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ค ำน ำ 

 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการกระจายอ านาจให้มีการบริหารจัดการ
เงินกองทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุน โดยการบริหารงานภายใต้กลไก
คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร (อปสข.กทม.)  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้รับบริการสาธารณสุข  
ตามความจ า เป็ นขั้ นพื้ น ฐาน  โดยส านั ก งานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ  เขต  13 
กรุงเทพมหานคร ได้รับมอบอ านาจในการบริหารจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
บางรายการ ภายใต้ประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และต้องผ่าน 
ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
(อปสข.กทม.) 

 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดท าคู่มือเล่ม 1  
“แนวทางการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ปีงบประมาณ 2561”  เพื่อให้หน่วยบริการในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครใช้ในการประกอบการ
ด าเนินงาน ร่วมกับคู่มือเล่ม 2-4  ภายใต้กรอบการด าเนินงาน และประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ 
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ส่วนที ่1 
การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ปีงบประมาณ 2561 
 

 
ตามมาตรา 18 (4) (14) และ มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

ประกอบข้อ 6 และ ข้อ 10 ของระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 4 กันยายน 2560 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ 
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก)  

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินงานและ 
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ปีงบประมาณ 2561  และหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ  

ข้อ 6 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 
2561 ประกอบด้วยรายการต่างๆ จ านวน 7 รายการ ดังนี้ 

 
 

รายการ จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

 1. บริการทางการแพทย์เหมาจ ่ายรายห ัว  

1.1 ค่าใช้จ ่ายเพ ื่อบร ิการทางการแพทย ์ต่างๆ 111,179.0832 

1.2 ค่าแรงของหนว่ยบร ิการของรัฐในระบบหล ักประกันสุขภาพแห่งชาติ 44,840.5391 

 2. บริการผู้ติดเช ื้อเอชไอว ีและผ ู้ป่วยเอดส์ 3,218.2496 

 3. บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 8,165.6070 

 4. บริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง 1,080.7033 

 5. ค่าใช ้จ่ายเพ ิ่มเติมส าหรบัหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร พืน้ท่ีเสี่ยงภัย  
และพ ื้นที่ จังหว ัดชายแดนภาคใต ้ 1,490.2880 

 6. ค่าบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 1,159.2000 

 7. ค่าบริการเพิ่มเติมส าหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจ าครอบครัว 240.0000 

รวมทั้งส้ิน 171,373.6703 

รวมกองท ุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ไม ่รวมเงินเด  อนหน่วยบริการของร ัฐ) 126,533.1311 
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รายการบริการทางการแพทย์เหมาจ ่ายรายห ัว 
 

อัตราเหมาจ่ายรายหัวปีงบประมาณ 2561 จ านวน 3,197.32 บาทต่อผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส าหรับผู้มีสิทธิจ านวน 48.7970 ล้านคน โดยจัดสรรเป็นประเภทบริการ ค่าใช้จ่าย
หรือเงินต่างๆ ดังนี้ 
 

ประเภทบริการ จ านวนบาท/ผู้มีสิทธ ิ

1.บริการผู้ป่วยนอกท่ัวไป 1,167.41 

2.บริการผู้ป่วยในท่ัวไป 1,113.93 

3.บริการกรณีเฉพาะ 337.08 

4.บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 415.55 

5.บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 16.13 

6.บริการการแพทย์แผนไทย 11.61 

7.ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 128.69 

8.เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 4.92 

9.บริการจ่ายตามคุณภาพผลงานบริการ 2.00 

รวม (บาทต่อผู้มีสิทธ)ิ 3,197.32 

         หมายเหตุ  ประเภทบริการที่ 4 จ านวนเงินจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายส าหรับประชากรไทยทุกคน 
 
 เปรียบเทียบงบอัตราเหมาจ่ายรายหัวปีงบประมาณ 2560 – 2561 
 

ประเภทบริการ ปี 2560 
 

ปี 2561 
ผลต่างป ี61> 60 

บาท % 

1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป 1,137.58 1,167.41 29.83 2.62 

2.  บริการผู้ป่วยในทั่วไป 1,090.41 1,113.93 23.52 2.16 

3. บริการกรณีเฉพาะ 315.14 337.08 21.94 6.96 

4. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 405.29 415.55 10.26 2.53 

5. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 16.13 16.13 - - 

6. บริการแพทย์แผนไทย 11.61 11.61 - - 

7. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเส่ือมฯ) 128.69 128.69 - - 

8. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการและผู้ให้บริการ  5.02 4.92 -0.1 -1.99 

9. บริการจ่ายตามคุณภาพผลงานบริการ - 2.00 2.00  

รวม 3,109.87 3,197.32 87.45 2.81 
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ส่วนที ่2 
การบริหารงบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป 

 
 

1.งบบริการผู้ป่วยนอก  
 

     เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปทุกรายการ   
ยกเว้นที่ก าหนดให้จ่ายจากประเภทบริการอ่ืน โดยในปีงบประมาณ 2561 รวมบริการล้างไต/ฟอกเลือดล้างไต
กรณีผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน (Peritoneal dialysis and Hemodialysis for acute renal failure) บริการ
ผู้ป่วยเอดส์ที่มีภาวะติดเชื้อฉวยโอกาส (การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา (Cryptococcal 
meningitis)  การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาทตา (Cytomegalovirus retinitis)) การรักษาผู้ป่วย
เบาหวานขึ้นจอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์  (Laser project for diabetic retinopathy) และบริการตรวจ 
คัดกรอง และตรวจยืนยันมะเร็งล าไส้ใหญ่ 
 
 

การบริหารจัดการเพ ่อบริการผู้ป่วยนอกท่ัวไปแบ่งเป็นประเภทบริการย่อย 3 รายการ ได้แก่ 
 1) บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ     จ านวน 1,156.13 บาท/ประชากร 
 2) บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ  จ านวน 9 บาท/ประชากร 
 3) บริการตรวจคัดกรองและตรวจย นยันมะเร็งล าไส้ใหญ่  จ านวน 2.28 บาท/ประชากร 
 
 

 
 
 
 

 

กรอบการบริหารงบกองทุน OP กทม. ปีงบประมาณ 2561 
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1) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป ประเภทบริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ 
จ านวน 1,156.13 บาทต่อผู้มีสิทธิ จ่ายให้กับหน่วยบริการประจ าในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้ 
 

 ร้อยละ 80 ของเงินบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวตามจ านวนผู้มีสิทธิ 
ที่ลงทะเบียนในแต่ละหน่วยบริการประจ า โดยปรับอัตราตามโครงสร้างอายุของผู้มีสิทธิ 
ที่ลงทะเบียนในระดับจังหวัด และให้อัตราเหมาจ่ายรายหัวส าหรับบริการผู้ป่วยนอกท่ัวไปของ
แต่ละจังหวัดต่างจากค่าเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ10 (ค่าเฉลี่ยประเทศ±10%) โดยดัชนีค่าใช้จ่าย
บริการผู้ป่วยนอกตามกลุ่มอายุ  (Age adjusted cost index of outpatient care) ที่ใช้ 
ในการปรับอัตราจ่ายตามโครงสร้างอายุของผู้มีสิทธิ เป็นดังนี้ 

 

 

 
ประเภท 

กลุ่มอาย ุ(ปี) 

< ๓ ๓ -๑๐ ๑๑ - ๒๐ ๒๑ - ๔๐ ๔๑ - ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ >๗๐ 

บริการผู้ป ่วยนอก ๐.๔๖๔ ๐.๓๖๔ ๐.๓๐๖ ๐.๔๐๗ ๐.๗๘๙ ๑.๓๔๘ ๑.๙๗๒ ๒.๓๕๑ 

 

ท ี่มา  คำนวณจากข ้อมูลการใช้บริการผู้ป ่วยนอกส ิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและค่าใช้จ่ายตามอายุปี ๒๕๕๗ 
 

 ร้อยละ ๒๐ ของเงินบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวตามจ านวนผู้มีสิทธิที่
ลงทะเบียนในอัตราต่อผู้มีสิทธิเท่ากันทุกกลุ่มอายุ 
 

2) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการผู้ป่วยนอกท่ัวไป ประเภทบริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงาน
บริการ จ านวน 9 บาทต่อผู้มีสิทธิ ให้จ่ายให้หน่วยบริการทั้งในสังกัดภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชน มีการบริหารจัดการเป็นระดับเขต โดยจัดสรรเงินเป็น Global budget ระดับเขต  
ตามจ านวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายให้หน่วยบริการ จ่ายตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
บริการสาธารณสุขประเภทต่างๆ โดยมีตัวชี้วัดกลางไม่เกิน 10 ตัว และเพ่ิมเติมตัวชี้วัดระดับเขตได้ไม่เกิน 
5 ตัว ตามความเห็นชอบของ อปสข. 
 

3) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป ประเภทบริการตรวจคัดกรองและตรวจย นยัน
มะเร็งล าไส้ใหญ ่จ านวน 2.28 บาทต่อผู้มีสิทธ ิให้จ่ายในลักษณะโครงการให้หน่วยบริการ ดังนี้  

 

3.1) บริหารจัดการเป็นระดับเขต โดยจัดสรรเงินเป็น Global budget ระดับเขต ตามจ านวน 
ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนที่อายุ 50-70 ปี ยกเว้นผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนกับกรมแพทย์ทหารเรือและ
กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีสิทธิที่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมาย ให้ปรับเกลี่ยค่าใช้จ่าย
ให้กับ Global budget ระดับเขตของเขต 1- เขต 13 ตามจ านวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียน 
ที่อายุ 50-70 ปีของแต่ละเขต 

3.2) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย ให้ผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. โดยรูปแบบระบบบริการ
หรือเงื่อนไขบริการ ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการก าหนดประเภทและขอบเขตบริการ 
ในการให้บริการสาธารณสุขที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต  ภายใต้คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 
 

4) ในกรณีที่จะให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น เช่น ผู้มีสิทธิที่เป็นผู้ต้องขัง ให้ สปสช.
ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการเป็นการเฉพาะได้ โดยให้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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5) ส าหรับ สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร การจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ อาจปรับอัตราจ่ายได้ในระดับ
หน่วยบริการประจ า (CUP) ตามโครงสร้างอายุและหรือปัจจัยอ่ืนๆ รวมทั้งก าหนดการจ่ายตามรายการ
บริการและหรือตามผลงานบริการได้ และอาจกันเงินค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปไว้จ านวนหนึ่งแบบบัญชี
เสมือน (Virtual account) ส าหรับหน่วยบริการร่วมให้บริการ เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป
โดยผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. และให้ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร ท าหน้าที่หักช าระบัญชี
ระหว่างกัน (Clearing house) แทนหน่วยบริการประจ า 

 

2. งบบริการผู้ป่วยนอก เขตพ ้นที่กรุงเทพมหานคร 
 

ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพ ้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่  
6/2560 วันที่ 26 กันยายน 2560 เห็นชอบกรอบการบริหารกองทุน OP กทม. ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้  
 

2.1 บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีส ิทธิ กทม.ได้รับ 1,196.88 บาท/ประชากร ได้แก่  

 งบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป ที่ค านวณแบบเหมาจ่ายรายหัวตามจ านวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนในแต่
ละหน่วยบริการประจ า ปรับตามโครงสร้างอายุของประชากรผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนในระดับ
จังหวัด = 965.65 บาท/ประชากร 

 งบบริการผู้ป่วยนอกที่ค านวณแบบเหมาจ่ายรายหัวตามจ านวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนในอัตราต่อ
ผู้มีสิทธิเท่ากันทุกกลุ่มอายุ = 231.23 บาท/ประชากร 

 

2.2 งบบริการที่จ่ายตามเกณฑ ์คุณภาพผลงานบริการ  จำนวน 9 บาทต ่อผู ้ม ีส ิทธิ 
2.3  บริการตรวจคัดกรองและตรวจย นยันมะเร็งล าไส้ใหญ่ จ านวน 2.28 บาทต่อผู้มีสิทธิ 
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หมายเหตุ :  การจ่ายชดเชยเพ่ิมเติมตามบริการจากกองทุนย่อย(Central Reimbursement)  ได้แก่  กรณี OP-
AE , OP พิการ , OP High cost , NONI , ทันตกรรมรักษา และ OP Individual  กรณีมีบางกองทุนไม่เพียงพอ        
ให้สามารถปรับเกลี่ยใช้คละกันได้   และจัดสรรคืนให้แก่หน่วยบริการประจ าตาม point ประชากรเฉลี่ย   

 
การจ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวต่อผู้มีสิทธิ  
 

1. จ่ายตามเหมาจ่ายรายหัว OP ต่อผู้มีสิทธิ (ไม่รวมคนพิการ)  โดยค านวณ differential capitation 
ปรับตามโครงสร้างอายุประชากรหรือ ภาระโรค หรือ ภาระผลงานบริการ อัตราขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 
738.31  บาท/ประชากร โดยจ่ายเป็นรายเด อน ค านวณตาม point ประชากร  

2. กรณีสิทธิย่อยคนพิการ ส านักงานฯ ค านวณกันเงินเป็นกองทุนคนพิการ ส าหรับจ่ายชดเชยให้หน่วย
บริการที่ให้บริการผู้ป่วยนอกกรณีคนพิการ (ท74) 

3. กรณีโครงการลดความแออัดผู้ป่วยนอก Model ศูนย์บริการสาธารณสุข ส่งต่อคณะแพทยศาสตร์ 
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ค านวณงบประมาณตาม point ประชากรของศูนย์บริการ
สาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง และจัดสรรให้หน่วยบริการตามผลงานบริการ ภายในวงเงิน Global budget 
รายเดือน  

4. กรณีบัตรศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี ส่งต่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ค านวณ
งบประมาณตาม point ประชากรของศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี และจัดสรรให้หน่วยบริการ
ตามผลงานบริการ ภายในวงเงิน Global budget รายเดือน  

5. จัดสรรเบื้องต้นเพ่ือให้หน่วยบริการมีสภาพคล่องในช่วงต้นปีงบประมาณ 3 เดือน (หรือไม่เกิน 25% 
ของเงินที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรทั้งปี) 
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ส่วนที ่3 
การบริหารงบบริการผู้ป่วยใน 

 
 

1. การบริหารงบบริการผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2561    
 

 งบบริการผู้ป่วยใน เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีบริการผู้ป่วยใน
ทั่วไปทุกรายการ ยกเว้นที่ก าหนดให้จ่ายจากประเภทบริการอ่ืน โดยในปีงบประมาณ 2561 รวมบริการล้างไต/
ฟอกเลือดล้างไตกรณีผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน (Peritoneal dialysis and Hemodialysis for acute renal 
failure) และบริการผู้ป่วยเอดส์ที่มีภาวะติดเชื้อฉวยโอกาส (การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา  
(Cryptococcal meningitis) การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาทตา (Cytomegalovirus retinitis)   
บริหารจัดการเป็นระดับเขต โดยจัดสรรเงินเป็น Global budget ระดับเขต  เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการผู้ป่วยใน
ทั่วไปส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ลงทะเบียนกับหน่วยบริการประจ าที่ตั้งอยู่ในแต่ละเขตของ 
สปสช.เขต  
 

แนวทางการค านวณเงิน Global budget  
1. ค านวณจ านวนน้ าหนักสัมพัทธ์ผู้ป่วยในตามระบบ DRGs version  เพ่ือใช้ในการจัดสรรเงิน 

เป็น Global budget ระดับเขต ดังนี้ 
 กรณีการใช้บริการตามระบบศูนย์ประสานการส่งต่อ (กรณีส ารองเตียง)  กรณีการเข้ารับ

บริการผู้ป่วยในตามมาตรา 7 (กรณีที่มีเหตุอันสมควร หรือกรณีอ่ืนๆ ตามที่ระบุในข้อบังคับ
มาตรา 7 ที่มีการใช้บริการจากหน่วยบริการในระบบและนอกระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ) และกรณีบริการรักษาผู้ป่วยโรคนิ่วเพ่ือน านิ่วออกจากระบบทางเดินปัสสาวะ  
ให้ใช้ค่าผลรวมของน้ าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว ( Adjusted relative weight : adj.RW )  
ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2561 

 กรณีเด็กแรกเกิด ให้ใช้ค่าผลรวมของ adj.RW ตามหน่วยบริการที่ให้บริการโดยใช้ข้อมูล 
ที่เป็นปัจจุบันและแนวโน้มอัตราการเกิด 

 กรณีผู้ป่วยในทั่วไปอ่ืนๆ ให้ใช้ปัจจัยและสัดส่วนในการค านวณเช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2560 
และให้มีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นก่อนที่จะปรับเปลี่ยนในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 

- ร้อยละ 55 มาจากจ านวนผลงานที่เป็นค่าผลรวมของ adj.RW (ตาม Workload)  
ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2561 จ าแนกเป็นการใช้บริการในเขต และ
การใช้บริการนอกเขต โดยเป็นค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ที่มีการปรับลดค่ายาเคมีบ าบัด
ส าหรับผู้ป่วยมะเร็ง 

- ร้อยละ 45 มาจากจ านวนค่าน้ าหนักสัมพัทธ์มาตรฐาน (Relative weight: RW)  
ที่ค านวณมาจากค่า RW เฉลี่ยต่อผู้มีสิทธิตามโครงสร้างอายุเป็นค่าภาพรวม
ระดับประเทศคูณด้วยจ านวนผู้มีสิทธิรายกลุ่มอายุที่ลงทะเบียนหน่วยบริการประจ า
ในแต่ละเขตพ้ืนที่ของ สปสช.เขต (ตาม RW ต่อผู้มีสิทธิรายกลุ่มอายุ) จ าแนกเป็นการ
ใช้บริการในเขตและการใช้บริการนอกเขต ดังนี้ 
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ประเภท 

กลุ่มอายุ (ปี) 
 

๐ – ๔ 
 

๕ – ๙ 
 

๑๐ - ๑๔ 
 

๑๕ – ๒๔ 
 

๒๕ – ๔๔ 
 

๔๕ - ๕๙ 
 

๖๐ - ๖๙ 
 

≥๗๐ 
เฉลีย่ทุก 

อายุ 
ใช้บริการในเขต 
ใช้บริการนอกเขต 

๐.๐๘๔ 
๐.๐๑๓ 

๐.๐๓๒ 
๐.๐๐๕ 

๐.๐๒๘ 
๐.๐๐๔ 

๐.๐๕๕ 
๐.๐๐๘ 

๐.๐๗๑ 
๐.๐๑๑ 

๐.๑๒๗ 
๐.๐๑๕ 

๐.๒๔๘ 
๐.๐๒๕ 

๐.๔๑๕ 
๐.๐๒๖ 

๐.๑๑๔ 
๐.๐๑๓ 

 

ที่มา ค านวณจากข้อมูลน้ าหนักสัมพัทธ์มาตรฐานกลุ่มโรคผู้ป่วยใน (RW) ตามระบบ DRGs version ๕ ด้วย
ข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคลเดือนเมษายน ๒๕๕๗ (ไม่รวมเด็กแรกเกิดและการผ่าตัดต้อกระจก) 
 

2. จ านวนเงิน Global budget ระดับเขต ค านวณดังนี้ 
1) กรณีการเข้ารับบริการผู้ป่วยในตามมาตรา 7 (ทั้งการใช้บริการที่หน่วยบริการในระบบ

และนอกระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตามระบบ
UCEP) ให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนด และจ านวนผู้ป่วยเป็นไปตามจ านวนที่คาดการณ์ไว้
ในปีงบประมาณ 2561 

2) กรณีบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตามระบบ UCEP ให้คาดการณ์จ านวนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
ตามหลักเกณฑ์การจ่ายตามมาตร 7 ทอนส่วนกับจ านวน adj.RW ที่คาดการณ์ใน 
การค านวณเป็นวงเงินของแต่ละเขต 

3) กรณีส ารองเตียงและกรณีใช้บริการนอกเขตให้ใช้ค่าผลรวม adj.RW คูณด้วยอัตรา  
9,600 บาทต่อadj.RW 

4) กรณีเด็กแรกเกิดที่น้ าหนักน้อยกว่า 1,500 กรัม หรือเด็กแรกเกิดที่ป่วยให้ใช้ค่าผลรวม 
adj.RW คูณด้วยอัตรา 9,000 บาทต่อ adj.RW 

5) กรณีใช้บริการในเขต ให้ใช้ค่าผลรวม adj.RW เฉพาะบริการในเขตคูณด้วยอัตราจ่าย 
ต่อน ้าหนักสัมพัทธ์ที่เท่ากันทุกเขต 

6) ค้านวณ Global budget ระดับเขตแต่ละเขตประจ้าปีทั งปีตั งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ 
โดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

 

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพ ่อบริการผู้ป่วยในทั่วไปจาก Global budget ระดับเขต    
1. ให้จ่ายด้วยระบบ DRGs version 5  
2. การใช้บริการนอกเขต ให้จ่ายที่อัตรา 9,600 บาทต่อ adj.RW ส้าหรับหน่วยบริการทุกระดับโดยไม่ปรับ

ลดค่าแรงส้าหรับหน่วยบริการของรัฐ และส้าหรับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.ที่มีท่ีตั งอยู่ในจังหวัดที่ใกล้
กับจังหวัดของพื นที่ สปสช.เขตอ่ืน ให้สามารถก้าหนดอัตราตามข้อตกลงระหว่างหน่วยบริการได้   
แต่อัตราจ่ายต้องไม่เกิน 9,600 บาทต่อ adj.RW 

3. การใช้บริการกรณีส้ารองเตียงตามเงื่อนไขท่ี สปสช.ก้าหนด ให้เป็นไปตามอัตราที่มีการเห็นชอบร่วมกัน
ระหว่างสถานบริการอ่ืนกับ สปสช.เขตแต่ละเขต โดยก้าหนดอัตราจ่ายไม่เกิน 15,000 บาทต่อ 
adj.RW 

4. การใช้บริการกรณีมาตรา 7 ที่สถานบริการอ่ืน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก้าหนด ทั งนี  กรณีที่มีเหตุสมควร ต้องมีข้อบ่งชี ทางการแพทย์ซึ่งเกินศักยภาพหน่วยบริการ
ประจ้าหรือหน่วยบริการที่ท้าการรักษาและจ้าเป็นต้องส่งต่อไปยังสถานบริการอ่ืน  โดยหน่วยบริการ
ประจ้าหรือ สปสช . และผู้มีสิทธิเห็นชอบร่วมกันในการเข้ารับบริการที่สถานบริการอ่ืน  ทั งนี   
หน่วยบริการประจ้าหรือ สปสช.ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขตามอัตราที่ตกลงกับ
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สถานบริการอ่ืน หรือตามจ้านวนที่จ่ายจริง และให้หน่วยบริการประจ้าได้รับการชดเชยค่าใช้จ่าย
เสมือนหน่วยบริการประจ้าให้การรักษาเองจาก Global budget ระดับเขต 

5. การใช้บริการรักษาผู้ป่วยโรคนิ่วเพ่ือน้านิ่วออกจากระบบทางเดินปัสสาวะด้วยเครื่องสลายนิ่ว ทั งกรณี
ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ให้เป็นไปตามแนวทาง/เงื่อนไขบริการ/อัตราที่ สปสช.ก้าหนด 

6. กรณีเด็กแรกเกิดที่น ้าหนักน้อยกว่า 1,500 กรัม หรือเด็กแรกเกิดที่ป่วย ให้จ่ายในอัตรา 9,000 บาทต่อ 
adj.RW 

7. ให้ สปสช .เขต สามารถก้าหนดเงื่อนไขบริการและอัตราจ่ายส้าหรับบางบริการเฉพาะเขตได้   
เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและคุณภาพผลงานบริการ  และหรือ
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีสิทธิ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ Global budget ของ
บริการผู้ป่วยในทั่วไประดับเขต โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก อปสข.ภายใน 30 กันยายน 2560 
(ไม่ให้มีการก้าหนดระหว่างปีงบประมาณ ) และหากเป็นรายการบริการที่ก้าหนดใหม่เพ่ิมเติมจาก
ปีงบประมาณ 2560  ให้เริ่มการจ่ายค่าใช้จ่ายตั งแต่ 1 เมษายน 2561 ทั งนี หากทุกรายการบริการ 
ที่ก้าหนดไว้แล้วจะด้าเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จะต้องมีผลการประเมินว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่มีการก้าหนดเงื่อนไขบริการและอัตราจ่ายส้าหรับบางบริการเฉพาะเขต 

8. การใช้บริการบริการผู้ป่วยในอ่ืนๆ ให้อัตราจ่ายต่อ adj.RW เป็นอัตราเดียวในแต่ละ Global budget 
ระดับเขต โดยอัตราจ่ายขึ นอยู่กับจ้านวนเงิน Global budget ระดับเขตแต่ละเขตกับจ้านวนผลงาน 
ที่เป็นค่า adj.RW ของแต่ละเขต 

9. ให้ สปสช.เขต สามารถก้าหนดให้มีการตรวจสอบการเรียกเก็บค่าบริการก่อนการจ่ายค่าบริการ  
ให้หน่วยบริการ (Pre-audit) ในบางบริการที่พบว่าในปีที่ผ่านมามีการเรียกเก็บค่าบริการมีแนวโน้ม 
ไม่เป็นไปตามข้อบ่งชี ทางการแพทย์ หรือตามแนวทางเวชปฏิบัติ หรือคุณภาพการรักษา หรือเงื่อนไข
บริการที่ก้าหนดในการจ่ายค่า ใช้จ่ าย  โดยต้องก้าหนดเกณฑ์การ  Pre-audit และต้องผ่ าน 
ความเห็นชอบจาก อปสข. และให้ชะลอการจ่ายจนกว่าจะมีผลการ Pre-audit และไม่จ่ายค่าบริการ
กรณีผลการ Pre-audit ไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 

10. การบริหารการจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการผู้ป่วยในทั่วไป  ให้บริหารเป็น Global budget ระดับเขต 
รายเดือน โดยจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อมูลที่ส่งมาในแต่ละเดือน 

11. ให้ สปสช.เขตทุกเขตต้องจัดให้มีกลไกที่หน่วยบริการทุกสังกัดมาร่วมกันก้ากับ  ติดตามตรวจสอบ 
พัฒนาระบบการจัดบริการ และพัฒนาให้มีต้นทุนบริการที่เหมาะสม โดยค้านึงถึงประสิทธิภาพการ 
ใช้ทรัพยากร คุณภาพผลงานบริการ และการเข้าถึงบริการของประชาชน 

12. สปสช.เสนอข้อมูลการใช้บริการผู้ป่วยในให้ทราบทั่วกัน โดยเฉพาะกรณีมีการใช้บริการนอกเขตพื นที่ 
ที่ไม่เหมาะสม (ค่าน ้าหนักสัมพัทธ์มาตรฐานต่อครั งน้อยกว่า 2)  และข้อมูลบริการผู้ป่วยที่ค่าน ้าหนัก
สัมพัทธ์มาตรฐานต่อครั งน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5  ทั งการใช้บริการในเขตและการใช้บริการนอกเขต 

13. ให้หน่วยบริการทุกแห่งส่งข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยในให้ สปสช. ด้วยระบบ E-claim ของ สปสช. 
หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนที่มีการตกลงกันระหว่าง สปสช.กับหน่วยบริการ เพ่ือประมวลข้อมูลตาม
ระบบ DRGs รายละเอียดตามที่ก้าหนดในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการ
สาธารณสุขปีงบประมาณ 2561 การจ่ายกรณีผู้ป่วยในรับส่งต่อ ให้จ่ายจาก Global budget ระดับ
เขตแต่ละเขตที่ผู้มีสิทธิลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ้า 
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2. การบริหารงบบริการผู้ป่วยใน (IP) เขตพ ้นที่กรุงเทพมหานคร    
 

ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ครั้งที่  5/2560  
วันที่ 29  สิงหาคม 2560  เห็นชอบกรอบการบริหารกองทุน IP กทม. ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้  

 
 
 

แนวทางการจัดสรรงบบริการผู้ป่วยใน พ ้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561   
1. อัตราการจ่ายค่าบริการนอกเขต Adjust RW ละ 9,600  บาท 
2. อัตราการจ่ายกรณีเด็กแรกเกิดน้ าหนัก <1500 กรัม  หรือฺเด็กแรกเกิดที่ป่วย Adjust RW ละ 9,000 

บาทโดยไม่หักเงินเดือน 
3. จ่ายเพ่ิมเติม บริการล้างไต/ฟอกเลือดล้างไตกรณีผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน (Peritoneal dialysis and 

Hemodialysis for acute renal failure)  จ่ายให้หน่วยบริการที่ให้บริการส าหรับผู้ป่วยไตวาย
เฉียบพลัน (acute renal failure)  ที่มีระยะเวลาในการรักษาไม่เกิน 60 วัน  รวมถึงผู้ป่วยที่ไตวาย
จาก acute on top ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ DMIS และผู้ป่วย acute on top chronic renal 
failure ที่ไม่ใช่ระยะสุดท้าย (ESRD) โดยจ่ายตามจริงที่ค านวณได้ในอัตราไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง 
ของการล้างไต 

4. จ่ายเพิ่มเติม บริการผู้ป่วยเอดส์ที่มีภาวะติดเชื้อฉวยโอกาส  

กรอบการบริหารงบกองทุน IP กทม. ปีงบประมาณ 2561 
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 การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา (Cryptococcal meningitis) จ่ายเพ่ิมเติมจากระบบ
กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) โดยจ่ายตามจริงที่ค านวณได้ในอัตราไม่เกิน 15 ,000 บาทต่อ 
admission 

 การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาทตา (Cytomegalovirus retinitis) เพ่ือเป็นค่าฉีดยา 
Ganciclovia เข้าที่น้ าวุ้นในลูกตา  ในอัตราไม่เกิน 250 บาทต่อตาต่อข้าง กรณีทุกสัปดาห์  และ 
ในอัตราไม่เกิน 500 บาทต่อตาต่อข้าง กรณีทุก 2 สัปดาห์   

5. จ่ายเพ่ิมเติม กรณีอุปกรณ์ที่ใช้ในการท า Embolization 24 รายการ และ รายการ/ยาราคาแพง  
ตามรายการและราคาที่สปสช.กทม.ก าหนด  

6. กรณีบริ การการวินิ จฉั ยราคาแพงและหัตถการโรคหั ว ใจและหลอดเลื อดของบริ การ  
แบบ Ambulatory care   จ่ายตาม Global budget ระดับเขตรายเดือน โดยไม่หักเงินเดือน  

7. การจ่ายชดเชยกรณีบริการกึ่งผู้ป่วยนอกกึ่งผู้ป่วยใน (NONI)  อัตราจ่ายและวิธีการให้เป็นไปตาม
คณะท างานพัฒนาระบบการจ่ายชดเชยค่าบริการกึ่งผู้ป่วยนอกกึ่งผู้ป่วยในและการรักษา  
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครก าหนด  

8. การจ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วยในเ พ่ิมเติ มกรณีที่มีค่าใช้จ่ ายสูง เกินปกติ  (ORS :  Outlier 
Reimbursement Schedule) อัตราจ่ายและหลักเกณฑ์เงื่อนไขให้เป็นไปตามที่คณะท างาน
พิจารณาอุทธรณ์ข้อมูลผู้ป่วยใน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ก าหนด 

9. อัตราการจ่ายกรณีรับดูแลผู้ป่วยต่อจากโรงพยาบาลนอกระบบ (UCEP) จ่ายชดเชยในอัตราไม่เกิน 
Adjust RW ละ   9,600 บาท  โดยไม่หักเงินเดือน 

10.  อัตราการปรับลดค่าแรงของหน่วยบริการภาครัฐ (การหักเงินเดือน) นัดหารือเฉพาะหน่วยบริการ
ภาครัฐแล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

11.  ให้กันเงินกองทุนส่วนหนึ่งเพ่ือตามจ่ายกรณีต่างๆที่ก าหนดอัตราจ่ายตามที่ก าหนด โดยผ่าน 
ความเห็นชอบจาก อปสข.  

12.  งบประมาณส่วนที่เหลือจากข้อ (11) ให้บริหารงบประมาณกองทุนผู้ป่วยในปกติและเด็กแรกเกิด
น้ าหนัก ≥1,500 gm เป็นรายเดือน  โดยแบ่งงบประมาณเป็น global budget รายเดือน ทั้งนี้
งบประมาณในแต่ละเดือนให้เป็นไปตามลักษณะการรับบริการในปีที่ผ่าน ๆ มา  โดยก าหนดอัตรา
จ่ายเบื้องต้น Adjust RW ละ 7,100 บาท และหากมีเงินเหลือในแต่ละเดือนให้จ่ายเพ่ิมตาม Adjust 
RW เฉลี่ยของเดือนนั้น 

13.  อัตราการจ่ายค่าบริการในเขต (รวมกรณีเด็กแรกเกิดน้ าหนัก ≥1,500 gm)  จ่ายด้วย Global 
budget รายเดือน ตัดจ่ายข้อมูลตามวันที่ส่งข้อมูล (Send Date)  ยกเว้น เด็กแรกเกิดน้ าหนัก 
≥1,500 gm  ที่มีวันที่จ าหน่าย 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559  ให้ใช้อัตราการจ่ายชดเชย
ของปีงบประมาณ 2559 

14.  การส่งข้อมูลและจ่ายชดเชยให้เป็นไปตาม มาตรการรักษาวินัยการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จ่ายค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาในการส่งข้อมูล โดยสปสช.จะลดอัตราการ
จ่ายชดเชยกรณีส่งข้อมูลเรียกเก็บช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
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แนวทางการบริหารงบกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561 

1) ส่งช้ากว่าวันที่ก าหนดแต่ไม่เกิน 30 วัน จ่ายในอัตราร้อยละ 95 ของอัตราที่จ่ายให้ของข้อมูลที่มี 
การแจ้งหนี้ภายในวันที่ก าหนด 

2) ส่งช้ากว่าวันที่ก าหนดแต่ไม่เกิน 60 วัน จ่ายในอัตราร้อยละ 90 ของอัตราที่จ่ายให้ของข้อมูลที่มี 
การแจ้งหนี้ภายในวันที่ก าหนด 

3) ส่งช้ากว่าวันที่ก าหนดแต่ไม่เกิน 330 วัน จ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 80 ของอัตราที่จ่ายให้ของข้อมูล
ที่มีการแจ้งหนี้ภายในวันที่ก าหนด ทั้งนี้อัตรานี้จะเป็นไปตามวงเงินที่จัดไว้ส าหรับการส่งช้าตามวงเงิน
ที่เหลืออยู่ในลักษณะ Global Budget  

15.  จัดสรรเบื้องต้นให้แก่หน่วยบริการ  เพ่ือให้หน่วยบริการมีสภาพคล่องในช่วงต้นปีงบประมาณ ไม่เกิน 
25% ของผลงานปีที่ผ่านมา 
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แนวทางการบริหารงบกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561 

ส่วนที ่4 
การบริหารจัดการงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

ปีงบประมาณ 2561 
 
 

1. งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(ระดับประเทศ) ปีงบประมาณ 2561 
 

อ้างอิง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงาน
และการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ 2561  ส่วนที่ 4  บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  

ข้อ 39  เป็นค่าใช้จ่ายการจัดบริการสาธารณสุขด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ให้โดยตรง
แก่บุคคลส าหรับประชาชนไทยทุกคน ภายใต้ประเภทและขอบเขตของการบริการสาธารณสุขด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค เงินที่ได้รับ จ านวน 415.55 บาทต่อผู้มีสิทธิ 48.7970 ล้านคน เมื่อน ามาจัดสรร
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบริการแก่ประชาชนไทยทุกคน 65.7000 ล้านคน จึงเท่ากับ 308.64 บาทต่อประชากรไทย 
ทุกคน (บาทต่อคน)  

ข้อ 40 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  แบ่งเป็นประเภทบริการ
ย่อย 5 รายการ ได้แก่  

    40.1  บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับประเทศ (P&P National priority program 
and central procurement) จ านวน 33.69 บาทต่อคน 

    40.2 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ด าเนินการในชุมชน จ านวน 45 บาทต่อคน 
    40.3 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ระดับเขต/จังหวัด (P&P Area based) 

จ านวน 4 บาทต่อคน เป็นค่าใช้จ่ายฯส าหรับประชาชนไทยทุกคนที่ใช้บริการที่หน่วยบริการ สถานบริการ หรือ 
ในชุมชน 

    40.4 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับบริการพ้ืนฐาน (P&P Basic Services) จ านวน 
216.69 บาทต่อคน  

    40.5 บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ จ านวน 9 บาทต่อคน 
 

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ดังรายละเอียดตามประกาศฯ
ในภาคผนวก  

 

P&P basic Service 

P&P 
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แนวทางการบริหารงบกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561 

 แนวคิดการบริหารงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
1) ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ทีจ่ าเป็นโดยประชาชนสามารถเข้ารับบริการในหน่วยบริการใกล้บ้านหรือที่ท างานได้โดยสะดวก   
2) ก าหนดกิจกรรมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับให้ครอบคลุมตามขอบเขต

สิทธิประโยชน์ด้านบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  
3) เพ่ิมความครอบคลุมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  โดยสนับสนุนให้หน่วยบริการ

จัดบริการให้กับประชาชนทั้งในรูปแบบการให้บริการเชิงรับ ณ หน่วยบริการและการบริการ
เชิงรุกในชุมชน   

4) จัดสรรงบประมาณเพ่ือชดเชยค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้หน่วยบริการตาม
ผลงานและคุณภาพการบริการ 

5) สนับสนุนการจัดบริการ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผลงสนการบริการของหน่วยบริการ 
รวมถึงน าไปใช้ในการพัฒนาบริการและคุณภาพการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  

6) สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญในพ้ืนทีห่รือการด าเนินงานตามนโยบายของ
ประเทศ  

 
 

                 กรอบการบริหารงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พ ้นที่กรุงเทพมหานคร   
 

 
  

งบ P&P

277.50 บาท/ปชก

1. P&P Basic Servic             
*219.50 บาท/ปชก

1.1 ชดเชยบริการ P&P
สนับสนุนงบแบบคงที่
ชดเชยแบบเหมาจ่าย
ชดเชยรายกิจกรรมบริการ 

1.2 บริการP&Pนอกหน่วย
บริการ

1.3 เหมาจ่ายตามปชก.ใน
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
1.4 แผนงาน/โครงการ

4. P&P ชุมชน

กองทุนท้องถิ่น 

45 บาท/ปชก

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับพ ้นที่

2. P&P ตามเกณฑ์คุณภาพ

9 บาท/ปชก

จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ QOF

ร่วมกับงบ OP และงบคุณภาพ

3. P&P Area Base

4 บาท/ปชก

จ่ายตามแผนงานโครงการ     
เพ ่อเร่งรัดการเข้าถึงบริการ 
จัดบริการที่เข้าถึงยาก
แก้ไขปัญหาในพ ้นที่หร อ
ตามนโนบาย

*ก่อนหักเงินเด อน 



15 

 

แนวทางการบริหารงบกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561 

 การบริหารงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พ ้นที่กรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 4 ส่วน  ค อ  
 ส่วนที่ 1 งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับบริการพื้นฐาน  : P&P basic services 
 ส่วนที่ 2 บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ : P&P Quality   
 ส่วนที่ 3 งบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาระดับเขต/จังหวัด : P&P Area based 

ส่วนที่ 4 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ด าเนินการในชุมชน : P&P Community  
  

ส่วนที่ 1  P&P basic services :  งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับบริการพ ้นฐาน   
 

 

1.1  จ่ายตามผลงานการให้บริการรายกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค   ประกอบด้วย  
   1.1.1  งบจัดสรรเพ ่อการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบอัตราคงท่ี  2  กิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรมบริการ อัตราชดเชยบริการ 
(บาท/ปี) 

หน่วยบริการ 

1. การให้การปรึกษาในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง โดยผู้ให้การปรึกษา 
 

200,000 หน่วยบริการประจ าที่มี 
ผู้ให้การปรึกษาและสมัคร 
เข้าร่วมให้บริการ 

2. บริการทีมหมอครอบครัว (Family Care Term)                120,000 หน่วยบริการประจ าที่ 
สมัครเข้าร่วมบริการ 

 
 1.1.2 งบจัดสรรเพ ่อการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบเหมาจ่ายตามชุดสิทธิ
ประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ส านักงานก าหนดส าหรับหน่วยบริการประจ า  
โดยหมาจ่ายให้หน่วยบริการในอัตราแบบขั้นบันได  (Step ladder)    ค านวณอัตราจากผลงานการบริการ
ของหน่วยบริการในปีงบประมาณ 2560     
 กิจกรรมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุดสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมในการเหมาจ่าย  

มี 9 กิจกรรม ดังนี้    
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก รายการบริการ 

1 การฝากครรภ์ (ANC) การทดสอบการตั้งครรภ์ (Pregnancy test)  
ก่อนการฝากครรภ์ 

 การตรวจสุขภาพหญิงหลังคลอด 

2 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนตามแผนการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 

วัคซีนในเด็กแรกเกิดถึง 14 ปี ( EPI Program) 
วัคซีนในผู้ใหญ่  วัคซีนไข้หวัดใหญ่    
 

3 การตรวจคัดกรองและกระตุ้น/ส่งเสริมพัฒนาการ                                                                            การคัดกรองพัฒนาการเด็กดี (Well Baby)  
ในเด็กแรกเกิดถึง 5 ป ี

4 การคัดกรองภาวะซีด  ตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ ์(CBC) 
 ตรวจความเข้มข้นของเลือด (Hematocrit/Hb) 
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แนวทางการบริหารงบกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561 

5 การวางแผนครอบครัว บริการคุมก าเนิดแบบชั่วคราว  
: ยาเม็ดคุมก าเนิดและยาฉีดคุมก าเนิด  

6 การตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยบุคลากร
สาธารณสุข 

7 การคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะ 
โรคเมตาบอลิก (Metabolic disease)  

ตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคด้วย
การสัมภาษณ์โดยใช้แบบคัดกรองความเสี่ยง  
ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ตรวจร่างกาย ประเมินภาวะ
อ้วนลงพุงโดยการวัดเส้นรอบเอวและตรวจเลือด 
หาน้ าตาลในเลือด 

 ตรวจหาTotal Cholesterol,HDL,LDL, 
Triglyceride (เจาะเลือดทางVein) เฉพาะกรณี 
อายุ35 ปีขึ้นไป มปีระวัติเสี่ยงและมีค่าBMI 
มากกว่า25กก/ม² หรืออายุน้อยกว่า 35 ปี  
ที่มีประวัตบิิดา มารดา เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ 

 8 การดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีโรคเร้ือรัง การคัดกรองด้วย 2 ค าถาม (2Q) 

  การประเมินโรคซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน  
9 ค าถาม (9Q) เมื่อผลการตรวจคัดกรองด้วย  
2 ค าถาม (2Q) ให้ผลบวก 
 

  การประเมินการฆ่าตัวตายด้วยแบบประเมนิ  
8 ค าถาม (8Q) เมื่อคะแนนการประเมินด้วย  
9 ค าถาม (9Q) มากกว่าหรือเท่ากับ 7 คะแนน 
 

  การให้สุขภาพจิตศึกษาปรับเปลีย่นความคิดและ
พฤติกรรมในรายที่ผลการประเมินด้วย 9 ค าถาม 
(9Q)  และ/หรือ 8 ค าถาม (8Q) ให้ผลบวก และ
ส่งต่อเพื่อรับการบ าบดั 
 

  ติดตามประเมนิด้วย 9 ค าถาม และ/หรือ  
8 ค าถามอย่างต่อเนื่องทุกเดือน หรืออย่าง
ต่อเนื่องอย่างน้อย  4 คร้ัง และมีผลการประเมิน
ด้วย 9 ค าถาม และ/หรือ 8 ค าถาม  
 

9 การให้สุขศึกษา ความรู้ และค าแนะน าด้านสุขภาพ การให้สุขศึกษา ความรู้ และค าแนะน าส าหรับ
กลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพ และผูป้่วย 
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 อัตราการจัดสรรงบประมาณแบบขั้นบันได (Step ladder)  6 อัตรา (ค านวณอัตราเบิกจ่ายให้หน่วยบริการ
ตามผลงานของหน่วยบริการคิดเป็นเงินแต่ละแห่งในปีงบประมาณ 2560 ) 
 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ  แบ่งจ่าย 2 งวด  ดังนี้  
  งวดที่ 1    จ่ายร้อยละ 60     เดือนตุลาคม 2560  
  งวดที่ 2    จ่ายร้อยละ 40     เมื่อมีผลงานคิดเป็นจ านวนเงินครบ 60% ของผลงานปีงบประมาณ2560  

เบิกจ่ายชดเชยบริการรายกิจกรรมบริการตามอัตราที่ส านักงานก าหนดเมื่อหน่วยบริการมีผลงานคิดเป็นจ านวน
เงินเกิน 100%  ของผลงานปีงบประมาณ2560      
 

1.1.3 การชดเชยค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายกิจกรรม (P&P Itemize) ใน
กิจกรรมที่ต้องการเพิ่มการเข้าถึง/มีปัญหาการเข้าถึงหร อมีค่าใช้จ่ายสูง  ดังนี้ 

 

 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  ตามกลุ่มวัย  
 

 กิจกรรมหลัก รายการบริการ 
อัตราชดเชย

บริการ(บาทคร้ัง) 

1 การฝากครรภ์ (ANC) การฝากครรภ์คร้ังแรก 1,200 
  การฝากครรภ์คร้ังต่อๆ ไป                  400 

  การตรวจ Glucose challenge test (GCT)   
ในหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน 70 

  การตรวจ Oral glucose tolerance test (OGTT)  
ในหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน 200 

  การยืนยันธาลสัซีเมียในหญิงตั้งครรภ์และคู่สมรส 
    - OF หรือ MCV (สามี) 
    - DCIP หรือE-screening (สามี) 
   - Hb typing   
   - Alpha thalassemia 1 
   - Beta thalassemia 

 
50 
70 
270 
800 

3,000 

ขั้นที่ Percentile 
 อัตราการจัดสรร

(บาท/ป)ี 
งวดที่ 1   

ร้อยละ 60 
งวดที่ 2  

ร้อยละ 40 
1 ≤50 400,000 240,000 160,000 
2 >50-60 500,000 300,000 200,000 
3 >60-70 600,000 360,000 240,000 
4 >70-80 700,000 420,000 280,000 
5 >80-90 1,000,000 600,000 400,000 
6 >90 1,500,000 900,000 600,000 
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  - PNDตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอดในคู่สมรสเสี่ยง 2,500 
  การตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซนิโดรม 

-  การตรวจคัดกรองด้วยวิธี Quadruple test   
-  ตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ ด้วยวิธี Amniocentesis 

 
1,200 
2,500 

  ตรวจคัดกรองทารกในครรภ์ด้วยอัลตร้าซาวด์ในหญิง
ตั้งครรภ์ 

400 

  การยุติการตั้งครรภ์ 3,000 

2 การตรวจคัดกรองภาวะพร่อง
ไทรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกิด 

ค่าตรวจทางห้องปฏบิัติการการคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์
ฮอร์โมน 
- ค่าตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน 

123.8 

  - ค่าตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน 
และเพ็นนลิคีโตนยูเรีย 235 

  - ค่าตรวจยืนยนัภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน 250 

  - ค่าเจาะเลือดคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน 20 

3 การตรวจคัดกรองและกระตุ้น/
ส่งเสริมพัฒนาการ 

การประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการ
ด้วยเคร่ืองมือ TEDA4I หรือเครื่องมือเทียบเท่า 

150 

 บริการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กที่มีปญัหา
พัฒนาการล่าช้ารายบุคคล และการให้ความรู้ ค าแนะน า 
ผู้ปกครองในการส่งเสริมและตดิตามประเมินพฒันาการของ
เด็ก   

150 

4 การตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธีPap smear 250 

  การแจ้งผลการตรวจและติดตามผู้รับบริการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกให้เข้ารับการรักษากรณี Epithelial Cell 
Abnormality 

100 

  แจ้งผลการตรวจและติดตามผู้รบับริการคัดกรองมะเร็ง 
ปากมดลูกให้เข้ารับการรักษากรณี Endocervical 
adenocarcinoma  in  Situ 

1,000 

5 การวางแผนครอบครัว ยาฝังคุมก าเนดิ     2,500 
 การใส่ห่วงอนามัย  800 
 หมันชาย 500 
 หมันหญิง (เฉพาะหมันแห้ง) 1,000 

6 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก 
(Metabolic disease) ได้แก่ โรคเบาหวาน  ความดันโลหิต
สูง   
โรคหลอดเลือดสมอง และโรคอ้วน  

2,000 

7 การประเมินความสามารถในการ
ท ากิจวัตรประจ าวันในผู้สงูอาย ุ

การประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันใน
ผู้สูงอายุ (Activity of Daily Living: ADL)  ผู้สูงอายุ  

100 

8 การตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน  ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา   100 
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 บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน   
 

         กิจกรรมหลัก รายการบริการ 
อัตราชดเชย
ค่าบริการ 

การดูแลสุขภาพช่องปาก 
 

ตรวจสุขภาพช่องปากและให้ค าแนะน าทุกกลุ่มวัย  100 บาท/ครั้ง 

เคลือบฟลูออไรด์เจลหรือทาฟลูออไรด์วาร์นิช 
ในกลุ่มเสี่ยงส าหรับเด็ก 

 100 บาท/ครั้ง 

เคลือบฟลูออไรด์เจลหรือทาฟลูออไรด์วาร์นิชด้วยฟลูออไรด์
ความเข้มข้นสูงเฉพาะที ส าหรับเด้กอายุ 6 -20 ปี 

100 บาท/ครั้ง 

เคลือบหลุ่มร่องฟันหลังถาวร ซีท่ี่ 6,7และ 4,5 
โดยวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน(sealant) ส าหรับอายุ 6 -20 ปี 

250บาท/ซี่ 

 ทาฟลูออไรด์วานิช ส าหรับผู้สูงอายุ 100 บาท/ครั้ง 

 ขูดหินปูนและท าความสะอาดฟนัทั้งปาก ในหญิงตั้งครรภ ์ 400 บาท/คร้ัง 

 
 

 บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันเชิงรุก  ส าหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 

       กิจกรรมหลัก รายการบริการ อัตราชดเชยค่าบริการ 

การดูแลสุขภาพช่องปากใน
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1-2 

ตรวจสุขภาพช่องปากและให้ค าแนะน า 100 บาท/ครั้ง 

เคลือบฟลูออไรด์เจลหรือวานิชในกลุ่มเสี่ยง 100 บาท/คร้ัง 

เคลือบหลุมร่องฟันเด็กฟันแท้ 250 บาท/ซี ่

ขูดหินปูนและท าความสะอาดฟนัทั้งปาก 250 บาท/ครั้ง 

อุดฟัน  (ถาวร)ฟนัน้ านม,ฟันแท้ 1 ด้าน          = 350 บาท/ซี ่
มากกว่า 1ด้าน= 400บาท/ซี ่

 

ถอนฟันน้ านม 
 

200 บาท/ซี ่

การรักษาโพรงประสาทฟันน้ านม      -พัลโพโตมี่    = 500 บาท/ซี ่
-พัลเพคโตมี่ ฟันหลัง =970 บาท/ซี่ 

การดูแลสุขภาพช่องปาก
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่  6 

ตรวจสุขภาพช่องปากและให้ค าแนะน า 100 บาท/ครั้ง 

เคลือบหลุมร่องฟันเด็กฟันแท้ 250 บาท/ซี ่

เคลือบฟลูออไรด์เจล 
หรือวานิชในกลุ่มเสี่ยง 

100 บาท/คร้ัง 

อุดฟันแท้ 1 ด้าน = 350 บาท/ซี ่
มากกว่า 1 ด้าน = 400บาท/ซี ่

ถอนฟัน 200 บาท/ซี ่

ขูดหินปูนและท าความสะอาดฟนัทั้งปาก 250 บาท/คร้ัง 
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 บริการเยี่ยมติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้าน  :  Home Health Care 
 

กลุ่มที่ ประเภทผู้ป่วย อัตราค่าชดเชยบริการ 

1 กลุ่มผู้ป่วยทีส่ามารถรักษาให้หายขาดได้  
(Curable ) 

400 บาท/ครั้ง 

2 กลุ่มผู้ป่วยที่เจบ็ป่วยด้วยโรคเร้ือรัง ที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้ 
(Long-term chronic) 

600 บาท/ครั้ง 

3 กลุ่มผู้ป่วยเจ็บป่วยเร้ือรังและมกีารไร้ความสามารถเล็กน้อย 
(Long  term chronic with  mild disability) 

800 บาท/ครั้ง 

4 กลุ่มผู้ป่วยเจ็บป่วยเร้ือรังและมคีวามพิการอย่างรุนแรง    
(Long-term extreme disabilities) 

1,000 บาท/คร้ัง 

5 กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย  
(Terminally ill with independent/partial dependent)  

1,000 บาท/คร้ัง 

 

หมายเหตุ   การชดเชยบริการส าหรับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและ
หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านทันตกรรม  ส านักงานเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการเป็นแบบชดเชยรายกิจกรรม
บริการตามอัตราที่ส านักงานก าหนดทุกกิจกรรมบริการ  
                                           

1.2 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน : P&P community   แบ่งเป็น 2 รายการ 
 

1.2.1. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน  แบบมีพ ้นที่รับผิดชอบ    
 จัดสรรในอัตรา  40 บาท/ประชากร  ให้กับหน่วยบริการที่เข้าร่วมให้บริการสร้างเสริม

สุขภาพและป้องกันโรคนอกหน่วยบริการแบบมีพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือการบริการดูแล
สุขภาพประชากรในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 การจัดบริการตามกิจกรรมและเป้าหมาย ทีส่ านักงานก าหนด ได้แก่  
- ส ารวจพื้นที่   
- Home   Visit  
- Home Health Care   
- การส ารวจชุมชน   
- การจัดตั้งและท ากิจกรรมชมรมสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน   

1.2.2 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แบบบริการเชิงรุก  ประกอบด้วย    
1) บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียน (อนามัยโรงเรียน)    
2) บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันเชิงรุกในโรงเรียน  
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1.3 จัดสรรงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบเหมาจ่ายตามจ านวนประชากรที่รับผิดชอบ 
ส าหรับหน่วยบริการที่ดุแลประชากรกลุ่มที่มีการบริหารจัดการดุแลสุขภาพประชาชนแบบพิเศษ เช่น 
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์  รับผิดชอบประชากรกลุ่มผู้ต้องขัง 

    

1.4 จ่ายตามแผนงาน /โครงการเพ ่อเพิ่มการเข้าถึงและคุณภาพการบริการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคตามชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 

ล าดับ ช ่อแผนงาน/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย อัตราการชดเชย 
หน่วยบริการที่ได้ 

รับจัดสรร 

1 ชดเชยเพิ่มเตมิการดูแลหญิงตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง 1,000 2,000บาท/คน หน่วยบริการ/ 
สถานบริการ  

2 ค่าบันทึกข้อมูลส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเยีย่มติดตามที่บ้าน 
 

5,000 50 บาท/คน หน่วยบริการ/ 
สถานบริการ 

3 จ่ายเพิ่มเติมกรณีหน่วยบริการที่ให้ผลงานการ
ให้บริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
นอกหน่วยบริการแบบมีพื้นท่ีรับผดิชอบ ส าหรับ
บริการกิจกรรม Home Health Careเกิน
เป้าหมายที่ก าหนด 

100,000 500 บาท/ครั้ง 
 
 
 
 

หน่วยบริการที่
ให้บริการP&Pนอก
แบบมีพ้ืนท่ี 

4 ชดเชยบริการปรึกษาการเลี้ยงลูก 
ด้วยนมแม ่
 

6,000 150 บาท/คน หน่วยบริการระดับ
โรงพยาบาล 
ที่มีศักยภาพ 

5 ชดเชยบริการให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์นอกเวลา
ราชการ 

1,000 150 บาท/เรื่องที่ปรึกษา/วัน หน่วยบริการทีม่ี
ศักยภาพ 

6 ชดเชยบริการคดักรองโรคหัวใจพกิารแต่ก าเนดิที่
รุนแรงในทารกแรกเกดิ 

24,000 50 บาท/คน โรงพยาบาลทีม่ี
ศักยภาพ 

7 บริการแบบคลนิิกหมอครอบครัว   
( Primary Care Cluster) โดยมีแพทย์เวช
ศาสตร์  เป็นหัวหนา้ทีม          และมีทีม
บุคลากรตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

110 200,000 บาท/ปี หน่วยบริการ 
ที่สมัครเข้าร่วม
บริการ   
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ผู้ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค   
 หน่วยบริการ   
 สถานพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค    
 หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านทันตกรรม 
 หนว่ยงาน หรือองค์กรที่เก่ียวข้องในการบริการดูแลสุขภาพประชาชนไทยทุกสิทธิการรักษา   

โดยให้บริการตามแนวทางและกิจกรรมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคท่ีส านักงานก าหนด  

กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ บุคคลที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก และที่มีสิทธิการรักษาภายใต้พระราชบัญญัติ 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  เช่น  สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ประกันสังคม  ข้าราชการ องค์กรส่วน
ปกครองท้องถิ่น  และสิทธิว่างในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
 
ส่วนที่ 2   จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ   จ านวน 9 บาทต่อประชากร 
 

       จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ  พิจารณาตามตัวชี้วัดกลาง (ไม่เกิน10ตัวชี้วัด)  
ที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด ร่วมกับตัวชี้วัดระดับเขต (ไม่เกิน 5 ตัวชี้วัด) จากงบบริการ
ผู้ป่วยนอกที่คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเห็นชอบก าหนด 
 
ส่วนที่ 3 งบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาระดับเขต/จังหวัด : P&P Area based  
จ านวน 4 บาทต่อประชากร 
 

แนวทาง/หลักเกณฑ์การบริหาร 
 จ่ายเป็นลักษณะแผนงาน/โครงการตามปัญหาและความจ าเป็นเฉพาะพ้ืนที่หรือตามนโยบาย

ที่ส าคัญ  
- บริการที่ต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมระดับเขต 
- บริการที่เข้าถึงยากหรือต้องเร่งรัดให้ประชาชนเข้าถึงบริการ  
- รวมถึงการจ่ายค่าบริการแทนหน่วยบริการและจ่ายเพ่ือจูงใจให้เกิดการบริการที่เพ่ิม

ความครอบคลุมและคุณภาพผลงานบริการ  
 จ่ายให้กับหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 

  ส่วนที่ 4   บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ด าเนินการในชุมชน  จ านวน  45 บาท/ประชากร
  

       เขตกรุงเทพมหานครยังไม่มีกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่/เขต กรุงเทพมหานครก าลัง
ด าเนินการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร  หากในปีงบประมาณไม่สามารถจัดตั้งกองทุนได้ 
งบประมาณในส่วนนี้จะน าไปใช้รวมกับ ส่วนที่ 1     
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