การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
กับ ตัวชี้วัด และ SERVICE PLAN

ที่มา
• ตามที่ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง ได้มีการจัดสรรงบประมาณ ให้กับหน่วย
บริการของกระทรวงสาธารณสุข โดยแยก เป็นกองทุนและการจัดบริการ ต่าง ๆ โดยมี
รูปแบบการจ่ายเงิน ได้แก่ การจ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัว จ่ายเงินตามผลงาน จ่ายตาม
เกณฑ์คุณภาพ เป็นต้น และ ระบบการจ่ายเงิน มีความเกี่ยวเนื่อง กับการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข และการจัดการ Service Plan
กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ จึงนาเสนอ การจัดสรรเงินของ สปสช. กับตัวชี้วัด
และแหล่ง สืบค้น ควบคุมกากับติดตามการดาเนินงาน เพื่อให้ Manager ของงาน หรือ
กลุ่มงานใช้ประโยชน์ ในการดาเนินงาน

กรอบงบประมาณ
•
•
•
•
•

เหมาจ่ายรายหัว
บริการผู้ป่วยติดเชื้อ HIV
บริการไตวายเรื้อรัง
ควบคุมป้องกัน รักษาโรคเรื้อรัง
จ่ายเพิ่มเติมพื้นทีก่ ันดารเสี่ยงภัย และ
ชายแดนภาคใต้ เพิ่มเติมจากรายหัว
• ค่าบริการสาธารณสุขผู้ทมี่ ี
ภาวะพึ่งพิงในชุมชน
• ปฐมภูมิ PCC

3,719
3,676.3507
9,720.2800
1,163.2110

บ./ผู้มีสิทธิ์
ลบ.
ลบ.
ลบ.

1,490.2880

บ. /ผู้มีสิทธิ์

838.0260
421.6400

ลบ.
ลบ.

ค่าบริการ
เหมาจ่ายรายหัว
3,719.23 บาท/ผู้มีสิทธิ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ผู้ป่วยนอกทั่วไป
ผู้ป่วยในทั่วไป
บริการกรณีเฉพาะ
บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
แพทย์แผนไทย
งบลงทุน(ค่าเสื่อม)
เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
บริการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ

1,279.31
1,440.03
373.67
455.39
18.40
17.90
128.69
3.84
2.00

▪ เหมาจ่ายรายหัว
กองทุน/การจัดสรร

รูปแบบ วิธีการจัดสรร

ตัวชี้วัด / เกณฑ์ / Service Plan

แหล่งข้ออมูล

1. ผู้ป่วยนอกทั่วไป
1,279.31 บ. ต่อผู้มีสิทธิ

1 เหมาจ่าย 1,270.31 บ. ต่อผู้มีสิทธิ จัดสรรโดย
80% ปรับด้วยโครงสร้างอายุ ตามดัชนี
20% หารเท่ากันทุกกลุม่ อายุ
2. จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงาน 9 บ.
จัดสรรโดย ประชากร 1 เม.ย. 63

กองเศรษฐ์ www.hfo.in.th
CFO สปสช.

2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป
1,440.03 ลบ.

1 ระดับประเทศ 100 ลบ.
จ่ายเพิ่ม ในเขตที่ adjRW ไม่ถึง 8,350 ต่อ จ่าย
2 ส่วนที่เหลือ จัดสรร Global budget ระดับเขต
ใช้ Drg v.5

กองเศรษฐ์ www.hfo.in.th CFO สปสช.

3. บริการกรณีเฉพาะ
363.67 บ./ผู้มีสิทธิ์

1. ปกป้องการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณี
จาเป็น
OP-AEข้ามจังหวัด OP referข้ามจังหวัด
ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ ใช้
บริการผู้ป่วยนอกกรณีมาตรา7ท่ีสถานบริการอื่น
ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับสิทธิจาก กองทุน
ประกันสังคม ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วย
บริการประจา

▪ เหมาจ่ายรายหัว
กองทุน/การจัดสรร

รูปแบบ วิธีการจัดสรร
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แหล่งข้ออมูล

2. เพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพบริการ
- ยาละลายลิ่มเลือด(STEMI,Stroke)
- บริการให้เคมีบาบัดหรือฮอร์โมนฯ
- บริการรักษาผ่าตัดต้อกระจกพร้อมเลนส์
- ผู้ป่วยโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ เป้า 120,000
ดวงตา
3. ลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการ
4. จาเป็นต้องกากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

5. ต้องบริหารแบบเฉพาะโรค
การดูแลผู้ป่วยวัณโรค

โปรแกรม NTIB TBCM

การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย

http://zone6.cbo.moph.go.th/phi/rep
ort/index/?id=127

การดูแลแบบประคับประคอง

การดูแลผู้ป่วยโรคหายาก

- Service Plan สาขา Palliative Care
- ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการ
อาการต่าง ๆ ด้วย Opioid
ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ

https://rayong.nhso.go.th/mis_hos/#/
dashboard

▪ เหมาจ่ายรายหัว
กองทุน/การจัดสรร

รูปแบบ วิธีการจัดสรร
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แหล่งข้ออมูล

4. บริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค 328.57 บ./
ปชชทุกคน (455.39 ต่อ UC)
แบ่งเป็น 5 รายการ

1) Central Procurement
& NPP 30.83 บ.

ค่าวัคซีน (EPI FLU HPV)
สมุด บันทึกสุขภาพ
ค่าบริการให้เด็กที่มีผลการตรวจภาวะพร่องไทรอยด์
ฮอร์โมน(TSH)
Central Procurement
ค่ายาMisoprostal200mcg+Mif....ยุติการตั้งครรภ์

2) P&P ในชุมชน 45 บ. ต่อ
คน

จัดสรรให้ กองทุนท้องถิ่น
บูรณาการ พชอ.

สาขาการดูแลระยะยาว LTC

3) บริการ ส่งเสริมฯ ที่เป็น
ปัญหาระดับเขต/จังหวัดP&P
Area Base 4 บ

อปสข. เห็นชอบ ภายใน ธ.ค. 2563

PPA สระแก้ว 2 โครงการ 871,800

http://obt.nhso.go.th

▪ เหมาจ่ายรายหัว
กองทุน/การจัดสรร

รูปแบบ วิธีการจัดสรร

ตัวชี้วัด / เกณฑ์ / Service
Plan

แหล่งข้ออมูล

4) P&P basic services
>=239.74 บ./คน
- 1. Free schedule
44.9617 บ. 9 รายการ

1. คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
2. Anc ครั้งที่ 1-5 อุลตราซาวน์
3. ทันตกรรม หญิงตั้งครรภ์
- ตรวจสุขภาพ ทาความสะอาด ขัดฟัน
4. ป้องกันธาลัสซีเมียในหญิงตัง้ ครรภ์
5. ป้องกันอาการดาวน์ในหญิงตัง้ ภรรภ์
อายุ 35 ปีขึ้นไป
อายุ <= ใน พท.นาร่อง
6. ป้องกันและควบคุม ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ในเด็กแรก
เกิด THS
7. คุมกาเนิดกึ่งถาวร (ใส่ห่วง/ฝังยา) ญ.อายุน้อยกว่า 20 ปี
8. ป้องกันยุติการตั้งครรภ์ไม่ปลอดภัย
9. ทัตกรรมในเด็กวัยเรียน อายุ 4-12 ปี ,6-12 ปี

http://seamlessfordmis.n
hso.go.th/seamlessfordmi
s/faces/login.jsf
https://rayong.nhso.go.th/
mis_hos/#/dashboard

▪ เหมาจ่ายรายหัว
กองทุน/การจัดสรร
- 2 เหมาจ่ายรายหัวให้
หน่วยบริการ 203.57 บ

รูปแบบ วิธีการจัดสรร
-

diff by age group 65%
Work load 35% (ผลงานเม.ย.62-มี.ค.63)
ใช้ ปชก. 1 เม.ย. 63
- หญิงหลังคลอดที่ได้รับการดูแล 2 ครั้งขึ้นไป
- จานวนผูรับบริการคุมกาเนิด
- เด็ก 0-5 ปีที่ได้รับการตรวจพัฒนาการ
- เด็ก 6-12 ปี ได้รับการชั่ง นน. วัดส่วนสูง
- epi เด็ก แรกเกิดถึง ป.6
- จานวน ผูที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรอง
เบาหวาน
- จานวน ผูที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรอง
ซึมเศร้า

5) จ่ายตามเกณฑ์ คุณภาพ
ผลงานบริการ 9 บาท
6) หลักเกณฑ์การจ่าย อื่น ๆ

ตัวชี้วัด / เกณฑ์ / Service Plan

แหล่งข้ออมูล

▪ เหมาจ่ายรายหัว
กองทุน/การจัดสรร

รูปแบบ วิธีการจัดสรร
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แหล่งข้ออมูล

5. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน 1. กองทุนฟื้นฟู จังหวัด 5 บ.
การแพทย์ 17.43 บ.
เครื่องช่วยตามรายการ
ค่าฝึกการใช้อุปกรณ์
ค่าบริการฟื้นฟูในชุมชน
2. จ่ายตามผลงานบริการ ไม่น้อยกว่า 12.43 บ.
ค่าอุปกรณ์ ฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการ
ผู้สูงอายุ ในหน่วยบริการ เพิ่มความครอบคลุม
บริการ ค่าอุปกรณ์ในจังหวัดที่มีกองทุน

รายงานผลการดาเนินงาน

6. บริการการแพทย์แผนไทย
17.90 บ

http://seamlessfordmis.n
hso.go.th/seamlessfordmi
s/faces/login.jsf

7. ค่าบริการทางการแพทย์ที่
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
128.69 บ.ต่อผู้มีสิทธิ์

1. กรอบ... นวด ประคบ นวดและประคบ
อบสมุนไพร ฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอด
2. การใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
3. จ่ายเป็น Ontop จาก free schedule
4. จ่ายเพิ่มให้หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียน
แพทย์แผนไทย
1. สังกัด สป >= 70% จ่ายตรง 20% จ่าย ตาม
แผนจังหวัด 10% จ่ายตามแผนเขต

https://op.nhso.go.th/op/ttmfeeschedu
le/TTMPreCheckAction.do?fbclid=IwAR
3zWGhAMULQHfb7SbEygZb9j_G0obFdx
9wCyixQ-1j-vw5kQzYhHOz6yPw

▪ เหมาจ่ายรายหัว
กองทุน/การจัดสรร

รูปแบบ วิธีการจัดสรร

8. เงินช่วยเหลือเบื้องต้น
1. วงเงิน 2.49 บ. ประชากรสิทธิ์UC
ผู้รับบริการได้รับความเสียหาย
จากการให้บริการสาธารณสุข
9. การบริหารจัดการการจ่าย
ตามเกณฑ์คุณภาพผลงาน
บริการ

ตัวชี้วัดกลาง 6 ตัว
- ประชาชน อายุ 35-74 ปี คัดกรอง DM โดยการตรวจน้าตาล
ในเลือด
- ร้อยละ คัดกรอง อายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรอง HT
- ร้อยละหญิงมีครรภ์ ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 wk
- ร้อยละสะสมความครอบคลุม คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในสตรี
30-60 ปี ภายใน 5 ปี
- ร้อยละ การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบAcute Diarhea
Respiratory Infection
- อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ด้วยกลุ่มโรคที่ ควรรักษา
แบบผู้ป่วยนอก ACSC ในโรคลมชัก COPD Asthma DM HT
ตัวชี้วัดระดับเขต (เขต 6)
• ร้อยละ ของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดี และ
รูปร่างสมส่วน
• เฝ้าระวังพัฒนาการซ้าโดย DSPM ที่สงสัยล่าช้าต้องได้รับการ
กระตุ้นภายใน 1 เดือนฯ
• การเข้าถึงบริการทันกรรมในทุกกลุ่มวัย
• อัตราการใช้บริการฟื้นฟูของผู้สูงอายุ /ผู้พิการ
การคัดกรองภาวะซึมเศร้า
ผู้สูงอายุ60 ปีขึ้นไป
หญิงตั้งครรภ์

ตัวชี้วัด / เกณฑ์ / Service Plan

แหล่งข้ออมูล

ตนม ม. 41

http://zone6.cbo.moph.go
.th/phi/report/index/?id=
127

▪ 2. บริการผู้ป่วยเอชไอวีและผูป้ ่วยเอดส์
การบริหารจัดการ

รูปแบบ วิธีการจัดสรร

• ค่าบริการผู้ติดเชื้อ ป้องกันการติดเชื้อ
เอชไอวีและผู้ ป่วย สนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการ
ยาต้านไวรัส และบริการ
เอดส์

ตัวชี้วัด / เกณฑ์ / Service Plan
.......

แหล่งข้ออมูล
- E - Claim
- NAPHA

▪ 3. บริการผู้ป่วย ไตวายเรื้อรัง
การบริหารจัดการ
• การบริหารค่าใช้จ่ายบริการผู้
• ป่วยไตวายเรื้อรัง

รูปแบบ วิธีการจัดสรร

ล้างไตผ่านทางช่องท้อง
- CAPD
- APD
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
รับยารายใหม่ EPO (HD SelfPay)
ผ่าตัดปลูกถ่ายไต
- ผ่าตัด
- รับยากดภูมิ

ตัวชี้วัด / เกณฑ์ / Service Plan
Sp สาขาไต
- อัตราการเข้าถึงบริการ
- อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยปลูกถ่ายไต
- อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย CAPD ในระยะเวลา 12 เดือน
- อัตราการเกิดการติดเชื้อที่เยื่อบุช่องท้องโดยเฉลี่ยของผู้ป่วย
CAPD
-ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
(HD)ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับฮีโมโกลบินต่กว่
า า10กรัมต่อเดซิลิตร

แหล่งข้อมูล

4. การบริหารค่าใช้จ่ายบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง
การบริหารจัดการ

รูปแบบ วิธีการจัดสรร

ตัวชี้วัด / เกณฑ์ / Service Plan

แหล่งข้ออมูล

การบริหารค่าใช้จ่ายบริการควบคุม
ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง
1. โรคเบาหวานและความดันโลหิต 1. โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเหมาจ่าย
สูง
ตาม DM ชนิดที่ 1 ที่ลงทะเบียน
รายละ 13,636 บาท
2. ส่วนที่เหลือ เป็น Globalbudget ระดับเขต
- ร้อยละ 40 ตามจานวน ผู้ป่วย DM HT
ข้อมูลที่ลงทะเบียนกับหน่วยบริการประจา
OP individualOP/AE และ IPindividual
- ร้อยละ 60 จ่ายตามคุณภาพผลงาน ตัวชี้วัด

1) Admission Rate ด้วย โรคเบาหวานที่มี
ภาวะแทรกซ้อน
2) Admission Rate ด้วยโรคเบาหวานที่มี
ภาวะแทรกซ้อนทางไต
3) (Admission Rate ของผู้ป่วยตัดขาจาก
ภาวะแทรกซ้อน
4) Admission Rate ด้วยโรคความดันโลหิตสูง
หรือที่มีภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง
5) อัตราการได้รับการรักษาด้วยวิธี Laser ของ
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนตา
6) อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่คุมน้าตาลได้ดี
7) อัตราการได้รับการรักษาด้วยวิธี Laser ของ
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนตา

โปรแกรม ThaiDSMPfor Type1DM

การบริหารจัดการ
2. บริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังใน
ชุมชน

รูปแบบ วิธีการจัดสรร

ผู้ป่วยที่มีรหัสการวินิจฉัยโรคหลักF20-F29ที่
เข้าเกณฑ์จจาเป็นต้องได้รับการดูแล ต่อเนื่อง
ใกล้ชิด(High risk)
ผู้ป่วย กลุ่ม Serious Mentalillness
withViolence:SMIVตามเกณฑ์ที่กรม
สุขภาพจิตกาหนด
เหมาจ่าย
หน่วยบริการพี่เลี้ยง 1,000 บ. ต่อ ราย
หน่วยบริการประจา 5,000 บ. ต่อราย
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Service Plan สาขาจิตเวช
ตัวชี้วัด
- ร้อยละของผู้ปว่ ยโรคจิตเภท
เข้าถึงบริการ สุขภาพจิตที่ได้
มาตรฐาน
- ร้อยละของคลินิกหมอ
ครอบครัว (Primary Care Unit:
PCU) มีระบบ/ กิจกรรมในการ
ดูแลสุขภาพจิตและ
จิตเวชในชุมชน

- ลงทะเบียน ผู้ป่วยจิตเวช กับ สปสช.

5. การบริหารค่าบริการสาธารณสุข สาหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงทีม่ ีภาวะพึ่งพิงในชุมชน
การบริหารจัดการ

การบริหารค่าบริการสาธารณสุข
สาหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มี
ภาวะพึ่งพิงในชุมชน

รูปแบบ วิธีการจัดสรร

- ทุกสิทธิ์ ทุกกลุ่มวัย
- หน่วยบริการที่มี อปท.ร่วมโครงการ
แห่งละ 100,000 บ.
- จ่ายเพิ่มตาม อนุมัติ Care plan
1,000 บ.ต่อคน
- จ่ายแบบเหมาจ่ายให้ กองทุนฯ
เหมาจ่าย 5,000 บ. ต่อคน ต่อปี
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- โปรแกรม LTC
(BarthelADLindex)เท่ากับหรือ
น้อยกว่า11

6. ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม สาหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจาครอบครัว
การบริหารจัดการ

รูปแบบ วิธีการจัดสรร

ค่าบริการสาธราณสุขเพิ่มเติม - จ่าย ปชก. <= 50%
สาหรับการบริการระดับปฐม - จ่ายตามผลงาน PCC Visit 50%
ภูมิที่มีแพทย์ประจาครอบครัว
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- Service Plan ปฐมภูมิ
- ตัวชี้วัด จัดตั้ง PCU ร้อย
ละ 25

http://pcc.moph.go.th/pcc/dashboard/

7 ยาวัคซีน เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จาเป็นตามโครงการพิเศษ
การบริหารจัดการ

ยาวัคซีน เวชภัณฑ์ อวัยวะ
เทียม และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ที่จาเป็นตามโครงการ
พิเศษ

รูปแบบ วิธีการจัดสรร

จ่ายชดเชยเป็นยาฯ ตามโครงการพิเศษ
กรณีจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายยาและอื่นๆ
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Plan
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