
ภาพรวมการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิ

และการด าเนินงานที่เก่ียวข้องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
ที่ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวดั



คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ



หน่วยบริการ



4











การขับเคลื่อนนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ส าคัญ
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19 ปี

2565

. การผา่ตดัปลกูถา่ยตบัในผูป่้วยโรค
ตบัแข็งระยะกลางและระยะทา้ย
. การตรวจคดักรองยนีส์ HLA-
B*5801
. เพิม่อปุกรณ์ ECMO
. การคดักรองเพือ่คน้หา และวนิจิฉัย
วณัโรค
.  การตรวจคดักรองการไดย้นิใน
ทารกแรกเกดิ
- การผา่ตดัประสาทหเูทยีมในเด็ก

. การผา่ตดัปลกูถา่ยตบัในผูป่้วย
โรคตบัแข็งระยะกลางและระยะทา้ย
. การตรวจคดักรองยนีส์ HLA-
B*5801
. เพิม่อุปกรณ์ ECMO
. การคดักรองเพือ่คน้หา และ
วนิจิฉยัวณัโรค
.  การตรวจคดักรองการไดย้นิใน
ทารกแรกเกดิ
- การผา่ตดัประสาทหเูทยีมในเด็ก

“ทกุคนทีอ่าศยัอยูบ่นแผน่ดนิไทย ไดร้บัความคุม้ครอง

หลกัประกนัสขุภาพอยา่งถว้นหนา้ดว้ยความม ัน่ใจ”
วสิยัทศัน์





เป้าหมายของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

“สร้างหลักประกันให้กับคนทุกคนให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ตาม

ความจ าเป็น และไม่ล้มละลายจากการเจ็บป่วย ด้วยบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
ประชาชนพอใจ โดยค านึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน”
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ในฐานะประชาชน ฉันต้องการ.......

•มีหลักประกันสุขภาพ
•สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ที่จ าเป็นได้ ไมถู่กเลือกปฏิบัติ
•ได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
•ไม้ล้มละลายจากการเจ็บป่วย

13



ระบบบริการที่พึงประสงค์

14

รพช.

ปฐมภูมิปฐมภูมิ ทุติยภูมิ

ตติยภูมิ

ปฐมภูมิ

การดูแลที่บ้านอาสาสมัคร

ปฐมภูมิ

ปฐมภูมิ

ปฐมภูมิ



priority

MCH, 
Aging, 

etc

DM, HT, 
Stroke

มะเรง็ทอ่น ำ้ดี
,accident

work finance

15

บูรณาการ





ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ของเราเป็นอย่างไร??
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ผู้สูงอายุ / ผู้มีภาวะพ่ึงพิง









ปัญหาของพ้ืนที่

• ?????

• ?????

• ?????
1. เบาหวาน/ความดัน  ?? xx%

2. ไตวาย

3. มะเร็ง

4. อุบัติเหตุจราจร

5. ผู้สูงอายุ/ผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

6. ความรุนแรงในชุมชน

7. ??

การจัดการปัญหาภายใต้การมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายและชุมชน
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ภาพที่จะเปลี่ยนไป (ผู้รับบริการ)











การพฒันาคุณภาพ มาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิ



รูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณ



รายการ
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท)

1. บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 161,602.6675
2. บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 3,978.4785
3. บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 9,952.1756
4. บริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรงั 1,071.4748
5. ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมส าหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย 
และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

1,490.2880

6. ค่าบริการสาธารณสุขส าหรบัผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน 1,265.6460
7. ค่าบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติมส าหรับการบริการระดับปฐมภูมิ 188.8543
8. ค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,772.0000
9. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 437.3360
10. ค่าบริการสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกันโรค 21,381.1071

รวมทั้งสิ้น 204,140.0278
ค่าแรงของหน่วยบริการของรัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 61,842.0911
รวมกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ไม่รวมเงินเดือนหน่วยบริการ
ของรัฐ) 

142,297.9367

การบริหารจัดการกองทนุหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ภาพรวม ปีงบประมาณ 2566

ร่าง บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 

ปีงบประมาณ 2566

ประเภทบริการ
จ านวนบาท/

ผู้มีสิทธิ
1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป 1,344.40
2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป 1,477.01
3. บริการกรณีเฉพาะ 399.49
4. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 17.23
5. บริการการแพทย์แผนไทย 19.16
6. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน (ค่าบริการทางการแพทย์
ส าหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เพ่ือสนับสนุนเป็นค่าเสื่อมราคาของ
หน่วยบริการ)

128.69

รวม   (บาทต่อผู้มีสิทธิ) 3,385.98
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กลไกการขับเคลื่อนงานร่วมกัน “ร้อยแก่นสารสินธุ์”
การขับเคลื่อนแผนร่วม อปสข./อคม. สู่การปฏิบัติ

หลักการ/แนวทาง : น ารูปแบบการบริหารภารกิจร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการร่วมกัน ตั้งแต่ระดับ เขต/จังหวัด/อ าเภอ

▪ ยกระดับบัตรทอง
▪ วาระสุขภาพดีฯ

▪ แม่และเด็ก
▪ NCD
▪ กลุ่มเปราะบาง
▪ สุขภาพจิต

▪ การริเริ่มและพัฒนานวตกรรม
▪ กปท.
▪ ปฐมภูมิ

▪ ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ

อปสข./
อคม.

กสพ. พชอ.

[กขป./สสส./HACC]

(สปสช.เขต+CFO,COO)
คณะท างานยุทธศาสตร์/

ข้อมูลข่าวสาร M&E ระดับเขต

คณะท างานขับเคลื่อน
การจัดบริการเขต/SP

สปสช.เขต+CSO+
ศูนย์วิชาการ

คณะท างานขับเคลื่อน
การจัดบริการจังหวัด/SP

คณะท างานประสานการจัดสรรงบประมาณ
การเงินการคลังระดับเขต

(สปสช.เขต + CFO)

คณะท างานประสานการจัดสรรงบประมาณ
การเงินการคลังระดับจังหวัด

กองทุนสุขภาพจังหวัด
[5x5]

(สสจ.+อบจ.+ท้องถิ่นจังหวัด+รพท.)
คณะท างานยุทธศาสตร์/

ข้อมูลข่าวสาร M&E ระดับจังหวัด

หน่วยบริการ
ชุมชน

CUP
(สสอ.+รพ.+รพ.สต.

กปท./LTC

(อ าเภอ+สสอ.+อปท.+รพช.)
คณะท างานยุทธศาสตร์/

ข้อมูลข่าวสาร M&E ระดับอ าเภอ

คปสอ.
SP

3หมอ

Focal point : CFO,เขตสุขภาพ
ศอด.7
ศคร.7
ศูนย์สุขภาพจิต/รพ.จิตเวช/ส.สุขภาพจิตเด็ก



-โอนครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
-ถ่ายโอนบุคลากร
-เปลี่ยนสังกัด
-แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่
-ข้อตกลงการจัดสรรงบประมาณและ
การสนับสนุนยา เวชภัณฑ์ supply

-สื่อสารแผนและนโยบาย
-ข้อตกลงการจัดสรรงบตามผลงานบริกร
-วิเคราะห์ความเพียงพอ 

-ก าลังคน
-เครื่องมือ ยา เวชภัณฑ์ ระบบสนับสนุน

-Financial & Claim system 
-e-Claim & Authen System
-Claim center & Support center

-Information system 43 แฟ้ม

-M&E
-Access 
-Coverage
-KPI ตาม แผนพัฒนาสุขภาพระดับ

พื้นที่
-Claim efficiency (Success or Not)
-พัฒนาและขยายบริการ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 2 เป็นต้นไป

แบบจ าลองการเตรียมการหลังการถ่ายโอน



งบพื้นฐาน งบสนับสนุนการท างาน
-งบกองทุนท้องถิ่น
-งบ LTC
-งบ PCC (เฉพาะหน่วยที่ได้รับเลอืก)

งบสอย
UC
-งบฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
-งบแพทย์แผนไทย
-OP Anywhere
-PP Fee schedule

งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ และที่เกี่ยวข้องกรณีบริการระดับปฐมภูมิ

งบผู้ป่วยนอก
OP

งบสร้างเสริมฯ
PP

Capitation

Capitation ผลงาน

Workload Fee schedule
เบิกจ่าย/ตาม

จ่าย 6 รายการ 22 รายการ

OP,OP refer,OP AE,OP anywhere

ค่าเสื่อม

ข้อตกลง

กรมบัญชีกลาง
-งบชดเชยบริการสวัสดิการข้าราชการ
ท้องถิ่น
- งบชดเชยบริการสวัสดิการข้าราชการ



การจัดสรรงบประมาณ แก่ รพ.สต.ถ่ายโอน

จังหวัด รพ.สต.ถ่ายโอน การจัดสรรงบประมาณแก่ รพ.สต.ถ่ายโอน หมายเหตุ

จ านวน ร้อยละ มติ กสพ. วงเงิน OP/PP ค่าเสื่อม วงเงินผลงานปี 2565

ขอนแก่น 248 100 ผ่าน 157,054,075.48 34,624,063.34 

มหาสารคาม 128 73 ผ่าน 53,760,000.00 7,566,400.00 

ร้อยเอ็ด 229 100 ผ่าน 138,000,000.00 11,644,715.57 12,000,000.00

กาฬสินธุ์ 51 33 ผ่าน 20,000,000.00 2,506,703.99 

รวม 656 81.09 368,814,075.48 56,341,882.90 12,000,000.00

งบสนับสนุนการจัดบริการ
จังหวัด S M L

ขอนแก่น 39,000 39,500 40,000

มหาสารคาม 35,000 35,000 35,000

ร้อยเอ็ด

กาฬสินธ์ุ 33,000 33,000 33,000



งบผู้ป่วยนอก
OP

งบสร้างเสริมฯ
PP

ค่าเสื่อม

งบพื้นฐาน

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยบรกิาร

https://smt.nhso.go.th/smtf/#/bs/



งบสอย
-งบฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
-งบแพทย์แผนไทย
-OP Anywhere
-PP Fee schedule

บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค

ID ล าดบั

1 บรกิารฝากครรภ์

2 บรกิารการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู

3 บรกิารการป้องกนัและควบคมุโรคโลหติจางธาลสัซเีมยีในหญงิตัง้ครรภ์

4 บรกิารป้องกนัและควบคมุกลุม่อาการดาวนใ์นหญงิตัง้ครรภ์

5 บรกิารป้องกนัและควบคมุภาวะพรอ่งฮอรโ์มนไทรอยด ์(TSH) และ โรคฟินลิคโีตนูเรยี (PKU) ในเด็กแรกเกดิ

6 บรกิารป้องกนัการยตุกิารตัง้ครรภท์ีไ่มป่ลอดภัย

7 บรกิารแวน่ตาเด็กทีม่สีายตาผดิปกติ

8 บรกิารตรวจคดักรองและคน้หาวณัโรคในกลุม่เสีย่งสงู

9 บรกิารวางแผนครอบครัวและการป้องกนัการตัง้ครรภไ์มพ่งึประสงค์

10 บรกิารการคดักรองธาลสัซเีมยีและการคดักรองซฟิิลสิในสามหีรอืคูข่องหญงิตัง้ครรภ์

11 การตรวจหลงัคลอด

12 การทดสอบการตัง้ครรภ์

13 บรกิารคดักรองรอยโรคเสีย่งมะเร็งและมะเร็งชอ่งปาก (CA Oral Screening)

14 บรกิารคดักรองและประเมนิปัจจัยเสีย่งตอ่สขุภาพกาย/สขุภาพจติ

15 บรกิารตรวจยนี BRCA1/BRCA2 ในกลุม่ผูป่้วยมะเร็งเตา้นมทีม่คีวามเสีย่งสงูและญาตสิายตรงทีม่ปีระวตัคิรอบครัวตรวจพบยนีกลายพันธุ์

16 บรกิารตรวจคดักรองผูป่้วยโรคพันธกุรรมเมตาบอลกิดว้ยเครือ่งTandem mass spectrometry (TMS)

17 บรกิารคดักรองโลหติจางจากการขาดธาตเุหล็ก

18 บรกิารยาเม็ดเสรมิธาตเุหล็กและกรดโฟลกิ

19 บรกิารวคัซนีคอตบี-บาดทะยัก (dT) ในผูใ้หญ่

20 บรกิารเคลอืบฟลอูอไรด ์(กลุม่สีย่ง)

21 บรกิารตรวจคดักรองมะเร็งล าไสใ้หญแ่ละล าไสต้รง (Fit test)

22 บรกิารฉีดวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญต่ามฤดกูาล

23 บรกิารฉีดวคัซนีพืน้ฐานตามแผนงานสรา้งเสรมิภูมคิุม้กนัโรค (EPI)

งบบริการแพทยแ์ผนไทย

บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์



รูปแบบการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน

01 Smart Card

02 Take a Photo

03 Scan QR 

02 Insert PID 

ERM 
(Web Online)

New Authen (Web 
Online)

MOBILE
/LINE (QR)

01 Smart Card

รับรองโดยเจ้าหน้าท่ี / ผู้ปกครอง
(เสียบบัตรเจ้าหน้าท่ี / ผู้ปกครองแทน)

ถ่ายรูปหน้าผู้ป่วย 
พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน

ผ่าน line Application 
โดยประชาชน

เสียบบัตรประชาชนผ่านเคร่ืองอ่าน
บัตร SMC

เสียบบัตรประชาชนผ่านเครื่อง
อ่านบัตร SMC

** ทุกระบบต้องยืนยันตัวตน ณ วันที่รับบริการ
และต้องบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ป่วย/ผู้ปกครอง

02 Insert PID 

รับรองโดยเจ้าหน้าท่ี / ผู้ปกครอง
(เสียบบัตรเจ้าหน้าท่ี / ผู้ปกครองแทน)

KIOSK & STATION (API)

01 Smart Card

เสียบบัตรประชาชนผ่านเครื่อง
อ่านบัตร SMC



https://medata.nhso.go.th/appcenter/service
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