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พฒันาระบบ
บญัชี

- เชือ่มโยงการโอน
เงนิกบักองทนุ UC

- พฒันาการบรหิาร
ระบบบญัชี

มาตรฐาน

พฒันาเครือ่งมอื
ทางการเงนิ

- พฒันาการจดัท าแผนทางการเงนิ
- พฒันาเครือ่งมอืประเมนิและเฝ้า
ระวงัทางการเงนิ 

- พฒันาระบบขอ้มูล สารสนเทศ 
เพือ่การบรหิาร

พฒันาศกัยภาพ
บคุลากร

-พฒันาศกัยภาพดา้นการเงนิ
การคลงั เครอืขา่ยหนว่ย
บรกิาร และผูเ้ก ีย่วขอ้ง 

พฒันาระบบ
ตรวจสอบ

-พฒันาระบบ
ตรวจสอบการ
บรหิารงบ UC 

เพิม่
ประสทิธภิาพ
การบรหิาร
การเงนิของ
หนว่ยบรกิาร

พฒันาขอ้เสนอการบรหิารงบกองทนุ UC ผา่น
• คณะกรรมการ 7X7 คณะกรรมการ 5X5 และ
คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง พัฒนาขอ้เสนอ

• รว่มกบัทมี CFO เขตสขุภาพ,จังหวดั,หวัหนา้งาน
ประกนัสขุภาพ กรมวชิาการ

2.1 สง่เสรมิการมสีว่นรว่ม และสรา้งความเขม้แข็ง



• ใชค้า่ Step ladder เดมิ (งบ OP + PP) ชว่ย รพ. ทีม่ปีระชากร UC นอ้ย

• ใชค้า่ K เดมิ (งบ IP) รายกลุม่ และ กระจายเงนิใหเ้ขตก าหนดคา่น า้หนกัราย 

รพ. ได ้+ การนัตจีา่ย IP ในเขต 8,350 บาท/Adj.RW

• ประกนัข ัน้ต า่ 100% ของรายรบัภาพรวมข ัน้ต า่ปีงบประมาณ 2563 ใหห้นว่ยบรกิารทกุแหง่

• เตมิเงนิให ้รพ. ทีม่ปีระชากร UC < 30,000 คน (9 แหง่) ทีร่ายรบันอ้ยกวา่ MOE UC 
+ Fixed Cost รพสต. = 100% MOE UC+ Fixed Cost รพสต.

• ปรบั Hardship จดัสรรพืน้ทีท่รุกนัดารพืน้ทีเ่ส ีย่งภยั ใหเ้ฉพาะกนัดาร 1,2 และพืน้ที่
ยากล าบาก ก,ข (163 แหง่) และ พืน้ทีช่ายแดนภาคใต ้5 จงัหวดั (44 รพ.)

ระดบั ประเทศ, เขต, จงัหวดั 
• กนัเงนิระดบัประเทศลดลง 0.07% จากปี 2563
• ใช ้4 มาตรการยอ่ยในการบรหิารความเสีย่งระดบัประเทศ (รพ.ทีร่ายรับ
หลงัหักเงนิเดอืนตดิลบ ,รพ.ทีร่ายรับไมถ่งึ 10 ลา้นบาท, รพ.พืน้ทีช่ายแดนและกรณี
เฉพาะตามเงือ่นไข และ รพ.ทีม่มีกีารบรหิารจัดการทีด่แีตม่คีวามเสีย่งทางการเงนิ)

กระจายเงนิใหเ้ป็นธรรม



จดัสรรตาม NWC ปี 2562 ทีต่ดิลบ ชว่ยเหลอื 2 กรณ NWC
(Q4Y62)รายเขตไมใ่หเ้ปลีย่นแปลงเกนิ±5% ของNWCทีเ่คยชว่ย
ปีทีผ่า่นมา (Q4Y61) (1,258.43 ลบ.)

1. เพือ่แกไ้ขปญหา NWC ทีล่บ จ านวน 60%
2. ชว่ยเหลอืรพ.ระดบั M1, M2 และ F1 40% 

จดัสรรใหเ้ทา่กนัเขตละ 40 ลา้นบาท (480 ลบ.)

ข ัน้ตอนการบรหิารเงนิระดบัเขต/
จงัหวดั 3,000 ลา้นบาท

ใหเ้ขตตามสดัสว่นวงเงนิทีล่ดจากStep+K (520 ลบ.)

คนืเขตตามสดัสว่น POP UC แยกระดบัจงัหวดั (741.56 ลบ)

▪ ปรบัคา่ K (IP) 
รายรพ. ตามเหมาะสม

▪ ปรบัเกลีย่เงนิเพือ่
บรหิารระดบัเขต 
(3,000 ลบ.) และ
อนญุาตใหเ้ขตกนัเงนิ
เพือ่บรหิารตามบรบิท
ไมเ่กนิรอ้ยละ 15

กระจายอ านาจใหเ้ขตสขุภาพ



Hardship ปี 2563 และ 2564

Hardship1_ปี 2563

หนว่ยบรกิารจ านวน 
163 แหง่

พืน้ทีเ่ฉพาะ 1 : 355.34  ลบ.

พืน้ทีเ่ฉพาะ 2 : 317.66 ลบ.

พืน้ทีย่ากล าบาก ก 
: 162.64 ลบ.

พืน้ทีย่ากล าบาก ข  
: 30.39 ลบ.

วงเงนิรวม 866.01 ลบ.

Hardship1_ปี 2564

หนว่ยบรกิารจ านวน 
163 แหง่

พืน้ทีเ่ฉพาะ 1 : 354.33 ลบ.

พืน้ทีเ่ฉพาะ 2 : 318.04 ลบ.

พืน้ทีย่ากล าบาก ก  
: 163.43 ลบ.

พืน้ทีย่ากล าบาก ข  
: 30.22 ลบ.

วงเงนิรวม 866.01 ลบ.

Hardship2_ปี 
2563

หน่วยบรกิารจ านวน 
57 แหง่

นราธวิาส  : 229.64  ลบ.

ปตัตานี : 191.41 ลบ.

ยะลา : 119.01 ลบ.

สงขลา : 54.50 ลบ.

สตลู         : 29.71 ลบ.

วงเงนิรวม 624.28 ลบ.

Hardship2_ปี 
2564

หน่วยบรกิารจ านวน 
44 แหง่

นราธวิาส : 204.38 ลบ.

ปตัตาน ี : 201.46 ลบ.

ยะลา : 127.29 ลบ.

สงขลา : 58.72 ลบ.

สตลู  : 32.44 ลบ.

วงเงนิรวม 624.28 ลบ.
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ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ
2558 2559 2560 2561 2562 2563

จ านวนหน่วยบริการที่ส่งงบการเงิน 848 875 896 896 896 896

จ านวนหน่วยบริการที่ประสบภาวะ
วิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไตรมาสที่ 3 (แห่ง)

104 86 29 13 3 3

% Risk 7 12.26 9.83 3.24 1.45 0.33 0.33
% growth (เทียบปี 2558) 0 -17.31 -72.12 -87.50 -97.12 -97.12

แหล่งข้อมูล : รายงานวิกฤตทางการเงินไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 - 2563 กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีบริหาร กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

ลดลงจากปี 2558 97.12 %
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จ านวน รพ.วกิฤตกิารเงนิระดบั 7 ณ ไตรมาส 3

ปีงบประมาณ 2558-63 (แหง่)



กนัเงนิบรหิารระดบั
เขต/จงัหวดั 

(3,000 ลา้นบาท) 

กนัเงนิ 
ปรบัเกลีย่รายรบั
(3,700 ลา้นบาท)

กนัเงนิบรหิาร
ประเทศ  

(300 ลา้นบาท)

งบปิดยอดประกนั
รายรบัปลายปี

(351.23 ลา้นบาท)

กนัเงนิ 
(7,000  
ลา้นบาท)

งบ Basic Payment
(OP, PP, IP)

(113,074 ลา้นบาท)

รวมเงนิ
จดัสรร CUP Step-K
(106,074ลา้นบาท)

หกัเงนิเดอืน CUP
(50,078.50 
ลา้นบาท)

วงเงนิหลงัหกั
เงนิเดอืน

(55,995 ลา้นบาท)

สรปุ แนวทางการจดัสรร ปี 2564

ป้องกนั
ความเสีย่ง 4 กรณี
(30.05 ลา้นบาท)

ประกนั 100% 
ของยอดประกนั

(3,300.92 ลา้นบาท)

เงนิเตมิ MOE+FC 100% 
รพ.เป้าหมายทีม่ปีระชากร
UC นอ้ยกวา่ 30,000 คน

(17.78 ลา้นบาท)



ขอบคณุครับ





ผลการจดัสรร



(รา่ง) ปี 2564
เปรยีบเทยีบ (รา่ง) ขอ้เสนอการจดัสรรปี 2564

และขอ้เสนอการจดัสรรปี 2563 ปี 2563

1. การกนัเงนิ

2. เกลีย่ OP/PP/IP

3. ประกนัรายได้

4. หลกัเกณฑป์รบั
เกลีย่รายรบั

5. ระดบัเขต

6. ประเทศ 300 ลบ.

หลกัเกณฑค์งเดมิ ไมเ่กนิ 10%

• OP/PP แบบ Step Ladder
• IP แบบ คา่ K กลุม่และคา่เดมิ

กนัเงนิ 6.30 % (7,000 ลบ.)  
1) ปรับเกลีย่ 3,700 ลบ 2) ระดบัประเทศ 300 ลบ. 
3) ระดบัเขต 3,000 ลบ.

• OP/PP แบบ Step Ladder 
• IP คา่ K กลุม่และคา่เดมิ

• ประกนัขัน้ต า่ รอ้ยละ 100 ของ
ยอดจัดสรร ปี 2563

• ประกนัรายรับขัน้ต า่รอ้ยละ 100 ของยอด
ปี 2562

หลกัเกณฑเ์ดมิ เพิม่เตมิในสว่น
• ชว่ยเหลอื รพช.ระดบั M2 และ รพท. M1 
ทีม่ปัีญหาสถานะทางการเงนิ

• ชว่ยเหลอืหนีค้า่ยาองคก์รเภสชักรรม/เงนิ
คา่จา้ง พกส.และลกูจา้ง ชัว่คราว ส าหรับ 
รพ.NWC และเงนิบ ารงุตดิลบ

• หลกัการคงเดมิ

• หลกัการเดมิ (จัดสรรไตรมาส 4)

• หลกัเกณฑจ์ดัสรรชว่ยเหลอื รพ.
• รพ. POP UC< 30,000 คน ชว่ยตาม MOE UC + 

Fixed Cost รพ.สต.
• ชว่ยเหลอื รพ. ทีร่ายรับหลังหกัเงนิเดอืนแลว้ตดิลบ  
ชว่ยเหลอืตาม EBITDA ตดิลบ 

• ประกนัขัน้ต า่ 10 ลบ. ทกุ รพ.
• ชว่ยเหลอืพืน้ทีเ่ฉพาะ เชน่ ประชากรเบาบางพเิศษ
ตะเข็บชายแดน ชว่ยเหลอืตาม EBITDA ตดิลบ 

• ชว่ย รพ. ทีม่คีวามเสยีงทางการเงนิ + ประสทิธภิาพดี

1) อตัราเทา่เดมิ 
2) จัดสรรตาม NWC ทีต่ดิลบ และ สดัสว่น รพ. F1, M2 ,M1 
3) สดัสว่นวงเงนิทีล่ดลงจาก Step-K 
4) สดัสว่นจ านวนประชากร

• พจิารณาประสทิธภิาพการบรหิาร
จัดการและความจ าเป็น



สปสช. เขต น าเขา้ อปสข
พจิารณาเห็นชอบ

หลกัเกณฑแ์ละผลการ
ปรับเกลีย่ราย CUP

ต ัง้แต ่22 ก.ย. 63

ประชมุ คณะอนุกรรมการ
หลกัเกณฑก์ารด าเนนิงาน
และบรหิารจัดการกองทนุ 

เสนอ(รา่ง) การจัดสรรงบ UC 
Basic payment

18 ก.ย. 63

สปสช. สง่ไฟลแ์ละแนว
ทางการปรับเกลีย่ให ้

สปสช.เขตและเขตสขุภาพ
ปรับเกลีย่

22 ก.ย. 63

เขตปรับเกลีย่และสง่ผล
การปรับเกลีย่ทีผ่า่น 
อปสข.แลว้ถงึ สปสช.

ไมเ่กนิ 9 ต.ค. 63

สป.สธ. สง่ขอ้มลูผลการ
จัดสรรให ้สปสช.(กรณี

ขอ้เสนอผา่นความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการ)

18 ก.ย. 63

สปสช. โอนจดัสรรงบ 
UC Basic payment 
ปี 64 งวด 1 ใหห้นว่ย

บรกิาร

31 ต.ค. 63

Timeline


