สรุปมติ และข้อสั่งการ
จากการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ
ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบ Zoom meeting
https://zoom.us/j/97229074494?pwd=RGpwd1d4cVRDdCtFN2thZjZjWVprZz09, Meeting ID: 972 2907 4494, Passcode: 141641
วาระ/ประเด็น
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 ประกาศ สปสช.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือ
กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนโควิด-19 (ฉ. 5)

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม
รับทราบ

ข้อสั่งการ คทง.
5x5
-

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
กรณี ผ ู ้ ร ั บ บริ ก ารได้ ร ั บ ความเสี ย หายจากการได้ รั บ วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคโควิ ด 19 ฉ.5 โดย
สาระสำคัญคือการเพิ่มหน่วยที่ประชาชนสามารถยื่นเรื่องได้เพิ่ม ในองค์กรของผู้บริโภคที่เป็น
สมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภค หรือ สนง.สภาองค์กรของผู้บริโภคตามพรบ.การจัดตั้งสภา
องค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 1.1(1)-1.1(2)

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ มติที่ประชุม
ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
รับรองมติประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุน ฯ
ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

-

ไม่มี

สรุปมติคณะกรรมการฯ 7x7 และข้อสั่งการคณะทำงานฯ 5x5 ในการประชุมครั้งที่ 13/2564 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 (ที่ประชุมได้พิจารณารับรองมติในที่ประชุมแล้ว)
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วาระ/ประเด็น

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) แนวทางการปรับเกลี่ยเงินค่าบริการ OP-PP-IP ที่กันระดับประเทศ มติที่ประชุม
ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.
เห็นชอบหลักเกณฑ์การปรับเกลี่ยค่าบริการ OP-IP-PP ปีงบประมาณ 2565
กองเศรษฐกิจฯ สป.สธ. นำเสนอแนวทางการปรับเกลี่ยค่าบริการ OP IP PP ที่กัน
ที่กันระดับประเทศ ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ตามที่เสนอ

ข้อสั่งการ คทง.
5x5

ข้อสั่งการ
รับทราบ

ระดับประเทศของหน่วยบริการ สป.สธ. ปีงบประมาณ 2565 โดยมีหลักเกณฑ์เหมือนปี 64
1. ช่วยสภาพคล่องทางการเงินหน่วยบริการ
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน
3. สนับสนุนการจัดบริการของหน่วยบริการแก่ประชาชนตามนโยบาย กสธ. รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.1

4.2 แนวทางการขับเคลื่อนการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพประชาชนของหน่วย
บริการในสังกัด สป.สธ.

มติที่ประชุม

ข้อสั่งการ
1) เห็นชอบในหลักการการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพประชาชนของหน่วยบริการใน
-

พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นำเสนอแนวทางการ
ขับเคลื่อนการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพประชาชน โดยเริ่มจากหน่วยบริการในสังกัดส่งข้อมูล
บริการของทุกสิทธิประกันสุขภาพ มาที่ศูนย์ข้อมูลกลางของ กสธ. และสปสช.รับข้อมูลการ
เบิกจ่ายค่าชดเชยบริการจากศูนย์ข้อมูลกลางของ สธ.เพื่อประมวลผลจ่าย และส่งข้อมูลคืนกลับ
ให้หน่วยบริการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.2

สังกัด สป.สธ. โดยมอบ
1.1) หน่วยบริการในสังกัด สป.สธ.ส่งข้อมูลบริการของทุกสิทธิประกัน
สุขภาพ มาที่ศนู ย์ข้อมูลกลางของ กสธ.
1.2) สปสช.รับข้อมูลการเบิกจ่ายค่าชดเชยบริการจากศูนย์ข้อมูลกลาง
ของ สธ.เพื่อประมวลผลจ่าย และส่งข้อมูลคืนกลับให้หน่วยบริการ
2) มอบผู้รับผิดชอบงานด้านระบบสารสนเทศของ กสธ.และ สปสช.หารือ
ร่วมกันเพื่อจัดทำรายละเอียดและเสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

4.3 ข้อเสนอการบริหารจัดการงบประมาณโดยเขตสุขภาพนำร่อง สป.สธ.

มติที่ประชุม

กองเศรษฐกิจฯ สป.สธ. นำเสนอข้อเสนอการบริหารจัดการงบประมาณโดยเขตสุขภาพนำ 1) เห็นชอบในหลักการข้อเสนอการบริหารจัดการงบประมาณโดยเขตสุขภาพนำ
ร่อง สป.สธ.ซึ่งมาจากมติการประชุมคณะทำงานร่วมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป
ร่อง สป.สธ.ตามที่เสนอ
สรุปมติคณะกรรมการฯ 7x7 และข้อสั่งการคณะทำงานฯ 5x5 ในการประชุมครั้งที่ 13/2564 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 (ที่ประชุมได้พิจารณารับรองมติในที่ประชุมแล้ว)

ข้อสั่งการ
รับทราบ
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วาระ/ประเด็น

มติที่ประชุม

ข้อสั่งการ คทง.
5x5

ประเทศด้านสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารจัดการระบบเขตสุขภาพ ครั้งที่
3/2565 ดังนี้
1. การปรับเกลีย่ เงินกันงบค่าบริการ OP-PP-IP เพื่อจ่ายสำหรับบริการ CR เพิม่ เติม
2. ประเด็นหารือแนวทางงบค่าเสื่อมของเขตสุขภาพ
3. การจ่ายแบบ Value based payment สำหรับบริการดูแลก่อนคลอดในหญิงตั้งครรภ์
และโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกัน้ เรื้อรัง รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.3

2) กรณีข้อเสนอการบริหารจัดการงบค่าเสื่อมเห็นชอบให้เป็นไปตามที่เสนอ
3) มอบ สปสช.พิจารณาแนวทางเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อเสนอ การ
ปรับเกลี่ยเงินกันงบค่าบริการ OP-PP-IP เพื่อจ่ายสำหรับบริการ CR เพิ่มเติม
และข้อเสนอการจ่ายค่าบริการดูแลก่อนคลอดในหญิงตั้งครรภ์ และโรคหอบ
หืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จากเงินกันค่าบริการ OP-PP-IP หรือจากงบ
QOF

4.4 มาตรการเร่งรัดการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี 2564

มติที่ประชุม

ข้อสั่งการ

นพ.สาธิต ทิมขำ นำเสนอความก้าวหน้าการเร่งรัดการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2564
เป้าหมาย 6,200,00 โด้ส ได้รับการฉีดแล้วทั้งสิ้น 3,873,274 โด้ส (62.5%) เฉลี่ยฉีดได้วันละ
13,496 โด้ส ทั้งนี้ เพื่อกำกับติดตาม เร่งรัดหน่วยบริการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และ
บริหารจัดการวัคซีนเพื่อเพิ่มการเข้าถึง จึงเสนอมาตรการการดำเนินงาน รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระที่ 4.4

มอบคณะทำงาน 5X5 ดำเนินการกำกับติดตาม เร่งรัดหน่วยบริการในพื้นที่
1) จัดบริการวัคซีน ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มเติม เน้นความครอบคลุม และลด
ความสูญเสียวัคซีน โดยเฉพาะ Lot exp 31 ธค.64 และ 10 - 13 มค.65
2) สำรวจวัคซีนคงคลัง Lot No. expire 31 มีค. 65 เพื่อทำแผนจัดเก็บคืน/
ปรับเกลี่ยไปให้พื้นที่ที่มีความต้องการฉีด ทั้งนี้ ขอให้หน่วยบริการ/สสจ. ทำ
หนังสือแจ้งยืนยัน
3) กำกับแผนการบริหารจัดการวัคซีนคงค้างในพื้นที่ โดยเน้นการปรับเกลี่ย
ภายในเขตพื้นที่ ก่อนการแจ้งคืน
4) บันทึกข้อมูลการให้บริการตามช่องทางที่หน่วยบริการพร้อมและสะดวก
เพียง 1 ช่องทาง) ได้แก่ ผ่านระบบ KTB Hospital portal หรือ HDC หรือ
โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สปสช. หรือบันทึกลงในไฟล์ต้นแบบ excel
5) ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร ยืนยันการแจ้งคืนวัคซีน ส่งกลับ สปสช.
ภายในวันที่ 15 ธค. 64

กำกับติดตาม
เร่งรัดหน่วยบริการ
ในพื้นที่ดำเนินการ
ตามมติ

4.5 (ร่าง) ข้อเสนอการขยายบริการปฐมภูมิไปที่ไหนก็ได้ และแนวทางการจ่าย
ชดเชย

มติที่ประชุม
1) เห็นชอบ (ร่าง) ข้อเสนอการขยายบริการปฐมภูมไิ ปที่ไหนก็ได้ และแนวทาง

ข้อสั่งการ

เร่งรัด และสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
นพ.สาธิต ทิมขำ นำเสนอหลักการสำคัญ และแนวทางการจ่ายชดเชยบริการปฐมภูมิไปที่
การจ่ายชดเชย ตามที่เสนอ
ไหนก็ได้ต่อคณะกรรมการฯพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.5
2) มอบ คณะทำงานฯ 5x5 เร่งรัด และสื่อสารประชาสัมพันธ์หน่วยบริการใน หน่วยบริการในพื้นที่
ทราบและ
พื้นที่ทราบและดำเนินการ
3) มอบผู้ตรวจราชการ กำกับ เร่งรัดทุกเขตเตรียมระบบการเชื่อมโยงข้อมูล ดำเนินการ
บริการ เพื่อรองรับการดำเนินการตามนโยบายบริการปฐมภูมิไปที่ไหนก็ได้
สรุปมติคณะกรรมการฯ 7x7 และข้อสั่งการคณะทำงานฯ 5x5 ในการประชุมครั้งที่ 13/2564 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 (ที่ประชุมได้พิจารณารับรองมติในที่ประชุมแล้ว)
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วาระ/ประเด็น

มติที่ประชุม

ข้อสั่งการ คทง.
5x5

4.6 รายการบริการที่กำหนดให้ใช้ระบบ Authentication ประกอบการจ่าย
ชดเชยปี 2565

มติที่ประชุม
ข้อสั่งการ
1) เห็นชอบรายการบริการที่กำหนดให้ใช้ระบบ Authentication ประกอบการ สื่อสาร

นายธวัชชัย เรืองโรจน์ สายงานบริหารกองทุน สปสช. นำเสนอหลักการและรายการ
บริการที่กำหนดให้ใช้ระบบ Authentication ประกอบการจ่ายชดเชย ปี 2565 ดังนี้

จ่ายชดเชย ปี 2565 ตามที่เสนอ
2) มอบ คณะทำงานฯ 5x5 สื่อสารประชาสัมพันธ์หน่วยบริการในพื้นที่ทราบ

ประชาสัมพันธ์
หน่วยบริการในพื้นที่
ทราบและ
ดำเนินการ

มติที่ประชุม

ข้อสั่งการ

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.6

4.7 การนำร่องพิสูจน์ตัวตนกลุ่มประชาชนที่ตกสำรวจทางทะเบียน

นางชนาทิพย์ มารมย์ ฝ่ายขับเคลื่อนภาคีเครือข่าย สปสช.นำเสนอการนำร่องพิสูจน์ตัวตน 1) เห็นชอบในหลักการให้ รพท./รพศ. ในสังกัดสป.สธ.ร่วมดำเนินการพิสูจน์
กลุ่มตกสำรวจทางทะเบียน โดยเสนอให้รพท./รพศ. เป็นหน่วยเก็บตัวอย่างเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์
อัตลักษณ์คนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน โดยเก็บตัวอย่างและ
คนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน โดยประสานทำงานร่วมกับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ประสานสถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์ดำเนินการต่อไป กรณีพื้นที่ห่างไกลให้
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.7
ดำเนินการตาม MOU ที่ได้ลงนามร่วมกันไว้ โดยเป็นบทบาทของสถาบัน

นิติวิทยาศาสตร์ในการดำเนินการ
2) มอบ คณะทำงานฯ 5x5 สื ่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ และกำกั บ ติ ด ตามการ
ดำเนินการของหน่วยบริการในพื ้นที่ และรายงานผลต่อคณะกรรมการฯ
รับทราบต่อไป

สรุปมติคณะกรรมการฯ 7x7 และข้อสั่งการคณะทำงานฯ 5x5 ในการประชุมครั้งที่ 13/2564 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 (ที่ประชุมได้พิจารณารับรองมติในที่ประชุมแล้ว)

สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ และ
กำกับติดตามการ
ดำเนินการของ
หน่วยบริการในพื้นที่
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มติที่ประชุม

ข้อสั่งการ คทง.
5x5
ข้อสั่งการ

4.8 ข้อเสนอการเพิ่มรายการบริการ ODS/MIS ปี 2565 (เพิ่มเติม)

มติที่ประชุม

นพ.วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์ รพ.พหลพลพยุหเสนา ผู้แทนกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข เสนอเพิ่มรายการบริการ ODS 3 รายการ และ MIS 1 รายการในปี 2565 เพื่อ
รองรับนโยบาย CA anywhere รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.8

1) เห็นชอบการเพิ่มรายการโรคและหัตถการเป็นบริการ One Day Surgery
(ODS) และบริการ Minimally Invasive Surgery (MIS) ในปีงบประมาณ
2565 ตามที่เสนอ
2) มอบ กรมการแพทย์ และ สปสช.จัดทำรหัสโรค และ หัตถการที่เกี่ยวข้อง
3) นำเสนอ คณะกรรมการฯ อนุกรรมการฯที่เกี่ยวข้องต่อไป

รับทราบ

4.9 ข้อเสนอการจัดสรรงบค่าฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ รพ.สต.

มติที่ประชุม

ข้อสั่งการ

กองเศรษฐกิจสุขภาพฯ เสนอข้อเสนอการจัดสรรงบค่าฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับรพ. 1) เห็นชอบให้สปสช.จ่ายชดเชยค่าบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตรงให้กับรพ.สต. รับทราบ
สต.โดยตรงไม่ผ่านหน่วยบริการประจำ โดยมีข้อมูลจำนวนบริการและยอดงบประมาณเบื้องต้น
โดยไม่ผ่านหน่วยบริการประจำที่เป็นแม่ข่าย
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.9
2) มอบ สปสช.เตรียมระบบการโอนงบประมาณตรงให้กับ รพ.สต. เพื่อรองรับ

นโยบายการถ่ายโอน รพ.สต.ให้ อบจ.

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1 การปรับอัตราจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขโรคโควิด-19 ปี 2565
นายธวัชชัย เรืองโรจน์ สายงานบริหารกองทุน สปสช. นำเสนอการปรับอัตราจ่ายชดเชย
ค่าบริการสาธารณสุขโรคโควิด-19 ปี 2565 โดยมีหลักการในการปรับอัตราจ่ายโควิด

มติที่ประชุม
ข้อสั่งการ
1) รับทราบการปรับอัตราจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขโรคโควิด 19 ปี 2565 สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
2) มอบ คณะทำงานฯ 5x5 สื่อสารประชาสัมพันธ์หน่วยบริการในพื้นที่ทราบ

หน่วยบริการในพื้นที่
ทราบ

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 5.1
สรุปมติคณะกรรมการฯ 7x7 และข้อสั่งการคณะทำงานฯ 5x5 ในการประชุมครั้งที่ 13/2564 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 (ที่ประชุมได้พิจารณารับรองมติในที่ประชุมแล้ว)
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มติที่ประชุม

ข้อสั่งการ คทง.
5x5

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุน มติที่ประชุม
ข้อสั่งการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ระดับประเทศ รับทราบกำหนดการประชุม กำหนดการประชุม คณะกรรมการฯ 7x7 ปี รับทราบ
[คณะกรรมการฯ 7x7] ปี 2565
2565 และครั้งต่อไปครั้งที่ 1/2565 วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.3016.30 น. ผ่าน Zoom meeting

นางพรรวินท์ ศรีเพ็งเพชร์/นางกาญจนา ศรีชมภู
สรุปมติประชุมและเสนอรับรองมติในที่ประชุม
Download เอกสารประกอบการประชุมโดย Scan QR code >>>>>> หรือ URL download เอกสารประชุม คกก.7x7
shorturl.at/afkCF หรือ Click link download เอกสาร >>>
https://drive.google.com/drive/folders/1rC-PywwceFAjc9XA4a66i4AIFy7SZ-5a?usp=sharing

สรุปมติคณะกรรมการฯ 7x7 และข้อสั่งการคณะทำงานฯ 5x5 ในการประชุมครั้งที่ 13/2564 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 (ที่ประชุมได้พิจารณารับรองมติในที่ประชุมแล้ว)
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