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สรุปมติ และข้อสั่งการ 
จากการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ 
ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 15.00-17.30 น. ผ่านระบบ Zoom meeting  
https://zoom.us/j/93604729089?pwd=L1o1LzRlRk1FYldHK2pFaHAzS1ptdz09 

Meeting ID: 936 0472 9089, Passcode: 600863 

วาระ/ประเด็น มติที่ประชุม ข้อสั่งการ คทง. 5x5 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ไม่มี - 
 

- 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่าย
เงินกองทุนฯ ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2565  

มติที่ประชุม 
   รับรองมติประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่าย
เง ินกองทุนฯ วันที ่ 8/2565 วันที ่ 9 สิงหาคม 2565 ในที่
ประชุม 

ข้อสั่งการ 
- 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  
3.1 รายงานความพร้อมของระบบการพิสูจน์ต ัวตนกรณีการจ่าย
ค่าบริการฉีดวัคซีนพื้นฐาน (EPI Program) แก่หน่วยบริการที่ให้บริการ
และส่งข้อมูลผ่าน Application หมอพร้อม 

ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) สป.สธ. นำเสนอความพร้อม 
ของระบบการพิสูจนต์ัวตนกรณีการจ่ายค่าบริการฉดีวัคซีนพื้นฐาน (EPI Program) 
แก่หน่วยบริการที่ให้บริการและส่งข้อมูลผ่าน Application หมอพรอ้ม ดังนี ้

มติที่ประชุม 
1) รับทราบความพร้อมของระบบการพิสูจน์ตัวตน และการ

ยืนยันตัวตนของแพลตฟอร์ม หมอพร้อม  
2) มอบ กยผ. กองเศรษฐกิจสุขภาพฯ และสปสช.ร่วมจัดทำ

ข้อมูลและข้อเสนอการแยกจ่ายชดเชยค่าบริการฉีดวัคซีน 
EPI ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ออกจากงบ PP เหมา
จ่ายและเสนอต่อคณะกรรมการฯพิจารณาในการประชมุครั้ง
ต่อไป 

ข้อสั่งการ 
- 
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วาระ/ประเด็น มติที่ประชุม ข้อสั่งการ คทง. 5x5 

 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 3.1 

3.2 ข้อเสนอจากกรมวิชาการประกอบการพิจารณาเข้าสู่กระบวนการ
สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2567 
นพ.ดิเรก สดุแดน ผอ.กองเศรษฐกิจสุขภาพฯ สป.สธ. นำเสนอข้อเสนอจากกรม
วิชาการประกอบการพจิารณาเข้าสู่กระบวนการสิทธิประโยชน์ ดังนี ้

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 3.2 

มติที่ประชุม 
1) รับทราบข้อเสนอฯ จำนวน 5 รายการ เพื ่อพิจารณา

คัดเลือกเขา้เป็นสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

2) มอบ สปสช. รับข้อเสนอเพื่อเข้าสู่กระบวนการ กลไก
พิจารณาบรรจ ุ เข ้ า เป ็นส ิทธ ิประโยชน ์ ในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต่อไป 

ข้อสั่งการ 
- 

3.3 (ร่าง) ข้อเสนอแนวทางการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติให้กับ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปยัง อบจ. 

นพ.ดิเรก สดุแดน ผอ.กองเศรษฐกิจสุขภาพฯ สป.สธ. นำเสนอแนวทางการ
จัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปยัง อบจ. 
ดังนี ้

มติที่ประชุม 
1) เห็นชอบข้อเสนอรูปแบบการจัดสรรงบให้กับ รพ.สต.ที่

ถ่ายโอนไปยัง อบจ.สำหรับปี 2566 โดยจัดสรรผ่าน
หน่วยบริการประจำ (CUP) เข้าบัญชีเงินรบัฝาก  และให้
จังหวัดดำเนินการหารือร่วมกับ คกก.ระดับจังหวัด/กสพ.
ให้ได้ข้อสรุปก่อนการจัดสรร 

2) มอบกสธ. สปสช หารือร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และ อบจ. เพื่อสื่อสารลดความเสี่ยง 
ผลกระทบต่อการบริการประชาชนและหน่วยบริการ 

ข้อสั่งการ 
- 
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วาระ/ประเด็น มติที่ประชุม ข้อสั่งการ คทง. 5x5 

 

 

3) มอบกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ ตั้งคณะกรรมการร่วม กสธ. 
สปสช. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ และ อบจ. 
ติดตาม ประเมนิผลรปูแบบการจัดสรรเงินปี 2566 เพื่อ
จัดทำข้อเสนอสำหรับการจัดสรรปีถัดไป 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 วิธีการเบิกจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิดแบบ
ทุกราย ปีงบประมาณ 2566 

ผู้แทนกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นำเสนอวิธีการเบิกจ่าย 
ค่าบริการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิดแบบทุกราย ปีงบประมาณ 2566 
ดังนี ้

 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.1 

มติที่ประชุม 
1) เห็นชอบปรับวิธีการจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรองการได้

ยินทารกแรกเกิดแบบทุกราย ปี 2566 เป็นแบบเหมา
จ่ายให้หน่วยบริการที่ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายหน่วยบริการ
ที่มีศักยภาพ ตามเป้าหมายจำนวนเด็กแรกเกิด แทนการ
เหมาจ่ายตามจำนวนประชากรที่ลงทะเบียนของหน่วย
บริการประจำ 

2) มอบกรมการแพทย์ และ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (service-plan) สาขาโสต ศอ นาสิก  
2.1) แจ้งรายชื่อหน่วยบริการที่มีศักยภาพและจำนวน

เด็กแรกเกิดกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเป้าหมายการให้บริการ
ให้ สปสช.ดำเนินการจัดสรรงบประมาณตาม
แนวทางดังกล่าว 

ข้อสั่งการ 
- 
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วาระ/ประเด็น มติที่ประชุม ข้อสั่งการ คทง. 5x5 
2.2) วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประเมินผลการเข้าถึงบริการ 

เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอการพฒันารูปแบบ
การจ่ายสำหรับปีถัดไป  

3) มอบกองเศรษฐกิจสุขภาพฯและ สปสช. เร่งรัดปรับปรุง
ข้อมูล sheet 0 และเสนอกลไกที ่เกี ่ยวข้องพิจารณา
ต่อไป 

4.2 ข้อเสนอหลักการจัดสรรงบเพื่อปิดยอดประกันรายรับ หน่วยบริการ
สังกัด สป.สธ. ปี 2565 

     นายธวัชชัย เรืองโรจน์ ผอ.ฝา่ยบริหารการจดัสรรและชดเชยคา่บริการ สปสช. 
นำเสนอข้อเสนอหลักการจัดสรรงบเพื่อปิดยอดประกันรายรับ หน่วยบริการสังกัด 
สป.สธ. ปี 2565 

   
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.4 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบข้อเสนอการจัดสรรงบเพื่อปิดยอดประกันรายรับ
หน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ปี 2565 ตามที่เสนอ 

ข้อสั่งการ 
     -   

4.3 (ร่าง) การจัดสรรงบค่าบริการ OP IP PP (Basic Payment) ของ
หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 

    นพ.ดิเรก สุดแดน ผอ.กองเศรษฐกิจสุขภาพฯ สป.สธ. นำเสนอ(ร่าง) การจัดสรร
งบค่าบริการ OP IP PP (Basic Payment) ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 ดังนี ้

 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.3 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ผลการจัดสรรงบ UC Basic Payment 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.
ตามที่เสนอ โดย  
1) มอบกองเศรษฐกิจสุขภาพฯส่งข้อมูลการประมาณการ

จัดสรรให้ สปสช.ภายในเดือนกันยายน 2565 
2) มอบ สปสช.จัดทำข้อมูลเพื่อให้เขตปรับเกลี่ยตาม

หลักเกณฑ์ที่กำหนด และสง่ข้อมูลให้สป.สธ.เพื่อชี้แจงทำ
ความเข้าใจกับทุกเขตสุขภาพ  

3) มอบคณะทำงาน 5X5 เตรียมบริหารจัดการวงเงินตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด 

ข้อสั่งการ 
เตร ียมบร ิหารจ ัดการวงเง ินตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด 



สรุปมติคณะกรรมการฯ 7x7 และข้อสั่งการคณะทำงานฯ 5x5 ในการประชุมครั้งท่ี 9/2565 วันท่ี 20 กันยายน 2565 (ท่ีประชุมได้พิจารณารับรองมติในที่ประชุมแล้ว) Page 5 

วาระ/ประเด็น มติที่ประชุม ข้อสั่งการ คทง. 5x5 
4.4 ประเด็นเปลี่ยนแปลงการจ่ายชดเชยค่าบริการไตวายเรื้อรัง ปี 

2566 
      นางนันธิดา พงศ์ไพบูลย์ ผู้ชำนาญการด้านพัฒนาการจัดระบบการดูแลโรคไต
วายเรื้อรัง สปสช. นำเสนอประเด็นเปลี่ยนแปลงการจ่ายชดเชยค่าบริการไตวาย
เรื้อรัง ปี 2566 ดังนี ้

 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.2 

มติที่ประชุม 
1) รับทราบ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การ

จ่ายชดเชยบริการไตวายเรื ้อรังที ่เปลี ่ยนแปลงของ ปี 
2566 ตามที่เสนอ 

2) มอบคณะทำงานฯ 5x5 สื ่อสารหน่วยบริการทุกแห่ง
ทราบประเด็นเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 
การจ่ายชดเชยบริการไตวายเรื้อรังที่เปลี่ยนแปลงของ ปี 
2566 รวมถึงเตรียมความพร้อมดำเนินการการจัดหา 
EPO เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการต่อเนื่อง   

3) มอบคณะทำงานฯ  Service plan สาขาไต  
3.1)  สนับสนุนหน่วยบริการ ให้คำปรึกษาและส่งเสริม

ให้ผ ู ้ป ่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกการ
บำบัดทดแทนไตที่เหมาะสม 

3.2)  ส่งเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพการล้างไตทาง
ช่องท้อง ในหน่วยบริการ 

ข้อสั่งการ 
สื ่อสารหน่วยบริการทุกแห่งทราบ
ประเด็นเปลี ่ยนแปลงหลักเกณฑ์ 
ว ิธ ีการ เง ื ่อนไข การจ ่ายชดเชย
บริการไตวายเรื ้อรังที่เปลี่ยนแปลง
ของ ปี 2566 รวมถึงเตรียมความ
พร้อมดำเนินการการจัดหา EPO 
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการต่อเนื่อง   

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อทราบ  
5.1 การขับเคลื่อนนโยบายผ้าอ้อมและแผ่นรองซับของกองทุนท้องถิ่น 
       นายดุสิต ศรีโคตร ผอ.ฝ่ายสนับสนุนและขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น สปสช. รายงานการขับเคลื่อนนโยบายผา้อ้อมและแผน่รองซับของ
กองทุนท้องถิ่น 

 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 5.1 

มติที่ประชุม 
1) รับทราบการขับเคลื่อนนโยบายผ้าอ้อมและแผ่นรองซับ

ของกองทุนท้องถิ่น 
2) มอบคณะทำงานฯ 5x5 เร่งรัด กำกับ รพ.สต./รพช. ใน

พื้นที่สนับสนุนการประเมินความต้องการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 
และจัดทำโครงการ ให้ อปท. ในพื้นที่เพื่อดำเนินการ 

3) มอบ ศูนย์อนามัย/สสจ./สปสช.เขต ช่วยสื่อสารและ
สร้างมั่นใจในการอนุมัติงบประมาณของ กปท. 

 

ข้อสั่งการ 
เร่งรัด กำกับ รพ.สต./รพช. ในพื้นที่
สนับสนุนการประเมินความต้องการ
ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และจัดทำโครงการ ให้ 
อปท. ในพื้นที่เพื่อดำเนินการ 
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วาระ/ประเด็น มติที่ประชุม ข้อสั่งการ คทง. 5x5 
5.2 การจัดบริการเพิ่มการเข้าถึงยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิก 
(Ferrofolic) ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
      ผู้แทน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นำเสนอการจดับริการเพิ่มการเข้าถึง
ยาเม็ดเสริมธาตเุหล็กและกรดโฟลกิ (Ferrofolic) ร่วมกับสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ดังนี ้

 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 5.2 

มติที่ประชุม 
รับทราบรูปแบบการจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและ

กรดโฟลิกในรูปแบบยา Ferrofolic ตามท่ีเสนอ 

ข้อสั่งการ 
- 

5.3 การเตรียมความพร้อมระบบบริการรองรับการขยายประชาชน
เข้าถึงการดูแลผู้ป่วย Hepatitis C 
      ผูแ้ทนกรมควบคุมโรค กสธ.เสนอขอ้มูลการเตรียมความพร้อมระบบบรกิารรองรับการขยาย
ประชาชนเข้าถึงการดูแลผู้ป่วย Hepatitis C ดังนี้ 

1. การคัดกรอง (Screening) 
2. แนวทางการคัดกรองและรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ซี เพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาต้านไวรัส 

(Guideline) 
3. แนวทางการเบิกจ่ายการตรวจรักษา (Guideline) 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร (Training) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 2 รุ่น ใน

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 5.2 

มติที่ประชุม 
1) รับทราบการเตรียมความพร้อมระบบบริการรองรับการ

ขยายประชาชนเข้าถึงการดูแลผู้ป่วย Hepatitis C 
2) มอบคณะทำงาน 5x5 สื่อสารหน่วยบริการทราบการปรบั

เงื่อนไขการตรวจคัดกรอง การรักษาผู้ป่วย Hepatitis C 
ตามแนวทางใหม่ที่สอดคล้องกับคณะอนุบัญชียาหลัก
แห่งชาติ 

ข้อสั่งการ 
สื่อสารหน่วยบริการทราบการปรับ
เงื่อนไขการตรวจคัดกรอง การรักษา
ผู้ป่วย Hepatitis C ตามแนวทางใหม่
ที่สอดคล้องกับคณะอนุบัญชียาหลัก
แห่งชาติ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ ่าย
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. 
ระดับประเทศ [คณะกรรมการฯ 7x7] ครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม 
รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ 7x7 ครั้งที่ 
10/2565 วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. 
ผ่าน Zoom meeting 

ข้อสั่งการ 
     รับทราบ 
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