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กองทุน
หลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาติ

ปีงบประมาณ

2563
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ประเภทบรกิาร ปี 2562
ปี 2563

ผลตา่งปี 63 และ 62

บาท/

ปชก
%Change

1. บรกิารผูป่้วยนอกท ัว่ไป  (OP) 1,179.34 1,251.68 +72.34 +6.13%

2. บรกิารผูป่้วยในท ัว่ไป (IP) 1,294.94 1,371.07 +76.13 +5.88%

3. บรกิารกรณีเฉพาะ (PP) 357.50 359.24 +1.74 +0.49%

4. บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและ

ป้องกนัโรค
431.43 452.60 +21.17 +4.91%

5. บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพดา้น

การแพทย์
16.13 17.43 +1.30 +8.06%

6. บรกิารแพทยแ์ผนไทย 11.61 14.80 +3.19 +27.48%

7. คา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ย

ในลกัษณะงบลงทนุ(คา่เสือ่มฯ)
128.69 128.69 0.00 0.00%

8.  เงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้กรณีผูร้บับรกิาร

และผูใ้หบ้รกิาร
4.92 2.49 -2.43 -49.39%

9. บรกิารจา่ยตามคณุภาพผลงานบรกิาร 2.00 2.00 0.00 0.00%

รวม (บาทตอ่ผูม้สีทิธ)ิ 3,426.56 3,600.00 173.44 5.06%

3,600 
เพิม่ขึน้ 173.44 

บาท/ผูม้สีทิธิ

+5.06%

งบเหมาจา่ย
รายหวั







บรกิารผูป่้วยนอกทัว่ไป

1,251.68 บาท/ปชก.

เหมาจา่ย

บาท/ปชก.

20%
จา่ยอตัราเท่ากนั

248.35

80%
ตามโครงสรา้งอายุ

993.41

9.00
บาท/ปชก.

0.92
บาท/ปชก.จา่ยตามผลงาน

คณุภาพการบรกิาร

คดักรอง/ยนืยนั
มะเรง็ล าใสใ้หญ่

FIT Test
(แตล่ะจงัหวดั ไดอ้ตัราทีแ่ตกตา่งกนั)

จา่ยใหก้บัหน่วยบรกิารประจ า
ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2563

• อตัราขัน้สงู 1,310.55 บาท/ปชก.
• อตัราเฉลีย่ 1,241.76 บาท/ปชก.
• อตัราขัน้ต ่า 1142.42 บาท/ปชก.

บาท/ปชก.

บาท/ปชก.



เหมาจ่ายบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

บาท/ปชก.

UC Subscribers

47,645,345 คน
จ านวนประชากร UC ณ วันที่ 1 เมษายน 2562

• Differential Capitation รายจังหวัด ตามโครงสร้างอายุ

• 79 จังหวัด UC
(77 จังหวัด + กรมแพทย์ทหารเรือ + กรมแพทย์ทหารอากาศ)

• จ่ายอัตราเท่ากัน 248.35 บาท/ปชก.
• อัตราขั้นสูง 1,310.55 บาท/ปชก. (1,062.20)
• อัตราเฉลี่ย 1,241.76 บาท/ปชก. (993.41)
• อัตราขั้นต่ า 1,142.42 บาท/ปชก. (894.07)
• วงเงินทั้งหมด 59,164,083,607.20 บาท

ปีงบประมาณ 2563



Differential Capitation FY2563 ภาพประเทศ

BKK  1,296.61

สงูสดุ 1,310.55

ต ่าสดุ 1,142.42

BKK  1,296.61
(Baht/subscriber)

BKK  1,296.61
(Baht/subscriber)

ต ่าสดุ

สงูสดุ



Differential Capitation FY2563 เขต กทม.



OP Budget Allocation Structure

for UCBKK

Out-Patient

Service

Fund for BKK

Capitation Budget

389 Baht/subscriber

7+ sub-funds separated by service context

Mutual Fund

For Central Reimburse
- Cover the risk to providers

- Protect the right to access 

service of subscribers

Paid Monthly for main facilities

Reimburse

Claim data

from OPBKK

system

Service Providers

70% 30%

(Multiple Payment Model: 
Fee-for-service / Fee schedule)

Each facilities
has a different
capitation Rate*

แตล่ะหน่วยบรกิารประจ า
ไดร้บัอตัราเหมาจา่ยรายหวัไม่เทา่กนั
ตามปัจจยัตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง

For Claim&Reimbursement

For Basic Payment

** With deduction of expense*

on Billed Referral Service (OP-Refer)

1,296.61
Baht/subscriber907.61 baht/subscriber

กนัเงนิไวเ้ป็น Central Reimburse
*** 389 บาท/ปชก. ***

เหมาจา่ยรายหวั

p.12

อตัรา Diffcap กทม. = 1,296.61 บาท/ปชก.
Central Reimburse =   389.00 บาท/ปชก.

คงเหลอืจดัสรร  =   907.61 บาท/ปชก.





กรอบการบรหิารงบบรกิารผูป่้วยใน FY2563







การด าเนนิงานสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรค (PP)

พื้นที่ สปสช.เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร ด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ในรูปแบบความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร 

ตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง
และการด าเนินงานให้ค านึงถึงการเข้าถึงบริการของประชาชน

สิทธิหลักประกันสุขภาพต่างๆ ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ 
และการบูรณาการกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตของกรุงเทพมหานคร (พชข.)



กรอบการบรหิารงบสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรค FY2563

ปชช.ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กทม. เข้าถึงบริการPPที่จ าเป็น สามารถเข้ารับบริการในหน่วยบริการใกล้บ้านหรือที่ท างานได้โดยสะดวก

ก าหนดกิจกรรมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับให้ครอบคลุมตามขอบเขตสิทธิประโยชน์

เพิ่มความครอบคลุมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  โดยสนับสนุนให้หน่วยบริการจัดบริการเชิงรุก

จัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยค่าบริการให้หน่วยบริการตามผลงานและคุณภาพการบริการ

สนับสนุนการจัดบริการ ก ากับ ติดตามและประเมินผลงานการบริการของหน่วยบริการ
รวมถึงน าไปใช้ในการพัฒนาบริการและคุณภาพบริการฯ

สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญในพื้นที่หรือการด าเนินงานตามนโยบายของประเทศ



กรอบการบรหิารงบสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรค FY2563



กรอบการบรหิารงบสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรค FY2563



PP Disruptive Service

UC Subscribers
- ลงทะเบยีนใชง้าน
- พสิจูนต์วัตน (2-3 Factors)
(PID/LaserID/DOB/SMS/ServiceHistory/etc)

- ยอมรับกตกิาในการเขา้ถงึขอ้มลู

Line Official
ChatBot + Embedded App

- ตรวจสอบสทิธตินเอง / บคุคลในครอบครัว
- คน้หาหน่วยบรกิาร / เลอืก-เปลีย่นหน่วยบรกิาร
- Promotion Packages เฉพาะบคุคล**
- นัดหมายเขา้รับบรกิาร / ยนืยนัการไดรั้บบรกิาร
- ประเมนิความพงึพอใจบรกิาร
- ประวตัสิขุภาพ (Personal Health Record)
- Health Benchmarking เทยีบกบัคนอืน่
- สะสมแตม้ UC Health Point
- Knowledge Base / Health Literacy PR

Participant
Service Providers

NHSO

- ด/ูตอบรับ Service Request**
- Appointment Management
- Direct Contact กบัประชาชนผูรั้บบรกิาร
- ใหบ้รกิารตาม Package ทีไ่ดรั้บ Request
- เบกิคา่บรกิารในระบบ (Fee Schedule)
- Service / Statement Review
- ท าธรุกรรมผ่านเคร ือ่ง EDC โดยใชบ้ตัรประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร

Messaging API
Line Frontend Framework

Claim Review
& Audit

*Machine Learning
Artificial Intelligence

**Fraud Detection**

Service Dispatcher
Claim&Reimbursement

System Manager

ยูซมีสุีข@NHSO

Transaction
Data via EDC

- รับธรุกรรมจากเครือ่ง EDC 
และสง่ขอ้มลู Transaction Data 
ให ้สปสช. เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบ

- รับค าสัง่โอนเงนิจาก สปสช. 
เพือ่โอนเงนิใหก้บัหน่วยบรกิาร

Cash

Tr
an

sa
ct

io
n

 D
at

a



PP Disruptive Service

สะสมแตม้ Health Pointการ PR เชงิรกุ แบบถงึตวั
เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารเขา้ใชบ้รกิาร

ขอ้ความประชาสมัพนัธ ์
เชญิชวน

ในรปูแบบ text
พรอ้มลงิคใ์หค้ลกิ

ภาพประชาสมัพนัธ ์
เต็มความกวา้งหนา้จอ

เพือ่ดงึดดูความสนใจมากขึน้
และสามารถคลกิ
เพือ่เช ือ่มโยง

ไปยงัหนา้รายละเอยีดเพิม่เตมิ
ได ้

แจง้คะแนนทีไ่ดร้บั
หลงัจากทีไ่ปรบับรกิาร

เพือ่เป็นการสะสมแตม้
Health Point

สปสช. สง่แบบประเมนิ
ความพงึพอใจใน
การรบับรกิาร

ใหป้ระชาชนท าการประเมนิ

13:30 13:30

13:30

ยูซมีสุีข@NHSO





การบรหิารงบฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นการแพทย ์FY2563









งบกองทุน เขต 13 กทม.
งบผู้ป่วยนอก (OP)
4,176 ล้านบาท

งบผู้ป่วยใน (IP)
4,355 ล้านบาท

งบ PP
1,903 ล้านบาท





UCBKK Subscriber

ประชากร UCBKK สว่นใหญ่
มหีน่วยบรกิารประจ า
เป็นหน่วยบรกิารภาคเอกชน

คลนิิกชมุชนอบอุน่
สว่นใหญ่
มจี านวนปชก.
ราวๆ 10,000 คน

สดัส่วนจ านวนประชากรUC
จ าแนกตามหน่วยบรกิารประจ า

3,751,657
จ านวนประชากร UC กทม.

คน
ณ วนัที ่1 เมษายน 2562







Health Facilities
Under UCS in Bangkok

~400

หน่วยบรกิารในระบบ
และหน่วยรว่มบรกิาร
มากกวา่ 400 แหง่



ภาพรวมการเข้าถึงบริการ UCBKK ปีงบประมาณ 2562
*ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562











5.32 5.77

43.71

0.79

15.30



229.75

35.81

47.63

2.96

24.99

6.07





6.9% 7.2%

60.3

%

23.0

%





ความพึงพอใจทีมี่ตอ่ระบบหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

ผูรั้บบริการ 7,558 คน ผูใ้ห้บริการ 5,855 คน องคก์รภาคีฯ 5,960 คน
คะแนนเฉลีย่ = 9.0

97.7

%

พึงพอใจมากถึงมากทีสุ่ด (7-10 คะแนน)

60.8

%

พึงพอใจมากถึงมากทีสุ่ด (7-10 คะแนน)

90.9

%

พึงพอใจมากถึงมากทีสุ่ด (7-10 คะแนน)

คะแนนเฉลีย่ = 6.7 คะแนนเฉลีย่ = 8.1





ผูรั้บบริการ



ผูใ้ห้บริการ






