะท างานพัฒนาระบบการจ่าย NONI 
กทม. ก าหนด

อัตรำกำรปรับลดกำรหักเงินเดือนภำครัฐ

นัดหารือเฉพาะหน่วยบริการภาครัฐ 
และน าเสนอ อปสข. ให้ความเห็นชอบต่อไป



การบริหารงบบริการผู้ป่วยใน เขต กทม. ปีงบประมาณ 2560(2)

ก าหนดมาตรการการรักษาวินัยในการขอรับค่าใช้จ่าย

• ส่งเบิกช้ำกว่ำก ำหนด แต่ไม่เกิน 30 วัน  จ่ำยในอัตรำ 95% ของอัตรำที่จ่ำย
• ส่งเบิกช้ำกว่ำก ำหนด แต่ไม่เกิน 60 วัน  จ่ำยในอัตรำ 90% ของอัตรำที่จ่ำย
• ส่งเบิกช้ำกว่ำก ำหนด แต่ไม่เกิน 330 วัน จ่ำยในอัตรำ ไม่เกิน 80% ของอัตรำที่จ่ำย

ทั้งนี้ เป็นไปตำมวงเงินที่จัดไว้ส ำหรับกำรส่งช้ำ ภำยใต้ Global Budget

รับดูแลผู้ป่วยต่อจำก รพ.นอกระบบ (EMCO)

9,600 บาท/AdjRW โดยไม่หักเงินเดือน

กรณีกำรวินิจฉัยรำคำแพง / หัตถกำรโรคหัวใจและหลอดเลือด
ของบริกำรแบบ Ambulatory Care
จ่ายตาม Global Budget ระดับเขตรายเดือน โดยไม่หักเงินเดือน

กันเงินกองทุนส่วนหนึ่ง
เพื่อตำมจ่ำยกรณีต่ำงๆ
ที่ก าหนดอัตราจ่ายจาก สปสช.

จัดให้มีเงินทดรองเพื่อให้เกิดสภำพคล่องทำง
กำรเงินแก่โรงพยำบำลภำคเอกชน
ไม่เกิน 25% ของผลงานปีที่ผ่านมา

ให้บริหำรงบประมำณกองทุนผู้ป่วยในปกติและเด็กแรกเกิดที่ไม่ป่วย
แบ่งงบประมาณเป็น Global Budget รายเดือน
ค่าบริการในเขต ให้ตัดจ่ายตามวันที่ส่งข้อมูล (Date Send)
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เพิม่สทิธปิระโยชนต์ามประกาศ
เร ือ่งประเภทและขอบเขต
ของบรกิารสาธารณสขุฉบบัที ่(10) 
พ.ศ. 2559 วนัที ่7 เมษายน 2559 

เกดิกองทนุทอ้งถิน่
พืน้ทีก่รงุเทพมหานคร



กิจกรรมบริการ P&P ที่เพิ่ม  (1)

บริการการตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ 
ที่อายุมากกว่า 35 ปี
*การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

2.1  การตรวจคัดกรองด้วยวิธี Quadruple test

2.2 การตรวจโครโมโซม ด้วยวิธี karyotyping 

*การท าหัตถการ

การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ ด้วยวิธีAmniocentesis  

การยุติการตั้งครรภ์

บริการทดสอบการต้ังครรภ์ (Pregnancy test) 



กิจกรรมบริการ P&P ที่เพิ่ม  (2)

บริการคัดกรองภาวะซีด ในกลุ่มเสี่ยง   
(เด็กเล็ก  วัยรุ่นหญิงที่เริ่มมีประจ าเดือน แม่หลังคลอด)
3.1 ตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ CBC(+diff+ RBC morphology + Plt 
Count)   
3.2 ตรวจปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit) 



คนพกิารเข้ารับบริการ
ที่ใดกไ็ด้

อุบตัเิหตุฉุกเฉิน 
ให้ได้รับบริการนอกเครือข่าย

คุ้มครองให้ได้รับการส่งต่อ

เพิ่มการเข้าถงึบริการ
กึ่งผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน

คุ้มครองให้ได้รับบริการ
ที่มีค่าใช้จ่ายสูง

จ่ายเพิ่มหน่วยบริการ
มีภาระโรคเรือ้รัง

คุ้มครองความเสียง
ภาระโรคที่ต้องส่งต่อสูง

คุ้มครองความเสียงบริการ
ที่ต้องให้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

สนับสนุนการส่งข้อมูล
ผู้ป่วยนอก

คุ้มครองความเส่ียง
ของภาระโรคที่ค่าใช้จ่ายสูง

ประชาชน หนว่ยบรกิาร



ก าหนดสดัสว่นการคดิอตัราเหมาจา่ยรายหวั
ปรบัตามโครงสรา้งอาย ุและ Adj.UR

“ไมป่ระกนัรายรบัข ัน้ต า่”

Start ปีงบประมาณ2561


