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 สรุปมติการประชุม  
คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน  

ครั้งที่ 8/2565 ในวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ โปรแกรม Zoom https://zoom.us/j/9793077298?pwd=dFhJa25UalkzODNZUjBUczFYQWppUT09 

Meeting ID: 979 307 7298 Passcode: 168168 
ระเบียบวาระ / เรื่อง มติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.1 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9/2565 วันที่ 5 กันยายน 

65 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอนุกรรมการฯ 
1. เห็นชอบข้อเสนอวงเงินงบประมาณที่จะขอรับจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ รอบท่ี 5 ปี 2565 เพื่อจ่าย

ชดเชยค่าบริการสาธารณสุขสำหรบัโรคโควดิ 19 และบริการอื่นท่ีเกีย่วข้อง ท่ีให้บริการก่อน 4 
กรกฎาคม 2565 และส่งข้อมลูเพือ่ขอรับค่าใช้จ่ายภายใน 31 สิงหาคม 2565 จำนวน 
27,562.56 ล้านบาท โดยมอบ สปสช.ปรับยอดหนี้ค้างจ่ายให้เป็นปจัจุบันก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯพิจารณาต่อไป 

2. เห็นชอบให้ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับ
การตรวจคัดกรอง ตรวจยืนยัน การดูแลรักษาที่เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19 ที่ถูกกำหนดไว้ใน
แนวทางเวชปฏิบัติฯที่กรมการแพทย์หรือกระทรวงสาธารณสุขกำหนดทุกรายการ เป็นสิทธิ
ประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามเกณฑ์การพิจารณาแบบ Green channel  

3. เห็นชอบหลักการจา่ยชดเชยค่าบรกิารรักษาโรคโควดิ 19 และวงเงินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ตามที่
เสนอ โดยใช้งบประมาณจากงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิปี 2565 ในส่วนของ
ค่าบริการผู้ป่วยในท่ัวไปที่เกินกว่าอัตราจ่ายเบื้องต้น ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 

4. เห็นชอบการเพิ่มรายการยา infliximab และ adalimumab ซึ่งเป็นรายการใหม่ให้เป็นสิทธิ
ประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

5. มอบ สปสช. ประสานการจัดซื้อรวมรายการยา infliximab และ adalimumab ตามระบบการ
บริหารจดัการยาฯที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 1.1 
 
 
 

มติที่ประชุม  
รับทราบ 
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ระเบียบวาระ / เรื่อง มติที่ประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
 รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ ครั้งที่ 7/2565 

วันที่ 18 สิงหาคม 2565  
 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบรหิาร
จัดการกองทุนครั้งที่ 7/2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
3.1 ข้อเสนอการทบทวนรายการบริการและอัตราจ่ายแบบ fee schedule ของ

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2566 
   ข้อเสนอ รายการ อัตราทีป่รับปรุง (รายการ FS ทั่วไป)  ข้อเสนอ รายการ อัตราที่ปรับปรุง (รายการ FS ยา) 

 

   
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 3.1 

มติที่ประชุม 
1. เห็นชอบข้อเสนอการปรับปรุงรายการ และอัตราการจ่าย รายการบริการ FS และมอบ

คณะทำงานพัฒนารายการบริการและอัตราจ่ายแบบ Fee schedule ของระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พิจารณารายละเอียด ก่อนประกาศใช้ให้ทันภายใน 1 
ตุลาคม 2565 

2. รับรองมติในที่ประชุมเพ่ือดำเนินการได้ทันที 
 

1)  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
4.1(ร่าง) การจัดสรรงบค่าบริการ OP IP PP (Basic Payment) ของหน่วยบริการ

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2566 

  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.1 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ ผลการจัดสรรงบ UC Basic Payment ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามท่ีเสนอ 

 

4.2 ความคืบหน้าการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายโดยคทง.กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อ
บริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

คทง.กำหนดอัตราค่าใช้จา่ยฯ วันที่ 16 กันยายน 65    คทง.กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายฯ วันที่ 20 กันยายน 65 
 

มติที่ประชุม 
1. เห็นชอบการกำหนดอัตราราคาจ่ายชดเชยตามที่คทง. ต่อรองได้ในบริการ ดังนี้ 



  

มติคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทนุ ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 22 กันยายน 2565 3 

  

ระเบียบวาระ / เรื่อง มติที่ประชุม 

 

1.1 ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoietin) สำหรับผู้ป่วยบริการฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม  

1.2 เครื่องตรวจน้ำตาลแบบต่อเนื่อง (continuous glucose monitoring; CGM) 
1.3 สายสวนหลอดเลือดระยะยาว (permanent catheter) กรณ ีVascular Access 

2. มอบ สปสช. ดำเนินการ 
2.1 สื่อสารท้องถิ่นทราบแนวทางดำเนินงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง แนวทางการ

จัดสรรและกระจายผ้าอ้อม/แผ่นรองซับ/แผ่นเสริมซับ/ผ้าอ้อมทางเลือก ตาม
ข้อเสนอของคณะทำงานฯ ก่อนดำเนินงาน 

2.2 จัดทำข้อมูลผลกระทบงบประมาณและรายงานต่ออนุกรรมการฯทราบต่อไป  
2.3 จัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายรองรับสำหรับ 4 รายการ 

ตามท่ีเสนอ 
3. รับรองมติในที่ประชุมเพ่ือดำเนินการได้ทันที 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ  
5.1 ความคืบหน้าการเสนอขอรับงบจากพ.ร.ก.กู้เงินฯสำหรับค่าบริการโควิด 19 
และสรุปยอดวงเงินที่ใช้สำหรับบริการโควิด 19 ปี 2563-2565  

มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 13 ก.ย. 65 อนุมัติงบค่าบริการโควิด-19 สำหรับปี 65รอบ 5 
กรอบวงเงิน 25,845.8471  ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีเหลือจำนวน 1,716.7134 ล้าน
บาท ให้ สปสช. ดำเนินการโดยใหใ้ช้จ่ายจากแหล่งเงินอ่ืน อาทิ กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เป็นลำดับแรก 

 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 5.1 

มติที่ประชุม 
1. รับทราบความคืบหน้าการเสนอขอรับงบจากพ.ร.ก.กู้เงินฯสำหรับค่าบริการโควิด 19 

และสรุปยอดวงเงินที่ใช้สำหรับบริการโควิด 19 ปี 2563-2565  
2. มอบ สปสช.วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมประเด็น จำนวนงบประมาณที่ใช้กับจำนวนผู้ติด

เชื้อ ข้อมูลงบประมาณที่ใช้แยกตามรายการบริการ เช่นการตรวจคัดกรอง การรักษา
รูปแบบต่างๆ และค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับกองทุนประกันสุขภาพอ่ืนๆ และเสนอต่ออนุ
กรรมการฯทราบต่อไป 
 

5.2 ความคืบหน้าของแนวทางการจัดสรรค่าบริการสาธารณสุขแก่รพ.สต. ที่ถ่าย
โอนให้แก่ อบจ.ปีงบประมาณ 2566 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระ / เรื่อง มติที่ประชุม 
หลักการจดัสรรค่าบริการสาธารณสุขแก่หน่วยบริการถ่ายโอน จากมติคทง.วันท่ี 23 สค. 65 

1. ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และประกาศ
คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนในการรับบริการสาธารณสุขเป็นหลัก โดยต้อง
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานไดไ้ม่น้อยไปกว่าก่อนการถ่ายโอนภารกิจ 

3. หน่วยบริการถ่ายโอน ยังคงมีสถานะเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือเครือข่ายของหน่วย
บริการประจำเดิม เหมือนก่อนการถ่ายโอน 

4. ในช่วงเปลี่ยนผ่าน สปสช. จะคงประชาชนไว้ในหน่วยบริการประจำเดิม เว้นแต่ประชาชน
ขอย้ายหน่วยบริการประจำ 

5. สปสช. จะจดัสรรค่าบริการสาธารณสุขไปยังหน่วยบริการถ่ายโอน ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างหน่วยบริการประจำ และหน่วยบริการถ่ายโอน โดยอาจใช้กลไก กสพ. ในการ
ดำเนินงาน 

มติคกก. 7x7 วันท่ี 20 ก.ย. 65 
(ร่าง) ข้อเสนอแนวทางการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติให้กับ รพ.สต. ที่ถ่าย
โอนไปยัง อบจ. 
1) เห็นชอบข้อเสนอรูปแบบการจัดสรรงบให้กับ รพ.สต.ที่ถ่ายโอนไปยงั อบจ.สำหรับปี 2566 

โดยจดัสรรผา่นหน่วยบริการประจำ (CUP) เข้าบัญชีเงินรับฝาก  และให้จังหวัดดำเนินการ
หารือร่วมกับ คกก.ระดับจังหวัด/กสพ.ให้ได้ข้อสรุปก่อนการจัดสรร 

2) มอบกสธ. สปสช หารือร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ อบจ. เพื่อสื่อสาร
ลดความเสีย่ง ผลกระทบต่อการบริการประชาชนและหน่วยบริการ 

3) มอบกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ ตั้งคณะกรรมการร่วม กสธ. สปสช. กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และ อบจ. ติดตาม ประเมินผลรูปแบบการจัดสรรเงินป ี2566 เพื่อจัดทำ
ข้อเสนอสำหรับการจัดสรรปีถดัไป 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 5.2 

รับทราบความคืบหน้าของแนวทางการจัดสรรค่าบริการสาธารณสุข แก่รพ.สต. ที่ถ่ายโอน
ให้แก่ อบจ.ปีงบประมาณ 2566 
 

5.3 การจ่ายค่าจัดเตรียมกระจกตาชั้นในสำหรับการปลูกถ่ายกระจกตาชั้นใน 
(DSAEK) สำหรับผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 5.3 

มติที่ประชุม 
1. รับทราบการจ่ายค่าจัดเตรียมกระจกตาชั้นในสำหรับการปลูกถ่ายกระจกตาชั้นใน 

(DSAEK) อัตรา 13,000 บาทต่อดวงตา 1 ข้าง โดยใช้งบประมาณบริการกรณีเฉพาะ 
(Central reimbursement) กรณีการจัดการหากระจกตา  สำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยน
กระจกตา มีผลในการบริการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

2. รับรองมติในที่ประชุมเพ่ือดำเนินการได้ทันที 
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ระเบียบวาระ / เรื่อง มติที่ประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
6.1 การคงสิทธิการเข้ารับบริการในหน่วยบริการกรณีเปลี่ยนจากสิทธิสวัสดิการ
ข้าราชการมาเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

กรณีบุคคลที่เป็นข้าราชการเสียชีวิต สงผลให้ผู้ใช้สิทธิพ่วงข้าราชการต้อง 
เปลี่ยนสิทธิมาเป็นสิทธิ UC ต้องเปลี่ยนหน่วยบริการที่เคยรักษาทำให้การรักษาไม่
ต่อเนื่อง จึงเสนอให้ สปสช.รับประเด็นไปพิจารณาว่าจะจัดระบบการจ่ายค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้กลุ่มนี้สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการเดิมได้  

มติที่ประชุม 
สปสช.รับประเด็นไปพิจารณาการจัดระบบการจ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายเพื่อให้กลุ่มที่ 

ต้องย้ายสิทธิจากสิทธิสวัสดิการข้าราชการมาเป็นสิทธิ UC ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องที่
หน่วยบริการเดิม  

6.2 การออกแบบการจ่ายรองรับบริการที่ต้องดูแลต่อเนื่องจากรพ.ใหญ่ไปรพ.
ขนาดเล็ก 

ปัจจุบันมีพบปัญหาข้อร้องเรียน และกรณีสอบสวนประเด็นบริการการคลอด 
ทั้งประเด็นเรื่องคุณภาพมาตรฐาน และประเด็นการเข้าไม่ถึงบริการ โดยมีข้อเสนอมี
ระบบการเข้ารับบริการคลอดในหน่วยบริการขนาดใหญ่ ภายหลังคลอดให้สามารถ
ส่งกลับมายังรพ.ขนาดเล็กเพื่อดูแลต่อเนื่องได้ (กรณีเทียบเคียงกับบริการย่านโยธีใน
พ้ืนที่เขต 13 กทม.) 

มติที่ประชุม 
สปสช.รับประเด็นไปพิจารณาการจัดระบบการจ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายเพื่อให้ 

หญิงตั้งครรภ์สามารถเข้าถึงบริการการคลอดท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานต่อไป 
 

6.3 กำหนดนัดหมายการประชุมคณะอนุกรรมการฯครั้งต่อไป 
กำหนดการประชุมอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และการบริหารจัดการกองทุน 

ครั้งท่ี 9/2565 วันท่ี 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. 
ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30-16.30 น.(พิจารณางบขาขึ้น 67 ปรับ
วันประชุมเนื่องจากวันเดิมวันหยุดการประชุม APEC) 

มติที่ประชุม 
รับทราบกำหนดนัดหมายประชุมอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และ 

การบริหารจัดการกองทุนครั้งต่อไป  
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