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ประเด็นน าเสนอ



ก. การปิดยอดประกันรายรับ สป.สธ. ป6ี5



ปีงบประมาณ 2565 มกีารกนัเงนิไวป้รบัเกลีย่จากรายรบั OP-PP-IP
จ านวน 7,500 ลา้นบาท ดงันี ้

เงินกัน สป.สธ.
7,500 ลบ.

กันเงินใช้เติมหลังปรับ 
Step ladder& K

3,700 ลบ.

บริหารระดับประเทศ
600 ลบ.

บริหารระดับเขต
3,200 ลบ.

คงเหลือส ารองปิดยอด

ประกันปี65 395.80 ลบ.
เติมเงินตามเกณฑ์

3,304.20 ลบ.

1. 92 % ของยอดประกนัปี 64 (3,279.08 ลบ.)

2. รพช.ทีม่ปีระชากร UC<30,000 คน (21.27 ลบ.) 

ไมน่อ้ยกวา่ 100% ของ MOE UC

3. ป้องกนัความเสีย่งระดบัประเทศ 4 กรณี (3.85 ลบ)



ข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่ใช้ปิดยอดประกันรายรับปี 65
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1) ข้อมูลรายรับที่จะใช้เปรียบเทียบกับยอดประกันรายรับปีงบประมาณ 65 ประกอบด้วย
1.1 เงิน OP & PP ร้อยละ 100 ตามยอดเงินที่ได้รับจัดสรรร้อยละ 100 ของตัวเลขรายรับปี 2565
1.2 เงิน IP ใช้รายรับ IP ที่ได้รับจริงของปี 2565 จ านวน 12 เดือน
1.3 เงินราย Covid ที่หน่วยบริการมีรายรับปี 2565 

2) การเปรียบเทียบรายรับข้อ 1) กับ ยอดประกันรายรับปี 2565
2.1 หน่วยบริการที่มีรายรับ มากกว่า ยอดประกัน จะไม่ได้รับเงินเติม
2.2 หน่วยบริการที่มีรายรับ น้อยกว่า ยอดประกัน จะเติมเงินให้ได้ตามยอดประกัน (กรณีเงินพอ) 

หรือเติมเงินภายใต้งบประมาณที่มี (กรณีเงินไม่เพียงพอ)
2.3 ถ้าหากเติมแล้วมีงบประมาณเหลอื ให้จ่ายคืนหน่วยบริการตามผลงาน ทั้งนี ้กรณีปรับลดคา่แรง 

ปี 65 ได้ไม่ครบ จะน ามาหักจากงบประมาณคงเหลือก่อน จ่ายคืนให้หน่วยบริการตามผลงาน
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(ร่าง) การค านวณปิดยอดประกันรายรับปี 65
หน่วย : ลา้นบาท



ข. แนวทางการบริหารเงิน Basic payment ปี 66
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OP-ท ัว่ไป : การค านวณอตัราจา่ยแบบเหมาจา่ยรายหวั 
(1,344.40 บาทตอ่ผูม้สีทิธ)ิ

80% (1,075.52 บาทต่อผู้มีสิทธ)ิ 
adjusted ระดับจังหวัด โดย ±ไม่เกิน10% จากค่าเฉลี่ยประเทศ

20% (268.88 บาทต่อผู้มีสิทธ.ิ)
ใช้อัตราเท่ากันทุกจังหวัด [B]

1. จ านวนวงเงินรวม = อัตราจ่าย 1,075.52 * UC pop
2. Age Point = ผลรวมของ (UC pop ตามกลุ่มอายุ * cost index ตามกลุ่มอายุ) 

[ค านวนรายจังหวัด]
3. บาทต่อ age point = จ านวนวงเงินรวม   ผลรวม age point 
4. อัตราจ่ายต่อหัวก่อนปรับ ± 10% = (age point * บาทต่อ age point)  UC pop ) 

[ค านวนรายจังหวัด]
5. อัตราจ่ายต่อหัวหลังปรับ ± 10% [A] = ปรับค่าต่อหัวข้ันต่ าให้ได้ไม่น้อยกว่า -10% 

จากค่าเฉลี่ยประเทศ โดยปรับจังหวัดที่อัตราสูงลงตามสัดส่วน จนไม่เกินจ านวนวงเงิน
รวม [จะมีบางจังหวัดได้เท่าข้อ 4]

OP cost index 
กล ่มอาย  (ปี) 

<     -      -       -       -       -       -    >   
บริการผู้ป วยนอก  .      .      .      .     .      .      .      .     

 

A Bอัตราจ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวระดับจังหวัด =

A
B
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ค่าบริการผู้ป วยในทั่วไป 1,477.01 บาทต่อผู้มีสิทธิ

ส่วนที่เหลือ 
Global budget ระดับเขต

100 ลบ.
บริหารจัดการระดับประเทศ

แนวทางการจ่าย :
• เพ่ิมเติม ให้บริการในเขตที่อัตราจ่าย

ระดับเขตไม่ถึง 8,350 บาทต่อ adjRW
หากไม่พอ จ่ายเพ่ิมเติมเท่าจ านวนที่มี 
ตามเงื่อนไขที่คณะอน กรรมการก าหนด
หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการ
บริหารจัดการกองท น ก าหนด

แนวทางการจ่าย : คงใช้ DRG v5 ที่มีการปรับปร ง
1. จ่ายตามราคาที่ก าหนด เช่น บริการข้ามเขต บริการเด็กแรกเกิด ส ารอง

เตียง การใช้บริการโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ORS) เป็นต้น 
2. จ่ายเบื้องต้นที่อัตรา 8,350 บาทต่อ adjRW เท่ากันท กเขต
• สิ้นปี หากมีเงินเหลือ แต่ละเขตจ่ายเพิม่เติมตามผลงานของแต่ละ

หน่วยบริการ 
• ถ้าอัตราต่ ากว่า 8,350 บาทต่อ adjRW ให้ใช้เงินระดับประเทศจ่ายให้

ได้ที่อัตรา 8,350 บาทต่อ adjRW หากงบไม่พอจ่ายเท่าที่งบมีอยู่

แนวทางการบริหารจัดการค่าบริการผู้ป วยในทั่วไป ปี 2566



P&P Basic services
291.81 บ. : ปชก.ไทย

65% (151.01 บ.) 
จา่ยเหมาตาม ปชก.อตัราระดบัจังหวัด
ปรับตาม age adjusted ± ไมเ่กนิ

10% จากคา่เฉลีย่ประเทศ

35% (81.31 บ.)
จา่ยตามผลงานบรกิาร 
เม.ย.64 – ม.ีค.65

โอนเงนิให ้
หน่วยบรกิาร

จัดสรรตามหลกัเกณฑ ์
Step ladder

กนัเงนิเพือ่
บรหิาร สป.สธ. 

สทิธ ิUC
▪ สป.สธ.ใช ้ปชก. 1 เม.ย. 65 (หลัง
ปรับลดคา่ตรวจคัดกรองการไดย้นิ)
▪ สงักัดอืน่ๆ Point ปชก.UC รายเดอืน

PP Non UC 
ค านวณวงเงนิระดับจังหวดั
ใหส้ปสช.เขตปรับเกลีย่ผา่น
ความเห็นชอบของ อปสข.

CUP สป.สธ.
สงักดัอืน่ๆ หกั
เงนิเดอืนตามที่

ก าหนด

CUP สป.สธ.
สงักัดอืน่ๆ ปรับ
ลดคา่แรงตามที่

ก าหนด

รวมวงเงนิ PP Basic 
Services สป.สธ.

กรอบการบรหิารจดัการงบบรกิาร PP Basic services ปี 66

จา่ยตามผลงาน Fee schedule
จ านวนไมเ่กนิ 59.49 บ.

จา่ยแบบเหมาจา่ย
จ านวน 232.32 บ.

• บรกิารฝากครรภ์
• บรกิารป้องกนัและควบคมุโรคโลหติจางธาลสัซเีมยีในหญงิ
ตัง้ครรภ์

• บรกิารคดักรอง ธาลสัซเีมยีและคดักรองซฟิิลสิในสามหีรอืคู่
ของหญงิตัง้ครรภ์

• บรกิารป้องกนัและควบคมุกลุม่อาการดาวนใ์นหญงิตัง้ครรภ์
• บรกิารป้องกนัและควบคมุภาวะพร่องฮอรโ์มนไทรอยด ์
(TSH) และโรคฟินลิคโีตนูเรยี (PKU) ในเด็กแรกเกดิ

• บรกิารตรวจคดักรองผูป่้วยโรคพันธกุรรมเมตาบอลกิดว้ย
เครือ่ง Tandem mass spectrometry (TMS)

• บรกิารตรวจหลงัคลอด
• บรกิารทดสอบการตัง้ครรภ์
• บรกิารวางแผนครอบครัว และการป้องกนัการตัง้ครรภไ์มพ่งึ
ประสงค์

• บรกิารป้องกนัการยตุกิารตัง้ครรภท์ีไ่มป่ลอดภัย
• บรกิารแวน่ตาเด็กทีม่สีายตาผดิปกติ
• บรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู
• บรกิารคดักรองรอยโรคเสีย่งมะเร็งและมะเร็งชอ่งปาก
• บรกิารตรวจคดักรองและคน้หาวณัโรคในกลุม่เสีย่งสงู
• บรกิารคดักรองและประเมนิปัจจัยเสีย่งตอ่สขุภาพกาย/
สขุภาพจติ

• บรกิารตรวจคดักรองยนีกลายพันธุโ์รคมะเร็งเตา้นม
• บรกิารคดักรองโลหติจางจากการขาดธาตเุหล็ก
• บรกิารยาเม็ดเสรมิธาตเุหล็กและกรดโฟลคิ
• บรกิารวคัซนีคอตบี-บาดทะยัก (dT) ในผูใ้หญ่
• บรกิารเคลอืบฟลอูอไรด ์(กลุม่สีย่ง)
• บรกิารตรวจคดักรองมะเร็งล าไสใ้หญแ่ละล าไสต้รง 
• บรกิารฉดีวคัซนีวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่
• บรกิารฉดีวคัซนีพืน้ฐาน EPI (รอมต ิ7x7)
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1.หน่วยบริการภาครัฐสงักัดอ่ืนใน กทม. เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ สปสช.ก าหนด
2. หน่วยบริการภาครัฐสงักัดอื่นส่วนภูมิภาค
▪ Uhosnet หักเงินเดือนให้ได้ตามเพดานเงินเดือนของแต่ละแห่ง โดยกระจายเงินเดือนในงบ OP 

เหมาจ่าย, PP เหมาจ่าย และ IP บริการในเขต
▪ รัฐอื่นๆที่เหลือ หักเงินเดือนจากรายรับ OP เหมาจ่าย 32% PP Basic services 32% IP บริการ

ในเขต 28%
3. หน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ปรับลดค่าแรงระดับ CUP จากงบ OP-PP-IP ให้ได้จ านวนค่าแรงตาม

การค านวณของส านักงบประมาณ ใช้ข้อมูล GFMIS เป็นตัวเลขอ้างอิงระดับจังหวัด กระจายเป็นราย 
CUP ด้วยข้อมูลงบบ คลากรที่ปฏิบัติงานจรงิจากการกระทรวงสาธารณส ข

การปรบัลดคา่แรงหนว่ยบรกิารภาครฐั ปี 66



หลักเกณฑ์การบริหารเงิน Basic payment 
เฉพาะ สป.สธ. ปีงบประมาณ 2566



1. OP เหมาจ่ายรายหัว ค านวณจ่ายตามอัตราเหมาจ่ายรายหวัแต่ละจังหวัด โดยใช้ POP ณ 1 เม.ย.65 
เป็นตัวแทนในการจ่ายค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายทัง้ปี

2. PP เหมาจ่ายรายหัว ค านวณจ่ายตามอัตราเหมาจ่ายรายหวัแต่ละจังหวัด โดยใช้ POP ณ 1 เม.ย.65 
เป็นตัวแทนในการจ่ายค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายทัง้ปี และตามผลงานการใหบ้ริการของหน่วยบริการ
ตั้งแต่เดือนเมษายน 64 ถึงเดือนมีนาคม 65

3. IP ทั่วไป ค านวณจัดสรรตามผลงานบริการเดือน มกราคม 62 - ธันวาคม 62 (Service date)
ประกอบด้วย IP ในเขต / IP นอกเขต / IP NB กรณีป วยหรือ นน<1,500 กรัม / IP NB กรณีป วยที่
ได้รับหัตถการเพื่อการรักษาทีจ่ าเป็นและราคาแพง

การประมาณการรายรับ Basic payment (OP-IP-PP)ตามหลักเกณฑ์กลาง สปสช.
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ปรับลดค่าแรงระดับ CUP โดยใช้ข้อมูลปรับค่าแรงราย CUP ที่ได้รับจากกองเศรษฐกิจส ขภาพฯ

(1) ตัวเลขอ้างอิงระดับจังหวัด ใช้ตัวเลขการเบิกจ่ายจากระบบของกรมบัญชีกลางและระบบ GFMIS

(2) ปรับลดค่าแรงระดับ CUP ด้วยข้อมูลงบบ คลากรที่ปฏิบัติงานจริงจากกระทรวงสาธารณส ข

การปรบัลดคา่แรง สป.สธ. ปี 66



หลักเกณฑ์การจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว (OP-IP-PP) สป.สธ ปี 2566

1) คงหลักการจัดกล ่มและค่า Step และค่า K เหมือนปี 2565
2) กันเงินไว้ปรับเกลี่ย 7,500 ลบ.

2.1) ส าหรับบริหารจัดการระดับประเทศ  จ านวน 600 ล้านบาท
2.2) ส าหรับบริหารจัดการระดับเขต จ านวน 3,200 ล้านบาท
2.3) ส าหรับการปรับเกลี่ยรายรับของแต่ละหน่วยบริการ จ านวน 3,700 ล้านบาท

3) ให้เขตส ขภาพสามารถปรับค่าคะแนนการจัดสรรค่า K ได้ตามความเหมาะสม
4) มีการประกันรายรับขั้นต่ าของหน่วยบริการ และมีการก าหนดกล ่มเป้าหมายช่วยเหลือ



คา่คะแนนจดัสรรแบบข ัน้บนัได (Step Ladder) และคา่ถว่งน า้หนกั (คา่ K) 
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ข ัน้การก าหนดคา่ K คะแนนจดัสรร
รพช.≤10 1.50 
รพช.B>10-≤60 POP≤5,000 1.45 
รพช.B>10-≤60 POP>5,000-10,000 1.40 
รพช.B>10-≤60 POP>10,000-20,000 1.35 
รพช.B>10-≤60 POP>20,000-30,000 1.30 
รพช.B>10-≤60 POP>30,000-40,000 1.25 
รพช.B>10-≤60 POP>40,000-50,000 1.20 
รพช.B>10-≤60 POP>50,000-60,000 1.15 
รพช.B>10-≤60 POP>60,000 1.10 
รพช.B>60 POP≤60,000 1.15 
รพช.B>60 POP>60,000 1.10 
รพท.≤300 1.15 
รพท.>300-600 1.10 
รพท.>600 1.05 
รพศ.≤600 1.10 
รพศ.>600-1,000 1.05 
รพศ.>1,000 1.00 

ประชากรทีใ่ชข้ ัน้การ

จดัสรรOP/PP
คะแนนจดัสรร

≤5,000 2.00 
>5,000-10,000 1.80 
>10,000-20,000 1.60 
>20,000-30,000 1.40 
>30,000-40,000 1.20 
>40,000-50,000 1.10 
>50,000-60,000 1.00 
>60,000-90,000 0.95 
>90,000-120,000 0.90 
>120,000-150,000 0.85 
>150,000 0.80 



หลกัเกณฑก์ารจดัสรรงบเหมาจา่ยรายหวั (OP-IP-PP) สป.สธ ปี 2566

1) คงหลักการจัดกล ่มและค่า Step และค่า K เหมือนปี 2565
2) กันเงินไว้ปรับเกลี่ย 7,500 ลบ.

2.1) ส าหรับบริหารจัดการระดับประเทศ  จ านวน 600 ล้านบาท
2.2) ส าหรับบริหารจัดการระดับเขต จ านวน 3,200 ล้านบาท
2.3) ส าหรับการปรับเกลี่ยรายรับของแต่ละหน่วยบริการ จ านวน 3,700 ล้านบาท

3) ให้เขตส ขภาพสามารถปรับค่าคะแนนการจัดสรรค่า K ได้ตามความเหมาะสม
4) มีการประกันรายรับขั้นต่ าของหน่วยบริการ และมีการก าหนดกล ่มเป้าหมายช่วยเหลือ



การบริหารเงินกัน สป.สธ. ปี 2566

เงนิกนั สป.สธ.
7,500 ลบ.

กนัเงนิใชเ้ตมิหลังปรับ
Step ladder& K

3,700 ลบ.

บรหิารระดบัประเทศ
600 ลบ.

บรหิารระดบัเขต
3,200 ลบ.

คงเหลอืส ารองปิดยอด
ประกนัปี 66
411.85 ลบ.

เตมิเงนิตามเกณฑ์
3,288.15 ลบ.

1. 95 % ของยอดประกนัปี 65 (3,228.81 ลบ.)

2. รพช.ทีม่ปีระชากร UC<=30,000 คน (46.88 ลบ.) ไม่

นอ้ยกวา่ 100% ของ MOE UC

3. ป้องกันความเสี่ยงระดับประเทศ เพิ่มเติมจนเท่ากับ 10

ลา้นบาท (12.46 ลบ)

ตามประกาศฯปี 66 ให้กันเงินได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของประมาณการรายรับที่หน่วยบริการสังกดั สป.สธ.จะได้รับปี 66
ส าหรับบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัดและส าหรับการปรับเกลี่ยรายรับของแตล่ะหน่วยบริการ ภายใต้เงื่อนไขการ
จ่ายแบบขั้นบันได (Step ladder) และการเพิ่มค่าถ่วงน้ าหนักบริการผู้ป วยใน (ก าหนดค่า K)

ปี 66 สป.สธ.มีการกันเงินไว้ปรับเกลี่ยจากรายรับ OP-PP-IP จ านวน 7,500 ล้านบาท ดังนี้ 



รายการ งวดการโอนเงนิ

1.คา่บรกิารผูป่้วยนอกทั่วไป งวดที ่1 : สปสช.จะโอนเงนิรอ้ยละ 50 ของตัวเลขรายรับปี 66

ไมเ่กนิวนัที ่31 ตลุาคม 2565

งวดที ่2 : สปสช.จะโอนเงนิใหค้รบจ านวนเงนิรายรับปี 66

ไมเ่กนิวนัที ่31 มกราคม 2566

2.คา่บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนั

โรค ส าหรับบรกิารพืน้ฐาน 

งวดที ่1 : สปสช.จะโอนเงนิรอ้ยละ 50 ของตัวเลขรายรับปี 66

ไมเ่กนิวนัที ่31 ตลุาคม 2565

งวดที ่2 : สปสช.จะโอนเงนิใหค้รบจ านวนเงนิรายรับปี 66

ไมเ่กนิวนัที ่31 มกราคม 2565

หมายเหต ุ: กรณีไดข้อ้สรปุเรือ่งการแยกจา่ยชดเชยคา่บรกิารฉดีวคัซนีพืน้ฐาน EPI จะด าเนนิการหกัเงนิจากรายรับ

ในงวด 2 ตามยอดค านวณจัดสรรผลงาน EPI ตามเกณฑก์ลาง 

3.คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิฯพืน้ทีเ่สีย่งภัย และพืน้ที ่

3 จังหวดัชายแดนภาคใต ้

สปสช.จะโอนเงนิใหห้น่วยบรกิารครบตามตัวเลขทีไ่ดรั้บจัดสรรไมเ่กนิวนัที ่31 ตลุาคม 2565

4.เงนิบรหิารจัดการระดับเขต สปสช.จะโอนเงนิใหห้น่วยบรกิารครบตามตัวเลขทีไ่ดรั้บการปรับเกลีย่ 

ไมเ่กนิวนัที ่31 ตลุาคม 2565
5. คา่บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคส าหรับ

บรกิารพืน้ฐาน กรณีสทิธอิืน่ๆ (PP NON UC)

สปสช.จะโอนเงนิใหค้รบจ านวนเงนิรายรับปี 66 ไมเ่กนิวนัที ่31 มกราคม 2565

หมายเหต ุ: ทัง้นี ้สปสช.ตอ้งไดรั้บผลการปรับเกลีย่เป็นตามกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด

6.คา่บรกิารผูป่้วยในทั่วไป สปสช.โอนเงนิตามผลงานการใหบ้รกิารทีส่ง่มาในแตล่ะเดอืน โดยการใหบ้รกิารรักษาผูป่้วยภายใน

เขต จะค านวณจา่ยตามคา่ถว่งน ้าหนัก (คา่ K)

CUP ทีม่ปีระมาณการรายรับ นอ้ยกวา่จ านวนคา่แรง หรอื CUP กลุม่ทีย่อดประกนัรายรับ จ านวน 10 

ลา้นบาท จะหกัคา่แรงสว่นคา่บรกิารผูป่้วยในใหค้รบถว้นตามทีก่ าหนดกอ่น จงึไดรั้บการโอนรายรับ

ตามผลงานในเดอืนถัดไป 

แผนการโอนเงนิหนว่ยบรกิาร สป.สธ. 
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▪OP/PP ที่จ่ายแบบเหมาจ่ายตามประชากร (Point) รายเดือน
▪ IP ตามการส่งเบิกรายเดือน เดือนละ 1 งวด รวม 12 งวด 
▪โอนเงิน OP/PP/IP ให้หน่วยบริการ ท กวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

แผนการโอนเงินหน่วยบริการ รัฐนอก&เอกชน (ส่วนภูมิภาค)



Call Center : 1330 กด 5 กด 3

Provider Center : 02 554 0505 

เว็บบอร์ด (http://eclaim.nhso.go.th)

ติดต่อเรา 
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