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สรุปสาระสําคัญของพระราชบญัญตัิ

หลกัประกนัสุขภาพแหงชาติ  2545



หลกัการที่เปนแกนของพรบ.หลกัประกันสขุภาพแหงชาติ

• หลกัประกันสุขภาพแหงชาติ ถือเปน "สิทธิ" ชั้นพื้นฐานของประชาชา

ชน เปนการสรางหลักประกันใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการ

ทางดานสุขภาพไดตามความจําเปน

• "สุขภาพ" เปนเรื่องของประชาชนทุกคน และเพื่อประชาชนทุกคน (All 

for Health and Health for all) ระบบจะเนนที่การ "สราง" สุขภาพ

มากกวาการ "ซอม" สุขภาพ การที่ประชาชนจะมี "สุขภาพด"ี ได

จะตองสามารถพึ่งพาตนเองทางดานสุขภาพได สามารถเขามามีสวนรวม

ดูแลและบริหารจัดการระบบสุขภาพ



บริการดานการแพทยและสาธารณสุขซึ่งใหโดยตรงแกบุคคล  เพื่อการ

สรางเสริมสุขภาพ  การปองกนัโรค การตรวจวินจิฉัยโรค  การรักษาพยาบาล  

และการฟนฟูสมรรถภาพ  ที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต ทั้งนี้ ให

รวมถึงการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกตามกฎหมายวา

ดวยการประกอบโรคศิลปะ

การบริการสาธารณสุขที่ไดรับ



บริการทางการแพทย  ที่ไดรับความคุมครองคาบริการ มีดงันี้*

ดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและการควบคุมโรค

1.การตรวจและการดูแลเพื่อสงเสรมิสุขภาพหญิงตั้งครรภ

2.การดูแลสุขภาพเด็ก  พัฒนาการ  และภาวะโภชนาการของเด็กรวมถึงการใหภูมิคุมกัน

โรคตามแผนงานการใหภูมิคุมกนัโรคของประเทศ

3.การตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไป  และกลุมเสี่ยง
4.การวางแผนครอบครัว

5.ยาตานไวรัสเอดส

6.การเยี่ยมบานและการดูแลผูปวยที่บาน

7.การใหความรูดานสขุภาพแกผูรับบริการในระดับบคุคลหรอืครอบครัว

8.การใหคําปรกึษา  และการสนับสนนุใหประชาชนมีสวนรวมในการ สงเสริมสุขภาพ

9.การสงเสริมสุขภาพ  และปองกันโรคในชองปาก  ไดแกการตรวจ สุขภาพชองปาก

*ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๔ หมวด ๔

สิทธิประโยชน



จํานวนประชากรสิทธิ UC (คน) 47,239,700

 อัตราเหมาจายรายหวั (บาท) 2,401.33 8



9

ประเภทบริการ ปงบ 2552 ปงบ 2553 ผลตาง

1. บริการผูปวยนอกทั่วไป 666.96 754.63 87.67

2. บริการผูปวยในทัว่ไป 837.11 894.28 57.17

3. บริการ OP&IP รพช.เงื่อนไขพิเศษ 72.25 72.25 -

4. บริการสงเสริมปองกนั (PP) -

4.1 บริการ P&P 262.06 271.79 9.73

4.2 วัคซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาล (ใชงบจาก IP) 7.60 11.36 3.76

5. บริการเฉพาะโรค/บริการราคาแพง/ยา 179.48 186.00 6.52

6. งบคาเสื่อม (งบลงทนุเพื่อการทดแทนเดิม) 148.69 148.69 -

7. บริการฟนฟูสมรรถภาพ 5.00 8.08 3.08

8. เงินชวยเหลือเบื้องตนตามมาตรา 41 1.00 - (1.00)

9. เงินชวยเหลือเบื้องตนผูใหบริการ 0.85 0.78 (0.07)

10. เกณฑคุณภาพบรกิาร 20.00 40.00 20.00

11.สนับสนุนบริการแพทยแผนไทยและทางเลือก 1.00 2.00 1.00

12.สงเสริมบริการปฐมภูมิ 10.63 10.63

13.สงเสริมบริการตติยภูมิเฉพาะดาน 0.84 0.84

รวมงบเหมาจายรายหวั (บาท/ประชากร) 2,202.00 2,401.33 199.33



กรอบการบริหารงบ P&P ป 2553 

NPP &Central 
Procurement

(15.17)

NPP &Central 
Procurement

(15.17)

P&P Area based 
(รวม PP Community)

(58.41)

P&P Area based 
(รวม PP Community)

(58.41)

P&P Expressed 
demand
(125.64)

P&P Expressed 
demand
(125.64)

P&P Capitation 
(199.22 บาทตอหัวปชก.ทุกสิทธิ 64.446 ลานคน)

P&P Capitation 
(199.22 บาทตอหัวปชก.ทุกสิทธิ 64.446 ลานคน)

Area 
problem
(18.41)

Area 
problem
(18.41)

กองทุน 
อปท.

(40.00)

กองทุน 
อปท.

(40.00)

Prepaidเฉพาะ
คลินิก

Prepaidเฉพาะ
คลินิก

ItemizedItemized

หนวย
บริการ
หนวย
บริการ

หนวย
บรกิาร
หนวย
บรกิาร

จายลวงหนา 3 เดือน
ตามคาเฉลีย่ผลงาน

คํานวณจาก 271.79 บาทตอ
ปชก.สิทธ ิUC

จํานวน 47.2397 ลานคน

บริหารแบบเขตบริการสุขภาพภายใต 
อปสข.

Expressed demand 10 กิจกรรมหลัก ไดแก ANC, PNC, FP, EPI ทุกชวงอาย,ุ อนามัยเดก็เล็ก, Sealant เดก็อายุ 6 – 12 ป,
การตรวจคดักรองความเสี่ยง ,การปรบัเปลี่ยนพฤตกิรม, การคดักรองมะเรง็ปากมดลูก, การคดักรองภาวะซึมเศราในผูสงูอายุ



• งบประมาณ หมวด PP Expressed Demand Itemized

• ครอบคลมุผูมสีิทธิ ประกันสุขภาพถวนหนาUC ประกันสังคม 

ขาราชการ(เบิกไมซ้ําซอนกับสํานักงบประมาณ)

• ใหบริการในและนอกหนวยสําหรบัหนวยบรกิารของรัฐ (ตาม

พรบ.สถานพยาบาล)

• พื้นที่บริการตามหนวยบริการทีต่ัง้ สปสช. เขต 13 เฉพาะพื้นที่

กทม.

กจิกรรมการคัดกรองความเสี่ยง เบาหวาน ความดนั Stroke โรคอวน 

มะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลกู ตรวจสุขภาพชองปากเดก็ ผูใหญ หญิงตั้งครรภ
(การตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปและกลุมเสี่ยง) เฉพาะพื้นที ่กทม.



กจิกรรมการคัดกรองความเสี่ยง เบาหวาน ความดนั Stroke โรคอวน 

มะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลกู ตรวจสุขภาพชองปากเดก็ ผูใหญ หญิงตั้งครรภ
(การตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปและกลุมเสี่ยง) เฉพาะพื้นที ่กทม.

• อัตราชดเชย 50 บาท ตอคนตอปกรณี เบาหวาน ความดัน

• อัตราชดเชย 20 บาท ตอครั้งกรณี การคัดกรองมะเร็งเตานม

• อัตราชดเชย 50 บาท ตอครั้งกรณี ตรวจสุขภาพชองปาก เดก็ หญิงตั้งครรภ UC 

ประกันสังคม ตรวจสุขภาพชองปากผูใหญ เฉพาะ UC

• อัตราชดเชย 20 บาท ตอครั้งกรณี การคัดกรองมะเร็งเตานม

• อัตราชดเชย 250 บาท ตอคนตอปกรณี ตรวจมะเร็งปากมดลกู( Pap Smear)

• ถาตรวจ Total cholesterol ตามเงื่อนไข  อายุ 35 ปขึ้นไป ประเมินตามแบบคัด

กรองพบความเสี่ยงเชนอวน BMI > 25 ชดเชย 200บาทตอคนตอป ตองไม

ซ้ําซอนกับงบขาราชการ



การบันทึกผลงาน



การบันทึกผลงาน



การบันทึกผลงาน



การบันทึกผลงาน



กรอกเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก



เลอืกกจิกรรม



การบันทึกผลงาน



การบันทึกผลงาน






