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หลักเกณฑ์กลางการบริหารเงิน Basic payment ปี 62 ที่เปลี่ยนแปลง

ค่าบริการ หลักเกณฑ์ 62 ที่เปลี่ยนแปลง

OP จ่ายแบบเหมาจ่าย คงเดิม

P&P Basic services

 เพิ่มการจ่ายชดเชยตามผลงานบริการ (Fee schedule) จ านวน 8 รายการ (เป็นรายการเดิมใน PPN และ
รายการใหม)่
 ปรับสัดส่วน การจ่ายแบบเหมาจ่าย

- ร้อยละ 65 ปรับอัตราจ่ายตามโครงสร้างอายุระดับจังหวัด
- ร้อยละ 35 จ่ายตามผลงานบริการ โดยใช้ผลงานบริการ 7 รายการ (จากเดิม 10 รายการ)

IP

 ยังคงกันเงินไว้บริหารจัดการระดับประเทศ 100 ลบ.
 ค านวณ Global budget ตาม Workload 100%
 เพิ่มรายการจ่าย Minimally Invasive Surgery (MIS)ตามค่าน  าหนักสัมพัทธ์ ปรับวันนอน (Adj.RW) 
 ก าหนดอัตราจ่าย IP ในเขต/ODS/MIS เบื องต้น 8,050 บาท

การปรับลดค่าแรงภาครัฐ คงเดิม
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กรอบการบริหารจัดการงบบริการ OP-ทัว่ไป ปี 62

จ่ายแบบเหมาจ่าย
(1,168.03 บาท : UC POP)

จ่ายอัตราเหมาจ่ายระดับจังหวัด
 80% ตาม age adjusted อัตราจ่าย±ไม่เกิน

10% จากค่าเฉลี่ยประเทศ
 20% ใช้อัตราเท่ากัน

OP-ทั่วไป
(1,179.34 บาท ต่อ UC POP)

จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพฯ
( 9 บาท:UC POP)

CUP สป.สธ.
ใช้ UC POP

ณ 1 เม.ย. 61

CUP สังกัดอื่นๆตามการ
ลงทะเบียนจริง

(Point UC รายเดือน)

จัดสรรตามหลกัเกณฑ์ 
Step ladder

กันเงินเพ่ือ
บริหาร สป.สธ. 

ตรวจคัดกรองฯมะเร็งล าไส้ใหญ่
( 2.31 บาท:UC POP)

 จ านวน 0.92 บาท ส าหรับบริการ 
Fit test บริหารเป็น GB ระดับเขต
ค านวณ GB ตามจ านวนผู้มีสิทธิอายุ 
50-70 ปี

 จ านวน 1.39 บาท ส าหรับค่าตรวจ
ยืนยันและรักษาเบื้องต้น โดยบริหาร
ระดับประเทศแบบก าหนดเป้าหมาย
ระดับเขต และจ่ายตามผลงานจริง 
แบบ fee schedule

บริหารเป็น GB ระดับเขต

ใหจ้่ายตามตัวชี้วัดคุณภาพฯ 

ส่วนกลางไม่เกิน10ตัว ซึงเป็น
ตัวชี้วัดบูรณาการระหว่างสปสช. , 
กสธ. และ สสส. 

สามารถเพิ่มตัวชี้วัดระดับเขตไม่
เกิน5ตัวผ่าน อปสข.

ให้ใช้ระบบข้อมูลที่มีอยู่ได้แก่ OP/PP/IP
Indiv. ไม่ควรมีการจัดท าระบบข้อมูลใหม่
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P&P Basic services
231.34 บ. : ปชก.ไทย

65% (122.28 บ.)จ่ายเหมาตาม ปชก.อัตรา
ระดับจังหวัด ปรับตาม age adjusted ± 

ไม่เกิน10% จากค่าเฉลี่ยประเทศ

35% (65.84 บ.) จ่ายตามผลงาน
บริการ เม.ย.60 – มี.ค. 61

โอนเงินให้หน่วย
บริการ

จัดสรรตามหลักเกณฑ์ Step 
ladder

กันเงินเพื่อบริหาร 
สป.สธ. 

สิทธิ UC
 สป.สธ.ใช้ ปชก. 1 เม.ย. 61
 สังกัดอื่นๆ Point ปชก.UC รายเดือน

PP Non UC 
ค านวณวงเงินระดับจังหวัด

ให้สปสช.เขตปรับเกลี่ยผ่าน ความเห็นชอบของ อปสข.
CUP สป.สธ.

สังกัดอ่ืนๆ หัก
เงินเดือนตามที่ก าหนด

CUP สป.สธ. สังกัดอื่นๆ หักเงินเดือน
ตามที่ก าหนด

รวมวงเงิน PP Basic 
Services สป.สธ.

กรอบการบริหารจัดการงบบริการ PP Basic services ปี 62

จ่ายตามผลงาน Fee schedule
จ านวน 43.22 บ.

จ่ายแบบเหมาจ่าย
จ านวน 188.12 บ.

•ตรวจยืนยันโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์และ
สามี
•ตรวจคัดกรอง Down syndrome ในหญิงตั้งครรภ์
อายุ 35 ปีขึ้นไป
•ตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ในเด็กแรก
เกิด
•การยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย
•คุมก าเนิดกึ่งถาวร(ใส่ห่วง/ยาฝัง) หญิง < 20 ปี
•คุมก าเนิดกึ่งถาวร(ใส่ห่วง/ยาฝัง) หญิง >= 20 ปีขึ้นไป
กรณีแท้ง Unwanted pregnancy (ขยายกลุ่มปี 62)
•ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (เพิ่มรายการปี 62)
•บริการ ANC (เพิ่มรายการปี 62)
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กรอบการบริหารจัดการงบบริการ IP-ทั่วไป ปี2562

IP-ทั่วไป
(1,294.94 บาทต่อผู้มีสิทธิ)

ส่วนที่เหลือ
Global budget ระดับเขต

100 ลบ.
บริหารจัดการระดับประเทศ

การค านวณ GB ระดับเขต 
(ตาม HMAIN ยกเว้นเด็กแรกเกิด)

A. บริการตาม ม.7
บริการ UCEP บริการ
ส ารองเตียง

• ม.7 = 9,600 บ. : adjrw
• UCEP ตามคาดการณ์62
• ส ารองเตียง = 9,600 บ. : 

adjrw

B. กรณีเด็กแรกเกิดที่
น  าหนักน้อยกว่า 
1,500 กรัม หรือเด็ก
แรกเกิดที่ป่วย

• คาดการณ์การใช้บริการ 
(ตาม Hcode ที่อยู่ในเขต) = 
9,000 : adjrw

C. ใช้บริการข้ามเขต • คาดการณ์การใช้บริการ
= 9,600 : adjrw

D. ใช้บริการในเขต (รวม
เด็กแรกเกิดน  าหนัก
มากกว่า 1,500 กรัม,
ODS&MIS, รวมที่เขต
จะก าหนดอัตรา
เฉพาะเขต)

• คาดการณ์การใช้บริการ
(เด็กแรกเกิดปกติ ตาม 
Hcode ที่อยู่ในเขต)
ด้วยอัตราเท่ากันทุกเขต

แนวทางการจ่าย :
• เพิ่มเติม ให้บริการในเขตที่อัตราจ่าย

ระดับเขตไม่ถึง 8,050 บาทต่อ adjRW
ตามเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางบริหารกองทุนฯ 
ก าหนด

แนวทางการจ่าย : ใช้ DRG v5
1. ม.7 , UCEP , ส ารองเตียง ,สลายนิ่ว , เด็กแรกเกิดที่น  าหนัก
น้อยกว่า 1,500 กรัม หรือเด็กแรกเกิดทีป่่วย และใช้บริการข้าม
เขต จ่ายตามราคาที่ก าหนด
2. บริการในเขต
• จ่ายเบื องต้นที่อัตรา 8,050 บาทต่อAdjRW เท่ากันทุกเขต
• สิ นปี หากมีเงินเหลือ แต่ละเขตจ่ายเพิ่มเติมตามผลงานของ

แต่ละหน่วยบริการ 
• ถ้าอัตราต่ ากว่า 8,050 บาทต่อ AdjRW ให้ใช้เงิน

ระดับประเทศจ่ายให้ได้ที่อัตรา 8,050 บาทต่อ AdjRW
ภายใต้วงเงินระดับประเทศ

 เฉพาะกรณีการใช้บริการในเขต
• สังกัดอื่นจัดสรรตามการประมวลผลปกติ
• สป.สธ. ค านวณอีกครั งโดยมีการกันเงิน และถ่วงน  าหนักค่า K



1. OP เหมาจ่ายรายหัว 

ค านวณจ่ายตามอัตราเหมาจ่ายรายหัวแต่ละจังหวัด โดยใช้ POP ณ 1 เม.ย.61 เป็นตัวแทนในการจ่ายค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายทั งปี

2. PP เหมาจ่ายรายหัว 

ค านวณจ่ายตามอัตราเหมาจ่ายรายหัวแต่ละจังหวัด โดยใช้ POP ณ 1 เม.ย.61 เป็นตัวแทนในการจ่ายค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายทั งปี และตามผลงานการให้บริการของหน่วยบริการตั งแต่เดือนเมษายน 60 ถึงเดือนมีนาคม 61

3. IP ทั่วไป

ค านวณจัดสรรตามผลงานบริการเดือน เมษายน 60 - มีนาคม 61 

ประกอบด้วย IP ในเขต / IP นอกเขต / IP NB กรณีป่วย หรือ นน. <1,500 กรัม

การประมาณการรายรบั Basic payment (OP-IP-PP) ตามหลักเกณฑ์กลาง สปสช.



ปรับลดค่าแรงระดับ CUP โดยใช้ข้อมูลปรับค่าแรงราย CUP ที่ได้รับจากกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ

(1) ตัวเลขอ้างอิงระดับจังหวัด ใช้ตัวเลขการเบิกจ่ายจากระบบของกรมบัญชีกลางและระบบ GFMIS

(2) ปรับลดค่าแรงระดับ CUP ด้วยข้อมูลงบบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง (อยู่ระหว่างกองเศรษฐกิจส่งข้อมูลให้พื นที่ตรวจสอบ

และยืนยันข้อมูล)

การปรับลดค่าแรง สป.สธ. ปี62



1) คงหลักการจัดกลุ่มและค่า Step และค่า K เหมือนปี 2561

2) กันเงินไว้ปรับเกลี่ย ประมาณ 8,000 ลบ.

2.1) ส าหรับบริหารจัดการระดับประเทศ  จ านวน 500 ล้านบาท

2.2) ส าหรับบริหารจัดการระดับเขต/จังหวัด จ านวน 3,000 ล้านบาท

2.3) ส าหรับการปรับเกลี่ยรายรับของแต่ละหน่วยบริการ จ านวน 4,500 ล้านบาท

3) ให้เขตสุขภาพสามารถปรับค่าคะแนนการจัดสรรค่า K ได้ตามความเหมาะสม

4) มีการประกันรายรับขั นต่ าของหน่วยบริการ และมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายช่วยเหลือ

(ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน Basic payment หน่วยบริการ สป.สธ. ปี 62

ประชุมหารือ CFO วันที่ 2 ต.ค.61 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร



ค่าคะแนนจัดสรรแบบขัน้บันได (Step Ladder) และค่าถ่วงน้ าหนัก (ค่า K) 
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ขั้นการก าหนดค่า K คะแนนจัดสรร
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 

ประชากรที่ใช้ขั้นการจัดสรรOP/PP คะแนนจัดสรร

≤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 



1. ประกันขั นต่ าให้ทุกหน่วยบริการ 95% ของยอดประกันปี 2561

2. หน่วยบริการที่มี POP ≤ 30,000 คน ให้อย่างน้อยเท่ากับ 100% MOE

3. จัดสรรเงินเพิ่ม เฉพาะหน่วยบริการที่จ าเป็นต้องช่วยเหลือ (Outliers) มี 4 กรณี 

(ร่าง) แนวทางการปรับเกลี่ยรายรบัให้หน่วยบรกิาร สป.สธ.ปี 2562

10

โดยมอบกองเศรษฐกิจ Simulation ตัวเลขอีกครั ง



1) เงินระดบัประเทศจัดสรรวงเงนิ 500 ล้านบาท 

 เน้นจัดสรรเพื่อให้หน่วยบริการได้ base rate (ก่อน K) ตามผลงานจริงที่เท่ากันทุกแห่ง

 สถานการณ์ทางการเงินของหน่วยบริการ และปัจจัยอื่นๆ

2) เงินระดบัเขต/จังหวัด จ านวน 3,000 ลบ.มีแนวทางการจัดสรรเงินใหเ้ขต ดังนี้

 480 ลบ. เท่ากันทุกเขตๆ ละ 40 ลบ.

 520 ลบ. ตามสัดส่วนวงเงินที่ช่วยเขตอื่น

 2,000 ลบ. ช่วย NWC ติดลบ ที่เหลือจ่ายคืนเขตตามสัดส่วนรายรับก่อนท า Step& K

โดยเขต สามารถกันเงินไว้เติมภายหลังได้ 3 ไม่เกิน 15%

(ร่าง) แนวทางส าหรบัเงินกันไว้บริหารจัดการระดบัประเทศ/เขต/จังหวัด 
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ล าดับ การด าเนินการ ระยะเวลา

1 กระทรวงชี แจงหลักเกณฑ์การจัดสรร ปี 62 กับ CFO 2 ต.ค.61

2 กองเศรษฐกิจฯ จ าลองข้อมูลจัดสรรตามหลักเกณฑ์ 2-23 ต.ค.61

3 เสนออนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ฯ 24 ต.ค.61

4 สจช.ส่ง Template ให้ สปสช.เขต ปรับเกลี่ย 26 ต.ค.61

5 ระดับเขต ปรับเกลี่ย และน าเข้า อปสข.และส่งให้ สจช. ภายใน 9 พ.ย.61

กรอบระยะเวลาด าเนนิงานปรับเกลี่ยเงนิ สป.สธ.ปี 62

12



กรอบระยะเวลาการโอนเงิน Basic Payment 62



รายการ
งวดที่ 1

งวดที่ 2
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

1.ค่าบริการผู้ป่วยนอก

ทั่วไป

 ก.สธ.ส่งตัวเลขขอจัดสรรเงินเป็น

ค่าใช้จ่ายเบื องต้นมายัง สป.สช.

ภายในที่ 5 ต.ค.61

 โอนเงินภายใน ต.ค.61

 หลังอนุฯ เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรร SK ปี 62 

(ประชุม 24 ต.ค.61)

 ส่งตัวเลขให้ เขต เพื่อปรับเกลี่ยเงินผ่านคณะท างาน

ระดับเขต และเสนอ อปสข.เห็นชอบ

 โอนเงินให้ครบร้อยละ 50 ของตัวเลขรายรับปี 62 

คาดว่าจะโอนเงินภายในเดือน ธ.ค.61

โอนเงินให้ครบจ านวนเงิน

รายรับปี62 ไม่เกินวันที่ 31

ม.ค.622.ค่าบริการสร้างเสริม

สุขภาพและป้องกันโรค 

ส าหรับบริการพื นฐาน 

3.ค่าใช้จ่ายฯพื นที่กันดาร 

เสี่ยงภัย และพื นที่ 3

จังหวัด ชายแดนภาคใต้

 หลังอนุฯ เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรร SK ปี 62 (ประชุม 24 ต.ค.61)

 โอนเงินให้หน่วยบริการครบตามตัวเลขที่ได้รับจัดสรร คาดว่าจะโอนเงินภายในเดือน ธ.ค.61

4.เงินบริหารจัดการระดับ

เขต/จังหวัด

 หลังอนุฯ เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรร SK ปี 62 (ประชุม 24 ต.ค.61)

 โอนเงินให้หน่วยบริการครบตามตัวเลขที่ได้รับจัดสรร คาดว่าจะโอนเงินภายในเดือน ธ.ค.61

5.ค่าบริการผู้ป่วยในทั่วไป สปสช.โอนเงินตามผลงานการให้บริการที่ส่งมาในแต่ละเดือน โดยการให้บริการรักษาผู้ป่วยภายในเขต จะค านวณจ่าย

ตามค่าถ่วงน  าหนัก (ค่า K)

(ร่าง) การปรับแผนการโอนเงินหน่วยบริการ สป.สธ. 
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1. โอนเงินสรรล่วงหน้าให้ OP/PP/IP ให้ 1 งวด (ประมาณการ 25% ของรายรับปี62)
2. โอนเงิน OP/PP ตามผลงานจริงรายเดือน

3. การหักเงินจัดสรรล่วงหน้าคืน แบ่งหัก 10 งวดๆละเท่าๆกันของยอดเงินที่จัดสรรล่วงหน้า โดยจะเร่ิมหักหนี้ในผลงานเดือน ต.ค.61 –ก.ค. 62 หรือ
จนกว่าจะหักหนี้หมด

แผนการโอนเงินหน่วยบริการ รัฐนอก&เอกชน (ส่วนภูมิภาค)

ผลงาน ก าหนดการโอนเงิน OP/PP ก าหนดวันโอนเงิน IP
ตุลาคม 2561 16 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561 17 ธันวาคม 2561 28 ธันวาคม 2561
ธันวาคม 2561 16 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562
มกราคม 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
กุมภาพันธ์ 2562 15 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562
มีนาคม 2562 17 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562
เมษายน 2562 15 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
พฤษภาคม 2562 17 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562
มิถุนายน 2562 15 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
กรกฎาคม 2562 16 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562
สิงหาคม 2562 16 กันยายน 2562 30 กันยายน 2562
กันยายน 2562 16 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
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