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สรุปมติ และข้อสั่งการ 
จากการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ 
ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบ Zoom meeting  

https://zoom.us/j/96581773482?pwd=ZjZaU0ZMNVNONkJwVkZ0ZW5WdXJSZz09 
Meeting ID: 965 8177 3482, Passcode: 980090 

วาระ/ประเด็น มติที่ประชุม ข้อสั่งการ คทง. 5x5 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ไม่มี - - 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จา่ย
เงินกองทุนฯ ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 20 กันยายน 2565  

มติที่ประชุม 
   รับรองมติประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่าย
เงินกองทุนฯ วันที่ 9/2565 วันที ่ 20 กันยายน 2565 ในที่
ประชุม 

ข้อสั่งการ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  
3.1 ข้อเสนอการจ่ายชดเชยค่าบริการฉีดวัคซีน EPI ของหน่วย
บริการสังกัด สป.สธ. 
     นพ.ดิเรก สุดแดน ผอ.กองเศรษฐกิจสุขภาพฯ สป.สธ. ข้อเสนอการจ่าย
ชดเชยค่าบริการฉีดวัคซีน EPI ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ดังนี ้

 

มติที่ประชุม 
1) เห็นชอบให้ สปสช. กันเงินค่าบริการ P&P ในส่วน 35% 

วงเงิน 205.32 ล้านบาท จากตารางการประมาณการณ์
รายรับ (Sheet 0) เพื่อจ่ายชดเชยบริการฉีดวัคซีน EPI ปี 
2566 ตามผลงานบริการ ในอัตรา 20 บาท/ครั้ง ที่มีการ
บันทึกข้อมูล ผ่าน Application หมอพร้อม สำหรับหน่วย
บริการทั้งใน และนอกสังกัดสป.สธ. ที่ให้บริการ EPI ใน
เขตพื้นที่ 1-12 

2) มอบ กยผ.สป./สปสช./คณะทำงานฯ 5x5 ซักซ้อม สื่อสาร
การดำเนินงาน ระบบการพิสูจน์ตัวตน และการยืนยัน

ข้อสัง่การ 
สื่อสารหน่วยบริการใน 

พ้ืนที่ทราบและดำเนินการต่อไป 
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วาระ/ประเด็น มติที่ประชุม ข้อสั่งการ คทง. 5x5 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 3.1 ตัวตน การบันทึกผลงาน ของแพลตฟอร์ม หมอพร้อม ให้

หน่วยบริการในเขตพื้นที่ 1-12 ทราบ  
3) รับรองมติการประชุม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป 

3.2 ข้อเสนอแนวทางการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติให้กับ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปยัง อบจ. 

นพ.เกษม ตั้งเกษมสำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค (นายแพทย์
เชี่ยวชาญ) สป.สธ.และ นพ.ดิเรก สุดแดน ผอ.กองเศรษฐกิจสุขภาพฯ สป.สธ. 
นำเสนอข้อเสนอแนวทางการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับ 
รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปยัง อบจ. ดังนี ้

 

มติที่ประชุม 
1) เห็นชอบรูปแบบการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติให้กับ สอน.และ รพ.สต.ที่ถ่ายโอนไป อบจ. โดย
แม่ข่ายสามารถจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่แต่ละเครือข่ายได้
ทำข้อตกลงการจัดบริการและการจัดสรรเงิน และแจ้ง 
สปสช. โอนวงเงินตามข้อตกลงดังกล่าว ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาท ี ่ ก ำหนด  (กอง เศรษฐก ิ จส ุ ขภาพแจ้ ง
รายละเอียดการจัดทำข้อตกลงให้กับทุกพื้นที่ ภายใน 12 
ตค.65 /พื ้นที่ทำข้อตกลง ปรับเกลี ่ยแจ้งยอดจัดสรร
มายังสปสช.ภายใน 15 ตค.65  /สปสช.จัดสรรรอบ 1 
ภายใน 31 ตค.65 /จัดสรรรอบ 2 ภายใน 31 มค. 66 )  

2) มอบ กสธ. สปสช. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะทำงานฯ 5x5 สื่อสาร 
รพ.สต.ทุกพื้นที่รับทราบ ดำเนินการ เพื่อลดความเสี่ยง 
ผลกระทบต่อการบริการประชาชนและหน่วยบริการ 

3) การดำเนินการระยะต่อไป ตั้งคณะกรรมการร่วม กสธ. 
สปสช. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ติดตามผลกระทบการถ่ายโอนเพื ่อปรับ
ข้อเสนอแนวทางในการดำเนินงานระบบการบริการร่วม
และการบริหารจัดการการจัดสรรงบกองทุน UC ให้
เหมาะสมต่อไป 

ข้อสั่งการ 
สื่อสาร รพ.สต.ทุกพ้ืนที่ 

รับทราบ ดำเนินการ 
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วาระ/ประเด็น มติที่ประชุม ข้อสั่งการ คทง. 5x5 

 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 3.2 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 ข้อเสนอมาตรฐานและเป้าหมายการตรวจคัดกรองไวรัสตับ
อักเสบซีในประชาชนไทย 
       พญ.สุชาดา เจียมศิริ รอง ผอ.กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นำเสนอข้อเสนอมาตรฐานและเป้าหมาย
การตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซีในประชาชนไทย ดังนี ้

 

มติที่ประชุม 
1) เห็นชอบข้อเสนอการขยายกลุ่มเป้าหมายการตรวจคัด

กรองและตรวจยืนยันโรคไวรัสตับอักเสบ ซี ในประชากร
ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี 

2) มอบคณะทำงานฯ 5x5 ประสานหน่วยบริการในทุกพื้นที่ 
กระตุ ้น ติดตามกลุ ่มเป้าหมายตามข้อ 1) เพื ่อเข้ารับ
บริการ 

3) มอบ สปสช.รับข้อเสนอไปพิจารณาความเป็นไปได้ของ
งบประมาณท ี ่ จะรองร ับ สำหร ับการดำ เน ินการ
ปีงบประมาณ 2566  

ข้อสั่งการ 
ประสานหน่วยบริการในทุก 

พ้ืนที่ กระตุ้น ติดตามกลุ่มเป้าหมาย 
ที่กำหนดให้เข้ารับบริการ 
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วาระ/ประเด็น มติที่ประชุม ข้อสั่งการ คทง. 5x5 

 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.1 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อทราบ  
5.1 มาตรฐานการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ในชุมชน (หน่วย CBO) 
       ผู้แทนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นำเสนอมาตรฐานการ
จัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน (หน่วย CBO) ดังนี ้

 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 5.1 

มติที่ประชุม 
ร ับทราบมาตรฐานการจ ัดบร ิการเอชไอว ีและ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน (หน่วย CBO) 
 

ข้อสั่งการ 
- 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
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วาระ/ประเด็น มติที่ประชุม ข้อสั่งการ คทง. 5x5 
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่าย
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัด 
สป.สธ. ระดับประเทศ [คณะกรรมการฯ 7x7] ครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม 
รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ 7x7 ครั้งที่ 
11/2565 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-16.30 
น. ผ่าน Zoom meeting 

ข้อสั่งการ 
     รับทราบ 

 
นางสาวผ่องพรรณ ราชคม/นางกาญจนา ศรีชมภู  

                    สรุปมติประชุมและเสนอรับรองมติในที่ประชุม 
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