
“จดุเนน้และประเด็นทีม่กีารเปลีย่นแปลง”
การบรหิารกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
ปีงบประมาณ 2561

นายแพทยว์รีะพนัธ ์ ลธีนะกลุ
ผูอ้ านวยการส านกังานหลกัประกนัสขุภาพเขต 13 

กรงุเทพมหานคร
15 พฤศจกิายน 2560
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ประมาณการงบประมาณกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ
ปีงบประมาณ 2561

ลา้นบาท

171,373.67

หมายเหต ุ: * เป็นยอดทีร่วมเงนิเดอืนหนว่ยบรกิารภาครฐัจ านวน 44,840.5391 ลา้นบาท ซึง่กรมบญัชกีลางจา่ยตรงไปทีห่นว่ยบรกิาร

3,197.32

บาท/ผูม้สีทิธิ

ผูป่้วยใน

บรกิารCR

บรกิารPP

ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

แผนไทย

คา่เสือ่ม

เงนิชว่ยเหลอืผูใ้หผู้ร้บั

การจา่ยตามคณุภาพ

ผูป่้วยนอก
1,167.41

1,113.93

337.08

415.55

16.13

11.61

128.69

4.92

2.00

บาท/ผูม้สีทิธ ิ

HIV

ไตวาย

โรคเรือ้รงั

Hardship

LTC

PCC

ลา้นบาท

3,218.24

8,165.60

1,080.70

1,490.28

1,159.20

240.00

(+3.60) (+0.00)

(+19.17)

(+0.15)

(+50.00)

HIV-
AIDS

คา่บรกิารผลงานกรณี
งบประมาณเกนิกวา่เป้าหมาย

ไมไ่ดรั้บงบประมาณ

*
156,019.62

ลา้นบาท

15,354.04
ลา้นบาท

(เทา่ปี 60)

(เทา่ปี 60)

(เทา่ปี 60)

(-1.99)

(+2.62)

(+2.16)

(+6.96)

(+2.53)

(%)(%)
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เงนิกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ ทีส่ปสช.ไดร้บัจดัสรรปีงบประมาณ 2561

ลา้นบาท

126,533.1311
(+2.5%)
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Capitation นอก
Capitation

48.797

ลา้นคน

ดแูลประชาชน

111,179.08 ลบ. (+1.6%)
15,354.05 ลบ. (+9.65%)

รายการ
เดมิ

รายการใหม่
• CA colon
• UCEP

รายการ
เดมิ

รายการใหม่
• PCC

110,849.25 ลบ. (1.595%)
329.84 ลบ. (0.005%) 15,114.05 ลบ. (9.5%) 240.00 ลบ. (0.15%)



ประเด็นทีป่รบัปรงุไปจากปี 2560

บรกิารใหม่

บรกิารตรวจคดักรองและตรวจยนืยนัมะเร็งล าไสใ้หญ ่(2.28 บ./ปชก.)

บรกิารคดักรองและตรวจยนืยนัไวรสัตบัอกัเสบซ ี(67.32 ลบ.)
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บรกิาร PCC (240 ลบ.)

บรกิาร UCEP ปรบัรปูแบบการจา่ยตาม Fee schedule (218.53 ลบ.)

- เขตเป็นผูบ้รหิารเป้าหมายตามโควตา
- อสิระในการเลอืกรปูแบบการจัดบรกิาร 3 รปูแบบ ไดแ้ก ่กลุม่ทีม่อีาการ  กลุม่เสีย่งมปีระวัตคิรอบครัว และกลุม่

เสีย่งประชากรท่ัวไป

- กลุม่เป้าหมาย ไดแ้ก ่ผูต้ดิเชือ้เอชไอวแีละผูป่้วยเอดส,์ กลุม่เสีย่งการตดิเชือ้เอชไอวี
- จา่ยตามการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิาร

- ปรับการจา่ยชดเชยบรกิาร UCEP จาก DRG เป็นแบบ fee schedule

- การใหบ้รกิารเพิม่เตมิในหน่วยบรกิารและพืน้ที ่ทัง้ใน นอกเขตกทม.โดยทมีแพทยป์ระจ าครอบครัว
- เกณฑห์น่วยบรกิาร PCC เป็นไปตามที่ กสธ.ก าหนด
- จา่ยตามจ านวน ปชก.+ผลงานบรกิาร (พท.นอกกทม.) จา่ยตามผลงานบรกิารและตามเกณฑค์ณุภาพ(กทม.)



5

ประเด็นทีป่รบัปรงุไปจากปี 2560 (ตอ่)

ปรบัการจา่ย
ยา/วคัซนี/
อปุกรณ์ฯ ตาม
ระบบใหม่

คา่ยา วัคซนี เวชภัณฑ ์อวัยวะเทยีม และอปุกรณ์ทางการแพทย ์เป็นไปตามแผนและ
วงเงนิการจัดหาทีผ่า่นความเห็นชอบจาก คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

สปสช.จา่ยคา่ใชจ้า่ยใหแ้ก ่เครอืขา่ยหน่วยบรกิารดา้นยาและเวชภัณฑ ์เพือ่สนับสนุน
ใหห้น่วยบรกิารทีอ่ยูใ่นเครอืขา่ย กรณีหน่วยบรกิารทีไ่มอ่ยูใ่นเครอืขา่ยจะไดรั้บการ
สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยจาก สปสช.โดยตรงตามอตัราจา่ยที ่สปสช.ก าหนด

ใหม้รีะบบตดิตามการบรหิารจัดการของเครอืขา่ยหน่วยบรกิารดา้นยาและเวชภัณฑ ์
และรายงานผลตอ่ คกก.หลกัประกนัสขุภาพฯทกุเดอืน เพือ่ใหท้ราบวา่เครอืขา่ยฯได ้
ด าเนนิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และประชาชนไมไ่ดรั้บผลกระทบ

ก าหนดกลไกการบรหิารจัดการในปี 2561 ไดแ้ก ่คณะอนุกรรมการจัดท าแผนการ
จัดซือ้ยา เวชภัณฑแ์ละอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีจ่ าเป็นตามโครงการพเิศษ  และการ
คณะท างานตอ่รองราคายา เวชภัณฑแ์ละอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีจ่ าเป็นตาม
โครงการพเิศษ ปี 2561
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ยา้ยบรกิาร
CR เขา้
ระบบปกติ

ประเด็นทีป่รบัปรงุไปจากปี 2560 (ตอ่)

ยา้ยรายการบรกิารกรณีเฉพาะ (CR) เขา้ OP-ท ัว่ไป/IP-ท ัว่ไป 
จ านวน 3 รายการ ไดแ้ก ่
1) บรกิารลา้งไต/ฟอกเลอืดลา้งไตกรณีผูป่้วยไตวายเฉยีบพลนั*
2) บรกิารผูป่้วยเอดสท์ีม่ภีาวะตดิเชือ้ฉวยโอกาส (การใหย้ารกัษาเยือ่หุม้สมองอกัเสบ
จากเชือ้รา และการใหย้ารกัษาโรคตดิเชือ้ไวรสัทีจ่อประสาทตา)*

3) การรกัษาผูป่้วยเบาหวานขึน้จอประสาทตาดว้ยวธิเีลเซอร ์*
(เป็นไปตามงบประมาณทีไ่ดร้บั)

หลกัเกณฑก์ารพจิารณารายการบรกิาร CR 4 ขอ้ ไดแ้ก่
1) การรวมความเสีย่ง Risk pooling เพือ่ประกนัการเขา้ถงึบรกิารทีม่คีณุภาพโดยเฉพาะโรคทีม่ี

คา่ใชจ้า่ยสงู และ/หรอืมผีูป่้วยไมม่าก
2) ประสทิธภิาพในการจัดการทรัพยากร (Central bargaining and/or Central procurement)
3) ประกนัการไดรั้บบรกิารบางรายการทีม่คีวามจ าเป็น เชน่ บรกิารเจ็บป่วยฉุกเฉนินอกเครอืขา่ย 

บรกิารทีเ่ป็นนโยบายส าคัญ
4) ค านงึถงึความแตกตา่งของปัญหาระดับพืน้ที่
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ปรบัปรงุ
แนวทาง

และอตัราการ
จา่ย

ปรบัเงือ่นไขการจา่ย และสดัสว่นการจา่ยบรกิารการแพทยแ์ผนไทย

บรูณาการจา่ยตามเกณฑค์ณุภาพผลงานบรกิาร

เพิม่สดัสว่นการจา่ยตามคณุภาพบรกิารควบคมุป้องกนัและรกัษาผูป่้วย DM/HT

ประเด็นทีป่รบัปรงุไปจากปี 2560 (ตอ่)

ปรบัชว่งเวลาขอ้มลูทีเ่ป็นตวัแทนการจา่ย เพือ่ใหส้ามารถจา่ยไดภ้ายในปีงบประมาณ

ปรบัแนวทาง เงือ่นไขบรกิาร การก าหนดอตัราจา่ย rate พเิศษบรกิาร IP ในเขต

ปรบัอตัราจา่ยคา่ผา่ตดัตอ้กระจกกรณีผูป่้วยสายตาอืน่ ๆ

จากอตัรา 7,000 เป็น 5,000 บาท เพือ่มุง่เป้าหมายกลุม่ทีม่สีายตาผดิปกตรินุแรงเพิม่ขึน้

กรณีก าหนดรายการใหม ่จะเบกิจา่ยได ้เม.ย..60

ปรับใชข้อ้มลู ณ เม.ย.60

ปรับสดัสว่นการจา่ย  เป็น ตามศักยภาพหน่วยบรกิารตน้แบบ (10) : ตามศักยภาพบรกิารแผนไทย
(40) : ตามผลงานบรกิาร (50)

จากงบ OP 9 บ./ปชก. จากงบ PP 9 บ./ปชก. และงบคณุภาพ  2 บ./ปชก.

เพิม่สดัสว่นการจา่ยตามเกณฑค์ณุภาพผลงาน จากรอ้ยละ 40 เป็น 60

ปรบัสดัสว่นการจา่ยงบคา่เสือ่ม

เดมิสดัสว่น หน่วยบรกิาร 90: จังหวดั 10  ปรับเป็น หน่วยบรกิาร 70: จังหวดั 20: เขต 10 
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ด าเนนิงาน
ตามนโยบาย

PPA ใหด้ าเนนิงานจดับรกิารโดยค านงึถงึการบรูณาการกบั DHB

ประเด็นทีป่รบัปรงุไปจากปี 2560 (ตอ่)

แนวทางตามประกาศ กสธ.ทีอ่อกค าส ัง่ คสช. ที ่37/2559

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยเพือ่สนับสนุนสง่เสรมิการจัดบรกิาร ส าหรับ
บรกิาร PPA, คา่ใชจ้า่ยประจ าหน่วยบรกิาร, คา่เสือ่มรายการตา่งๆ, เงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ผูใ้หบ้รกิาร

เป็นไปตามมต ิครม. และนโยบายของ กสธ.

บรกิาร One Day Surgery (ODS)

• ปรับหลกัเกณฑก์ารจา่ยกรณี One Day Surgery ในปีงบประมาณ 2561 
• ใหด้ าเนนิการในหน่วยบรกิารทกุสงักดั และมกีารวางระบบการควบคมุคณุภาพมาตรฐานการ

บรกิาร
• กรมการแพทย ์เป็นหน่วยงานหลกัในการจัดระบบบรกิาร ด าเนนิการ ก ากบัตดิตาม 

ประเมนิผลและรายงานผลการด าเนนิงาน
• จา่ยตาม DRG โดยไม ่Discount  ส าหรับ 12 กลุม่โรค
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ปรบัแนวทางจดัสรร 
Basic payment 
ของ สป.สธ.

ประเด็นทีป่รบัปรงุไปจากปี 2560 (ตอ่)

กนัเงนิ 3,000 ลบ.ส าหรับบรหิารจัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัด
กนัเงนิไมเ่กนิ 7,000 ลบ. ส าหรับปรับเกลีย่รายรับแบบ Step และ K

หลกัเกณฑ ์แนวทางการจัดสรรเป็นไปตามขอ้เสนอของ กสธ.
โดย กสธ. จะตดิตาม ก ากบัการพัฒนาประสทิธภิาพการบรหิารจัดการของ
หน่วยบรกิารอยา่งเครง่ครัดและรายงานตอ่คณะอนุกรรมการก าหนด
หลกัเกณฑก์ารด าเนนิงานและบรหิารจัดการกองทนุทราบทกุไตรมาส

แนวทางการปรับเกลีย่ตอ้งใหค้วามส าคญักับการสนับสนุนการปฏบิตังิาน
ของหน่วยบรกิารโดยเฉพาะหน่วยบรกิารในพืน้ทีก่นัดาร เสีย่งภัย และที่
ตอ้งตดิตามสถานะการเงนิอยา่งใกลช้ดิ



การบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิสปสช.เขต 13 
กรงุเทพมหานคร

• รายการบรกิารทางการแพทยเ์หมาจา่ยรายหัว

• บรกิารผูป่้วยนอกทัว่ไป 4,669,683,573.36 บาท

• บรกิารผูป่้วยในทัว่ไป 4,413,591,440.30 บาท

• บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค 1,753,700,705.89 บาท
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สปสช.กทม.ไดร้บั 1,196.88 บาท/ปชก.

จา่ยตามเหมาจา่ยรายหวัตอ่ผูม้สีทิธิ
965.65 บาท/ปชก.

จา่ยตามเหมาจา่ยรายหวั
ตอ่ผูม้สีทิธเิทา่กนั 231.23 บาท/ปชก.

Central Reimburse  313+6 = 319 บาท/ปชก.

OP พกิาร
100 บาท/ปชก.

OP Refer
160 บาท/ปชก.

OP AE
15 บาท/ปชก.

NONI
5 บาท/ปชก

OP High cost
3 บาท/ปชก.

Chronic
20 บาท/ปชก.

OP Individual
10 บาท/ปชก.

จดัสรรใหห้นว่ยบรกิาร (Diff Cap.)
877.88 บาท/ปชก.

Central reimburse 
87.77  บาท/ปชก.

กรอบการบรหิาร บรกิารผูป่้วยนอกท ัว่ไป (OP) กทม. ปีงบประมาณ 2561

PD/HD
2 บาท/ปชก.

ทนัตกรรมรกัษา
4 บาท/ปชก.
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กรอบการบรหิารจดัการ บรกิารผูป่้วยในท ัว่ไป(IP) กทม. ปี2561
IP-ท ัว่ไป

(1,113.93- บาทตอ่ผูม้สีทิธ)ิ

จา่ยดว้ย GB ตามเงนิทีเ่หลอืจากจา่ยดว้ยราคากลาง 
อตัราเบือ้งตน้ 7,100 บาท/adj.RW.

Global budget ระดบั
เขต

4,413,591,440.30 บาท (1,131.24 บาท/ประชากรสิทธิ)

การค านวณ GB-ระดับเขต ภายใต ้
ใชเ้งือ่นไขบรกิารเฉพาะ โครงสรา้ง
อายปุระชากร และ workload ตาม
ระบบ DRG

จา่ยดว้ยราคากลาง

1) ม.7 (รวม UCEP)
2) บรกิารส ารองเตยีง
3) ใชบ้รกิารขา้มเขต 9,600 บาท/adj.RW.
4) น านิว่ออกจากระบบทางเดนิปัสสาวะทีรั่กษาดว้ยเครือ่งสลายนิว่
5) กรณีเด็กแรกเกดิทีน่ ้าหนัก <1,500 กรัม หรอืเด็กแรกเกดิทีป่่วย 9,000 บาท/adj.RW.
6) กรณี Embolization 24 รายการ และรายการ/ยาราคาแพง
7) จา่ยชดเชยกรณี NONI ตามรายการและอตัราทีก่ าหนด
8) จา่ยชดเชยกรณีรับดแูลผูป่้วยตอ่จากโรงพยาบาลนอกระบบ (EMCO/UCEP) ในอตัราไมเ่กนิ 9,600 บาท/adj.RW. 
9) กรณีบรกิารการตรวจวนิจิฉัยราคาแพงและหัตถการโรคหวัใจและหลอดเลอืดของบรกิารแบบ Ambulatory care จา่ยตาม 

Global budget ระดบัเขต โดยไมห่กัเงนิเดอืน
10)กรณีคา่ใชจ้า่ยสงูเกนิปกต ิ(ORS)



P&P

219.15 ฿

P&P Basic Services

1

9.00 ฿

PP คณุภาพ

3

P&P Area based

4.00 ฿

4

กองทนุทอ้งถิน่

45.00 ฿

2

กรอบการบรหิาร บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค 
(P&P) ปีงบประมาณ 2561

277.15 ฿



กรอบการบรหิาร บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค 
(P&P) ปีงบประมาณ 2561

P&P Itemized

ทนัตกรรมสง่เสรมิป้องกนั

Home Health Care

งบตามแผนงาน/โครงการ

P&P นอกแบบมพีืน้ที ่

Capitation

P&P Basic Services

219.15 บาท 

ชดเชยบรกิารแบบคงที่



ทศิทางการพฒันาและปรบัปรงุในปี 2562

พจิารณาปรบัปรงุรายการบรกิาร CR อืน่ๆ

พฒันารปูแบบบรกิาร รปูแบบการจา่ย รองรบั Sub-acute care

หากลวธิที ีเ่หมาะสมในการผา่ตดัตอ้กระจกและมุง่เป้า

พจิารณาการใชข้อ้มลูจาก OP PP individual ส าหรบัประมวลผลบรกิาร DM/HT

ศกึษาความเป็นไปไดข้องการบรูณาการงบเพือ่สนบัสนนุ DHB, PCC

ปรบัรปูแบบและแนวทางการจา่ยเพือ่เพิม่การเขา้ถงึบรกิาร PP สทิธอิืน่ๆ

ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการน า DRGs Version ใหม่
มาใชจ้า่ยคา่บรกิาร IP-ท ัว่ไป

15

ศกึษาความปลอดภยัในการใหแ้ละรบับรกิาร และด ู    
ผลกระทบภาระงบประมาณกรณีบรกิาร MIS 



16

ขอบคณุ
ครับ

Lu


