
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   

้หนา   ๑๕
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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 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



   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

้หนา   ๑๗
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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 
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   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  

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



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

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



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

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



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   

้หนา   ๒๖
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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 

้หนา   ๓๖
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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
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     (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 
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  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
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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 
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  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.
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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
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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. 
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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
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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

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



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

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



  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

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



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

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



  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 
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อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

ประธานกรรมการหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔


