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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ ๓)
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ เพื่อเพิ่ม
การเข้าถึงบริการดูแลผู้ป่วยโรคหายาก
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) และมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๖ และข้อ ๑๐ แห่งระเบียบคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกอบกับมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการกระชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การดาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาหรับผู้มีสิทธิหลักประกัน
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ปี ง บประมาณ ๒๕๖๓ และหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการรั บ ค่ าใช้ จ่ าย
เพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ ๓)”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาหรับ
ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การรับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๘ อัต ราเหมาจ่ายรายหัวปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จานวน ๓,๖๐๐ บาทต่อผู้มีสิทธิ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้มีสิทธิ) สาหรับผู้มีสิทธิจานวน ๔๘.๒๖๔ ล้านคน
โดยจัดสรรเป็นประเภทบริการ ค่าใช้จ่าย หรือเงินต่าง ๆ ดังนี้
ประเภทบริการ
๑. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป
๒. บริการผู้ป่วยในทั่วไป
๓. บริการกรณีเฉพาะ

จานวนบาท/ผู้มีสิทธิ
๑,๒๕๑.๖๘
๑,๓๗๐.๘๐
๓๕๙.๕๑
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ประเภทบริการ
๔. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
๕. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
๖. บริการการแพทย์แผนไทย
๗. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าบริการ
ทางการแพทย์สาหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อ
สนับสนุนเป็นค่าเสื่อมราคาของหน่วยบริการ)
๘. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
๙. บริการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ

๒๘ มกราคม ๒๕๖๓
จานวนบาท/ผู้มีสิทธิ
๔๕๒.๖๐
๑๗.๔๓
๑๔.๘๐

รวม (บาทต่อผู้มีสิทธิ)

๑๒๘.๖๙
๒.๔๙
๒.๐๐
๓,๖๐๐.๐๐

หมายเหตุ ๑) ประเภทบริการที่ ๔ จานวนเงินจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายสาหรับประชาชนคนไทยทุกคน
๒) ประเภทบริการที่ ๙ จะรวมกับวงเงินที่ได้รับตามข้อ ๑๒ และข้อ ๔๕

ทั้ ง นี้ หลั ก เกณฑ์ ก ารด าเนิ น งานและการบริ ห ารจั ด การในรายการบริ ก ารทางการแพทย์
เหมาจ่ายรายหัว ที่แบ่งเป็นประเภทบริการ ๙ บริการ ให้เป็นไปตามส่วนที่ ๑ - ๑๑ ในหมวดนี้”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลั กประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๗ เป็นค่าใช้จ่าย สาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีบริการผู้ป่วยในทั่วไป
ทุ ก รายการ ยกเว้ น ที่ ก าหนดให้ จ่ า ยจากประเภทบริ ก ารอื่ น โดยในปี ง บประมาณ ๒๕๖๓
รวมบริ ก ารตรวจยื น ยั น มะเร็ ง ลาไส้ ใ หญ่ (บริ ก ารส่ อ งกล้ อ ง (Colonoscope) บริ ก ารการตัด และ
ตรวจชิ้นเนื้อ (Biopsy) บริการตัดติ่งเนื้อ (Polypectomy)) และบริการดูแลผู้ป่วยโรคหายาก
ข้อ ๑๘ การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยในทั่วไป แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ
๑๘.๑ กันไว้สาหรับบริหารจัดการระดับประเทศ จานวนไม่เกิน ๘๗.๑๕ ล้านบาท
๑๘.๒ ส่ ว นที่ เ หลื อ ให้ บ ริ ห ารจั ด การเป็ นระดับ เขต โดยจั ด สรรเงิ น เป็ น Global
budget ระดับเขต (รวมทั้งผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนกับกรมแพทย์ทหารเรือและกรมแพทย์ทหารอากาศ)
เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ บริ ก ารผู้ ป่ ว ยในทั่ ว ไปส าหรั บ ผู้ มี สิ ท ธิ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ที่ ล งทะเบี ย น
กับหน่วยบริการประจาที่ตั้งอยู่ในแต่ละเขตของ สปสช.เขต บริการเด็กแรกเกิดทุกรายของหน่วยบริการ
ที่ตั้งอยู่ในแต่ละเขตของ สปสช.เขต และบริการตรวจยืนยันมะเร็งลาไส้ใหญ่”
ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ๓๖.๔ ในข้อ ๓๖ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
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แห่งชาติ สาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
“๓๖.๔ การดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรคหายาก เพื่ อ เพิ่ ม การเข้ า ถึ ง บริ ก ารส าหรั บ ผู้ ป่ ว ยโรคหายาก
โดยครอบคลุมโรคที่มีความผิดปกติของสารโมเลกุลเล็ก (Disorders of small molecules) จานวน
๒๔ กลุ่มโรค และหลักเกณฑ์ แนวทาง และเงื่อนไขการจ่ายเป็นไปตามที่ สปสช. กาหนด โดย
๓๖.๔.๑ การตรวจวินิจฉัยกลุ่มเสี่ยงตามเงื่อนไข ให้จ่ายตามรายการบริการ
๓๖.๔.๒ การตรวจยืนยัน การรักษาพยาบาล การติดตามผลการรักษา ให้จ่ายแบบ
เหมาจ่าย ให้กับหน่วยบริการ ๗ แห่ง ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๓๖.๔.๓ ค่าพาหนะส่งต่อและส่งกลับไประหว่างหน่วยบริการและชุมชน โดยให้มี
การจัดระบบเป็นการเฉพาะ”
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

