
๑ 

 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำรจำกกำรประชุมเพื่อพิจำรณำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงบกองทุน
หลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (UC) จังหวัดพัทลุง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ 

วันพุธที่  ๒๓ ธันวำคม ๒๕๕๘  เวลำ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมทะเลล้ำนบัว  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.รำยรับหลังหักและปรับเกลี่ยเงินเดือนตำมประมำณกำรรำยรับขั้นต่ ำงบเหมำจ่ำยรำยหัว ประจ ำปี 
๒๕๕๙ ในภาพรวมได้รับลดลงจากปี ๒๕๕๘ เป็นวงเงินรวม ๓๓,๒๓๐,๐๙๖.๕๒ บาท เนื่องจากมีการหัก
เงินเดือนและเงินกันส ารองงบ OP PP IP เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๘ 
๒.งบที่ได้รับจัดสรรเพิ่มในปี ๒๕๕๙ ได้แก่ งบ พ้ืนที่กันดาร เสี่ยงภัย และค่าตอบแทนก าลัง ได้รับ
จัดสรรเพ่ิม คิดเป็นเงิน ๙,๘๖๔,๒๘๑.๔๕ บาท 
๓.งบ PP Non UC ได้รับจัดสรรน้อยกว่าปี ๒๕๕๘ คิดเป็นเงิน ๒,๐๗๙,๖๗๘.๐๖ บาท 
๔.กำรปรับเกลี่ยเงินกันค่ำแรงระดับเขต จังหวัดพัทลุงหักกันระดับเขต ๒% เป็นเงิน ๑๔,๖๑๓,๓๐๐ บาท 
แต่ได้รับคืนมาเป็นเงิน ๓๓,๖๕๐,๗๔๙.๔๒ บาท (ได้รับเพ่ิม ๑๙,๐๓๗,๔๔๙.๔๒) 
๕. กำรบริหำรงบสนับสนุนกำรด ำเนินงำนในระดับ รพ.สต.ให้เป็นมติภายใต้การบริหารจัดการ
ของแต่ละ คปสอ. รวมถึงการสนับสนุนค่า Fix cost ได้มีมติในหลักการดังนี้  

    ๔.๑ ให้มีการสนับสนุน ค่า Fix cost รพ.สต.ละ ไม่ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
    ๔.๒ ยกเว้น รพ.สต.ขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย รพ.สต.ทะเลน้อย และ รพ.สต.บ้านหนองธง   

ให้มีการสนับสนุน ค่า Fix cost ไม่ต่ ากว่า ๒๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
๖. กำรบริหำรจัดกำรงบจ่ำยตำมตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภำพและผลงำนบริกำรปฐมภูมิ (Ouality  
and Outcome Framwork : QOF และงบตามผลการให้บริการอ่ืนๆ ให้มีการจัดสรรงบตามผลงาน
การให้บริการ ภายใต้มติ คปสอ.และจัดสรรต่อให้พ้ืนที่ภายใน๑ เดือนหลังได้รับโอนงบจาก สปสช. 
(กรณีโอนผ่านหน่วยบริการประจ า) งวดที่ ๒ และมีการรายงานผลการบริหารจัดการงบไปยังกลุ่ม
งานประกันสุขภาพ  
 ๗. กำรบริหำรจัดกำรระบบส่งต่อ/เขตรอยต่อและกำรตำมจ่ำย 

 ๗.๑ กรณีผู้ป่วยตั้งครรภ์ และมีความจ าเป็นต้องตรวจน้ าคร่ าให้โรงพยาบาลชุมชนออกใบ
หนังสือส่งตัวเพ่ือเข้ารับการรักษาต่อไปยังโรงพยาบาลพัทลุงได้ แต่ทั้งนี้จะต้องอธิบายผู้ป่วยว่าหาก
โรงพยาบาลพัทลุงวินิจฉัยว่ามีความจ าเป็นต้องตรวจน้ าคร่ า ซึ่งเป็นการให้บริการที่เกินสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ตามชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผู้ป่วยและญาติจ าเป็นต้องจ่ายเงินค่าตรวจ
น้ าคร่ า จ านวน ๓,๕๐๐ บาทเอง ทั้งนี้ จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ 
 ๗.๒ การให้บริการผู้พิการ (บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ท.74)  และทหารผ่านศึก (รหัสสิทธิ
ย่อย 66,67,75 และ 80) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลทุกกรณีจากหน่วยบริการในสังกัดของ
รัฐได้ โดยไม่จ ากัดจ านวนครั้ง ตามความจ าเป็นทางการแพทย์ การเรียกเก็บตามจ่ายกรณีเข้ารับบริการ
ผู้ป่วยในภายในจังหวัดให้หน่วยบริการที่รักษาสามารถเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ได้จากหน่วย
บริการประจ าของผู้เข้ารับบริการ ทั้งนี้ จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ 
   ๗.๓.การส่งต่อผู้ป่วยในกลุ่มโรค หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน/สงสัยกล้ามเนื้อหัวใจตาย (STEMI) 
และผู้ป่วย Multiple injuries ซึ่งเป็นกลุ่มโรคท่ีสามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลระดับตติยภูมิโดยไม่ต้อง
ผ่านโรงพยาบาลพัทลุง ทั้งนี้ภายใต้แนวทางการส่งต่อในแต่ละกลุ่มโรค 
 ๗.๔ หนี้การตามจ่ายกรณีเขตรอยต่อและการส่งต่อทั่วไปที่เกิดก่อน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ให้
เครือข่ายหน่วยบริการทุกแห่งด าเนินการตามจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 



๒ 

 

  
 
 
 

เปรยีบเทยีบรายรบัเบือ้งตน้ ปี 58และปี 59 

เครอืขา่ยหนว่ยบรกิารจงัหวดัพทัลงุ 

      ปี 59 ปี 58 สว่นตา่ง 

ประชากร 
[1] 

ประชากร UC 391,915 395,304 -3,389 

 Basic 

payment 
กอ่นหัก งด. 

[2] 
ประมาณการ OP  เหมาจ่าย   401,136,759.95    386,702,184.96    14,434,574.99  

[3] 
ประมาณการ PP  เหมาจ่าย     84,178,311.92      79,857,199.92     4,321,112.00  

[4] 
ประมาณการ IP  เหมาจ่าย   306,925,510.67    302,791,893.43     4,133,617.24  

[5]=[2]+[3]+[4] 
รวมกอ่นหกัเงนิเดอืน 

  
792,240,582.54   769,351,278.31   22,889,304.23  

การหักคา่แรง [6] ประมารการเงนิเดอืนGFMIS 
 ปรับใหเ้ทา่กับ สนง.ปรับลด   441,526,973.94    422,363,833.00    19,163,140.94  

[7] 
กันเงนิเพิม่ระดับประเทศ 1%       7,306,300.00       6,931,860.00        374,440.00  

[8] 
กันเงนิเพิม่ระดับเขต 2%     14,613,300.00      13,863,753.20        749,546.80  

[9]=[6]+[7]+[8] 
รวมหกัเงนิเดอืน 

  
463,446,573.94   443,159,446.20   20,287,127.74  

 Basic 
payment 
หลังหัก งด. 

[10]=[5]-[9] รวมหลงัหกัเงนิเดอืน 
  

328,794,008.60  
 326,191,832.11     2,602,176.49  

Basic 
payment 
หลังหัก งด.
และปรับเกลีย่

คนื 

[11] ปรับเกลีย่คนื 1%        6,931,860.00  -  6,931,860.00  

[12] ปรับเกลีย่คนื 2%     33,650,623.91      26,720,211.77     6,930,412.14  

[13] เงนิเพิม่กรณีอืน่ๆ                    -        18,382,119.90  - 18,382,119.90  

[14]=[10]+...[13] รวมรายรับหลังปรับเกลีย่คนื   362,444,632.51    378,226,023.78  - 15,781,391.27  

รายรับหลังหัก
ประมาณการ 

ขัน้ต ่า [15] 
หักส ารอง OP :PP : IP 
58 = 100:100:80 
59 =  90:100:80 

    46,016,274.44      28,567,569.19    17,448,705.25  

[16]=[14]-[15] เหลอืรบัข ัน้ต า่ 
  

316,428,358.07  
 349,658,454.59  -33,230,096.52  

รายรับอืน่ 
[17] PP Non UC     10,495,211.76      12,574,889.82  -  2,079,678.06  

[18] พืน้ทีก่ันดาร เสีย่งกัน     12,000,000.00       4,562,400.00     7,437,600.00  

[19] คา่ตอบแทนก าลังคน     29,889,523.45      27,462,842.00     2,426,681.45  

[20]=[17]+…[19] รวมรายรบัอืน่    52,384,735.21     44,600,131.82     7,784,603.39  

Basic 
payment ขัน้
ต ่า+รายรับอืน่ 

[21]=[16]+[20] 
รวม Basic payment  
ข ัน้ต า่+รายรบัอืน่ 

 368,813,093.28   394,258,586.41  -25,445,493.13  
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แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงบกองทุนหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (UC)  
จังหวัดพัทลุง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ 

เมื่อครำวกำรประชุมวันพุธที่  ๒๓ ธันวำคม ๒๕๕๘  เวลำ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมทะเลล้ำนบัว  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง 

.......................................................................................................................................................... 

๑.กำรบริหำรจัดกำรงบเหมำจ่ำยรำยหัว ประจ ำปี ๒๕๕๙ 

ตามที่ คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพ้ืนที่  เขต ๑๒ สงขลา ได้มีมติเห็นชอบ
แนวทางการจัดสรรเงินและการกันเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๙ เมื่อคราวการ
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพ่ือปรับเกลี่ยและจัดสรรเงินให้กับหน่วยบริการ ตาม
แนวทางการด าเนินการปรับเกลี่ยค่าใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับเขต ส าหรับหน่วย
บริการสังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  (โดยคณะกรรมการร่วม สป.สธ.และ สปสช.ระดับประเทศ) 
โดยใช้กลไกระดบัเขต  

งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้ก าหนดอัตราเหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  จ านวน ๓,๐๒๘.๙๔ บาท
ต่อผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยจัดสรรเป็นประเภทบริการ ค่าใช้จ่าย 
หรือเงนิต่างๆ ดังนี้ 

ประเภทบริกำร จ ำนวนบำท/ผู้มีสิทธิ 
1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป ๑,๑๐๓.๙๒ 
2.บริการผู้ป่วยในทั่วไป ๑,๐๖๐.๑๔ 
3.บริการกรณีเฉพาะ ๓๐๕.๒๙ 
4.บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ๓๙๘.๖๐ 
5.บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ๑๖.๑๓ 
6.บริการแพทย์แผนไทย ๑๐.๗๗ 
7.ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าบริการทาง  
  การแพทย์  ส าหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
  เพ่ือสนับสนุนเป็นค่า เสื่อมราคาของหน่วยบริการ) 

๑๒๘.๖๙ 

8.เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการ (มาตรา 41) ๕.๔๐ 
9.เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการ (๐.๑๐) 

รวม (บำทต่อผู้มีสิทธิ) ๓,๐๒๘.๙๔ 

 
๑.๑ กำรปรับเกลี่ยค่ำแรงที่มีกำรปรับลดเพิ่มจำกกำรค ำนวณของส ำนักงบประมำณ 
      ๑.๑.๑ บริหารระดับประเทศกันไว้ที่ร้อยละ ๑ ของจ านวนเงินเดือนของ CUP และจะ

พิจารณาจัดสรรไม่เกินไตรมาส ๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๙  



๔ 

 

      ๑.๑.๒. บริหารระดับเขตกันไว้ที่ร้อยละ ๒ พิจารณาช่วยเหลือหน่วยบริการในพื้นที่มี
งบประมาณไม่เพียงพอ ขาดสภาพคล่องในการด าเนินงาน  

     จังหวัดพัทลุงหักกันระดับเขตร้อยละ ๒ เป็นเงิน ๑๔,๖๑๓,๓๐๐ บาท แต่ได้รับจัดสรรคืน
เป็นเงิน ๓๓,๖๕๐,๗๔๙ บาท รายละเอียดดังตารางที่ ๑ 
 

 
ตำรำงท่ี ๑ กำรหักเงินเดือน 
 

ล า 
ดบั 

CUP 

[1] [2] [3]=[1]*1% [4]=[1]*2% [5] [6]=[2]+…[4]-[5] 

ประมาณการ 
เงนิเดอืน 100% 

ปะมารการ
เงนิเดอืนปรับให ้
เทา่ สงป.ปรับลด 

กนัเงนิเดอืนเพิม่ 
เพือ่บรหิาร
ระดบัประเทศ
รอ้ยละ 1 

กนัเงนิเดอืนเพิม่ 
เพือ่บรหิารระดบั

เขต2% 

ยอดไดร้ับคนืมา
จากระดบัเขต 

หกัเงนิเดอืนสทุธ ิ

1 พทัลงุ 318,349,663.76  192,375,699.83  3,183,500.00  6,367,000.00  17,419,826.30  184,506,373.53  

2 กงหรา 32,743,449.06  19,786,557.50  327,400.00  654,900.00  654,900.00  20,113,957.50  

3 เขาชยัสน 47,162,513.91  28,499,862.42  471,600.00  943,300.00  1,733,509.24  28,181,253.18  

4 ตะโหมด 41,093,623.68  24,832,489.29  410,900.00  821,900.00  2,591,797.28  23,473,492.01  

5 ควนขนุน 85,793,385.97  51,844,134.12  857,900.00  1,715,900.00  3,110,044.75  51,307,889.37  

6 ปากพะยนู 43,714,137.63  26,416,041.15  437,100.00  874,300.00  874,300.00  26,853,141.15  

7 ศรบีรรพต 33,514,482.01  20,252,485.44  335,100.00  670,300.00  2,579,191.62  18,678,693.82  

8 ป่าบอน 38,285,030.09  23,135,282.66  382,900.00  765,700.00  765,700.00  23,518,182.66  

9 บางแกว้ 32,028,184.99  19,354,330.17  320,300.00  640,600.00  1,241,042.59  19,074,187.58  

10 ป่าพะยอม 39,524,546.67  23,884,310.84  395,200.00  790,500.00  2,311,412.13  22,758,598.71  

11 ศรนีครนิทร ์ 18,444,405.84  11,145,780.52  184,400.00  368,900.00  369,025.51  11,330,055.01  

รวม 730,653,423.61  441,526,973.94  7,306,300.00  14,613,300.00  33,650,749.42  429795950.03 

ที่มำ สปสช. ณ วันที่ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๕๘ 

๑.๒ วงเงินเหมำจ่ำยรำยหัวหลังหักเงินเดือน การจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวในส่วนของงบ OP 
PP IP ดังนี้ 

งบผู้ป่วยนอก (OP)   จัดสรรตามจ านวนข้อมูลการลงทะเบียนประชากรสิทธิ UC ณ ๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ คงเหลือจัดสรรหน่วยบริการแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิหลังหักเงินเดือนและเงินกัน ดังนี้ 

 ๑. เกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF)  จ านวน ๓๗ บาทต่อประชากร 
 ๒. ผลงานบริการ(OP Individual data) จ านวน ๑๘.๐๙ บาท 
งบผู้ป่วยใน (IP)  จัดสรรตามประมาณการผลงาน adjrw IP กรณีให้บริการคนในเขตและนอกเขต  

(อัตรา ๙,๖๐๐ บาทต่อ adjrw) หลังหักเงินกันตามจ่ายเกณฑ์คุณภาพ (IP Quality) ๒๐ บาทต่อ
ประชากร 
 งบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค (PP Basic service)  จัดสรรตามข้อมูลการลงทะเบียน
ประชากรสิทธิ UC ณ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จ่ายเป็นอัตราเหมาจ่ายให้หน่วยบริการหลังหักเงินเดือนและ
เงินกันดังนี้  

 ๑. เกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF)  จ านวน ๒๐ บาทต่อประชากร 
 ๒. แก้ไขปัญหาพ้ืนที่ (PPA) จ านวน ๘ บาทต่อประชากร 
 ๓. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ (PPD) จ านวน ๕ บาท ต่อประชากร (** เสนอ 

น ารวม QOF ในตัวชี้วัด DHS เนื่องจากไม่สามารถน ามาใช้จ่ายได้)  รายละเอียดดังตารางที่ ๒  



๕ 

 

 
 
 
 
 
ตำรำงท่ี ๒ ประมำณกำรรำยรับงบ OP IP PP หลังหักเงินเดือน  
 

ล า 
ดบั 

CUP 

[1] [2] [3] [4]=[1]+[2]+[3] 

OP 
หลงัหกัเงนิเดอืน 

IP 
หลงัหกัเงนิเดอืน 

PP 
หลงัหกัเงนิเดอืน 

รวม  
OP+PP+IP 

1 พัทลงุ 34,715,504.69  91,118,640.43  7,841,202.19  133,675,347.31  

2 กงหรา 16,438,331.39  4,275,838.71  3,509,922.21  24,224,092.31  

3 เขาชยัสน 14,853,842.13  3,917,737.44  3,061,695.38  21,833,274.95  

4 ตะโหมด 10,296,999.96  3,656,748.98  1,971,588.29  15,925,337.23  

5 ควนขนุน 28,506,525.12  9,204,003.46  5,849,542.51  43,560,071.09  

6 ปากพะยนู 20,236,913.74  5,736,476.29  4,217,080.33  30,190,470.36  

7 ศรบีรรพต 3,308,344.02  1,751,602.60  748,799.35  5,808,745.97  

8 ป่าบอน 22,046,012.80  5,613,907.98  4,232,269.50  31,892,190.28  

9 บางแกว้ 8,047,488.03  2,727,931.21  1,707,608.80  12,483,028.04  

10 ป่าพะยอม 14,819,425.88  5,082,052.34  3,283,598.13  23,185,076.35  

11 ศรนีครนิทร ์ 13,530,174.98  3,596,717.23  2,540,231.92  19,667,124.13  

รวม 186,799,562.74  136,681,656.67  38,963,538.61  362,444,758.02  

๑.๓. ก่ำหนดตัวเลขประมำณกำรรำยรับขั้นต่่ำคงท่ีของหน่วยบริกำร สังกัดสป.สธ.ส าหรับ
ค่าบริการผู้ป่วยนอกท่ัวไป  ค่าบริการผู้ป่วยในทั่วไป  และค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ส าหรับบริการพ้ืนฐาน (ไม่รวมส าหรับประชากรสิทธิอื่น ๆ ที่หน่วยบริการสังกัด สป.สธ.ได้รับ)  
ทุกเขตให้ก าหนดอัตราขั้นต่ าเท่ากัน หลังปรับลดค่าแรงที่มีการปรับเกลี่ยค่าแรงแล้ว โดยก าหนดที ่

- ร้อยละ ๙๐ ส าหรับค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป 
- ร้อยละ ๘๐  ส าหรับค่าบริการผู้ป่วยในทั่วไป  
- ร้อยละ ๑๐๐  ส าหรับค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับบริการพ้ืนฐาน  

รายละเอียดดังตารางที่ ๓ และ ๔  
ตำรำงที่ ๓ ประมำณกำรรำยรับขั้นต่่ำคงที่ของหน่วยบริกำร  

ล า 
ดบั 

CUP 

[1] [2] [3] [4]=[1]+[2]+[3] 

OP 
จดัสรรข ัน้ต า่ 
รอ้ยละ 90 

IP 
จดัสรรข ัน้ 

ต า่รอ้ยละ 80 

PP 
จดัสรรข ัน้ต า่
รอ้ยละ 100 

รวมจดัสรรตาม
ประมาณการข ัน้ต า่ 

1 พัทลงุ 31,243,954.22  72,894,912.34  7,841,202.19  111,980,068.75  

2 กงหรา 14,794,498.25  3,420,670.97  3,509,922.21  21,725,091.43  

3 เขาชยัสน 13,368,457.92  3,134,189.95  3,061,695.38  19,564,343.25  

4 ตะโหมด 9,267,299.96  2,925,399.18  1,971,588.29  14,164,287.43  

5 ควนขนุน 25,655,872.61  7,363,202.77  5,849,542.51  38,868,617.89  

6 ปากพะยนู 18,213,222.37  4,589,181.03  4,217,080.33  27,019,483.73  

7 ศรบีรรพต 2,977,509.62  1,401,282.08  748,799.35  5,127,591.05  



๖ 

 

8 ป่าบอน 19,841,411.52  4,491,126.38  4,232,269.50  28,564,807.40  

9 บางแกว้ 7,242,739.23  2,182,344.97  1,707,608.80  11,132,693.00  

10 ป่าพะยอม 13,337,483.29  4,065,641.87  3,283,598.13  20,686,723.29  

11 ศรนีครนิทร ์ 12,177,157.48  2,877,373.78  2,540,231.92  17,594,763.18  

รวม 168,119,606.47  109,345,325.32  38,963,538.61  316,428,470.40  

ตำรำงท่ี ๔  วงเงินเหมำจ่ำยรำยหัวส ำรองไว้ 
 

ล า 
ดบั 

CUP 

[1] [2] [3] [4]=[1]+[2]+[3] 

วงเงนิส ารอง 
OP รอ้ยละ 10 

วงเงนิส ารอง 
IP รอ้ยละ 20 

วงเงนิส ารอง 
PP 

วงเงนิส ารอง 
OP+IP+PP 

1 พัทลงุ 3,471,550.47  18,223,728.09  0.00  21,695,278.56  

2 กงหรา 1,643,833.14  855,167.74  0.00  2,499,000.88  

3 เขาชยัสน 1,485,384.21  783,547.49  0.00  2,268,931.70  

4 ตะโหมด 1,029,700.00  731,349.80  0.00  1,761,049.80  

5 ควนขนุน 2,850,652.51  1,840,800.69  0.00  4,691,453.20  

6 ปากพะยนู 2,023,691.37  1,147,295.26  0.00  3,170,986.63  

7 ศรบีรรพต 330,834.40  350,320.52  0.00  681,154.92  

8 ป่าบอน 2,204,601.28  1,122,781.60  0.00  3,327,382.88  

9 บางแกว้ 804,748.80  545,586.24  0.00  1,350,335.04  

10 ป่าพะยอม 1,481,942.59  1,016,410.47  0.00  2,498,353.06  

11 ศรนีครนิทร ์ 1,353,017.50  719,343.45  0.00  2,072,360.95  

รวม 18,679,956.27  27,336,331.35  0.00  46,016,287.62  

ที่มำ สปสช. ณ วันที่ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๕๘ 

๑.๔. ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมส ำหรับหน่วยบริกำรในพื้นที่กันดำร พื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ ๓ 
จังหวัดชำยแดนภำคใต้  ส าหรับกรณีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมส าหรับหน่วยบริการในพ้ืนที่กันดาร พ้ืนที่เสี่ยงภัย 
ให้เป็นไปตามผลการค านวณราย CUP ที่ส่วนกลางด าเนินการ รายละเอียดดังตารางที่ ๕ 

ตำรำงท่ี ๕ กำรจัดสรรค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมส ำหรับหน่วยบริกำรในพื้นที่กันดำร ฯ 
 

ล า 
ดับ 

CUP 

เกณฑส์ าหรับหน่วยบรกิาร 
พืน้ทีก่ันดาร พืน้ที ่เสีย่งภัย 

ผลการจัดสรรตามหลักเกณฑ ์

[1] [2] [3] [4] [5] [6]=[3]+[4]+[5]  

เกณฑ ์
พืน้ที่
เฉพาะ 

เกณฑป์ระชากร 
(รพช. POP=) 

จัดสรร 
ตามเกณฑ ์
พืน้ที ่

จัดสรร 
ตามเกณฑ ์
ประชากร 

จัดสรร 
สว่นที่
เหลอื 

รวมจัดสรร 
คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
ส าหรับหน่วย

บรกิาร 
ในพืน้ทีก่ันดาร  
พืน้ที ่เสีย่งภัย 

1 พัทลงุ     0.00  0.00  0.00  0.00  

2 กงหรา ระดับ 1 >20,000 - 30,000 1,000,000.00  1,500,000.00  0.00  2,500,000.00  

3 เขาชยัสน     0.00  0.00  0.00  0.00  

4 ตะโหมด   >20,000 - 30,000 0.00  1,500,000.00  0.00  1,500,000.00  

5 ควนขนุน     0.00  0.00  0.00  0.00  

6 ปากพะยนู     0.00  0.00  0.00  0.00  

7 ศรบีรรพต   >10,000 - 20,000 0.00  2,500,000.00  0.00  2,500,000.00  



๗ 

 

8 ป่าบอน     0.00  0.00  0.00  0.00  

9 บางแกว้   >10,000 - 20,000 0.00  2,500,000.00  0.00  2,500,000.00  

10 ป่าพะยอม   >20,000 - 30,000 0.00  1,500,000.00  0.00  1,500,000.00  

11 ศรนีครนิทร ์   >20,000 - 30,000 0.00  1,500,000.00  0.00  1,500,000.00  

รวม    1,000,000.00  11,000,000.00  0.00 12,000,000.00  

๑.๕. ค่ำตอบแทนก ำลังคนด้ำนสำธำรณสุข (หน่วยบริกำรสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข) เป็น
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิเป็นค่าตอบแทนบุคลากรของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. เฉพาะการให้บริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเป็นค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายและหรือค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งคณะกรรมการร่วมระหว่าง สป.สธ.และสปสช. ระดับประเทศ ได้ค านวณตามหลักเกณฑ์
แนวทางและเงื่อนไขเป็นราย CUP และ การปรับเกลี่ยอย่างน้อยต้องให้ รพ.สต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของประมาณการค่าใช้จ่ายรายละเอียดดังตารางที่ ๖ 

  ตำรำงท่ี ๖ กำรจัดสรรค่ำตอบแทนก ำลังคนด้ำนสำธำรณสุข 
 

ล าดบั CUP 
จดัสรรคา่ตอบแทน 

รพ.สต. รพ. รวม 

1 พัทลงุ 1,617,660.00  5,142,982.72  6,760,642.72  

2 กงหรา 653,220.00  2,945,570.44  3,598,790.44  

3 เขาชยัสน 882,360.00  817,562.69  1,699,922.69  

4 ตะโหมด 577,980.00  2,252,938.62  2,830,918.62  

5 ควนขนุน 947,340.00  1,504,262.98  2,451,602.98  

6 ปากพะยนู 875,520.00  898,745.31  1,774,265.31  

7 ศรบีรรพต 345,420.00  1,818,565.05  2,163,985.05  

8 ป่าบอน 642,960.00  996,635.49  1,639,595.49  

9 บางแกว้ 362,520.00  1,957,497.17  2,320,017.17  

10 ป่าพะยอม 335,160.00  2,971,714.05  3,306,874.05  

11 ศรนีครนิทร ์ 266,760.00  1,076,148.93  1,342,908.93  

รวม 7,506,900.00 22,382,623.45 29,889,523.45  

๑.๖. กำรจัดสรรค่ำบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรคส ำหรับบริกำรพื้นฐำน  (กรณี
สิทธิอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่สิทธิ UC) เนื่องจากประชากรสิทธิอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่สิทธิ UC ไม่มีการลงทะเบียนกับหน่วย
บริการ จึงให้กลไกระดับเขตมอบให้จังหวัดด าเนินการจัดสรรให้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในการ
ให้บริการของหน่วยบริการ  รายละเอียดดังตารางที่ ๗ 

 

ตำรำงท่ี ๗ กำรจัดสรรงบ PP กรณีสิทธิอื่นๆ ที่ไม่ใช้สิทธิ UC 
 

ล าดบั CUP จ านวนเงนิ PP Non UC 

1 พัทลงุ 3,562,154.86 

2 กงหรา 523,866.40 

3 เขาชยัสน 824,129.91 

4 ตะโหมด 484,795.70 

5 ควนขนุน 1,770,711.73 

6 ปากพะยนู 915,712.55 

7 ศรบีรรพต 297,301.87 



๘ 

 

8 ป่าบอน 680,490.95 

9 บางแกว้ 439,687.83 

10 ป่าพะยอม 520,904.78 

11 ศรนีครนิทร ์ 475,455.18 

รวม            10,495,211.76  



๙ 

 

 
 
 
 

ตำรำงท่ี ๘ สรุปรำยรับเบื้องต้น Basic payment หลังหักเงินเดือนและตำมประมำณกำรขั้นต่ ำและรำยรับอ่ืน ปีงบประมำณ ๒๕๕๙ 
 

ล า 
ดบั 

CUP 

OP+IP+PP 
หลงัหกัเงนิเดอืน 

ตามประมาณการรายรบัข ัน้ต า่ 

เงนิเพิม่เตมิ

ส าหรบัหนว่ย
บรกิารในพืน้ที่

กนัดารฯ 

คา่ตอบแทน
ก าลงัคนดา้น 
สาธารณสขุ 

PP Non UC รวม 

[1] [2] [3] [4]=[1]+…[3] [5] [6] [7] [8]=[4]+…[7] 

1 พัทลงุ 31,243,954.22  72,894,912.34  7,841,202.19  111,980,068.75  0.00  6,760,642.72  3,562,154.86 122,302,866.33 

2 กงหรา 14,794,498.25  3,420,670.97  3,509,922.21  21,725,091.43  2,500,000.00  3,598,790.44  523,866.40 28,347,748.27 

3 เขาชยัสน 13,368,457.92  3,134,189.95  3,061,695.38  19,564,343.25  0.00  1,699,922.69  824,129.91 22,088,395.85 

4 ตะโหมด 9,267,299.96  2,925,399.18  1,971,588.29  14,164,287.43  1,500,000.00  2,830,918.62  484,795.70 18,980,001.75 

5 ควนขนุน 25,655,872.61  7,363,202.77  5,849,542.51  38,868,617.89  0.00  2,451,602.98  1,770,711.73 43,090,932.60 

6 ปากพะยนู 18,213,222.37  4,589,181.03  4,217,080.33  27,019,483.73  0.00  1,774,265.31  915,712.55 29,709,461.59 

7 ศรบีรรพต 2,977,509.62  1,401,282.08  748,799.35  5,127,591.05  2,500,000.00  2,163,985.05  297,301.87 10,088,877.97 

8 ป่าบอน 19,841,411.52  4,491,126.38  4,232,269.50  28,564,807.40  0.00  1,639,595.49  680,490.95 30,884,893.84 

9 บางแกว้ 7,242,739.23  2,182,344.97  1,707,608.80  11,132,693.00  2,500,000.00  2,320,017.17  439,687.83 16,392,398.00 

10 ป่าพะยอม 13,337,483.29  4,065,641.87  3,283,598.13  20,686,723.29  1,500,000.00  3,306,874.05  520,904.78 26,014,502.12 

11 ศรนีครนิทร ์ 12,177,157.48  2,877,373.78  2,540,231.92  17,594,763.18  1,500,000.00  1,342,908.93  475,455.18 20,913,127.29 

รวม 168,119,606.47  109,345,325.32  38,963,538.61  316,428,470.40 12,000,000.00  29,889,523.45  10,495,211.76 368,813,205.61            

ที่มำ สปสช. ณ วันที่ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๕๘ 

 



๑๐ 

 

๑.๗ แผนกำรโอนเงินตำมตัวเลขประมำณกำรรำยรับขั้นต่ ำคงท่ี  
งวด
การ
โอนขั้น
ต่ าคงที่  

(A) กรณีเกลี่ยค่าแรง 
ไม่เกินร้อยละ ๒ 

(B) กรณีเกลี่ยค่าแรงเกินร้อยละ ๒ – ๕ 
(เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง

พิจารณา) 
แล้วเสร็จใน 
ต้นเดือน 

ธันวาคม ๒๕๕๘ 

แล้วเสร็จหลังเดือน 
ธันวาคม ๒๕๕๘ 

งวด ๑  ไม่เกิน ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ สปสช.จะ
โอนเงินงวดที่ ๑ จ่ายจริงให้หน่วย
บริการสังกัด สป.สธ. ที่ร้อยละ ๓๐ 
ของตัวเลขรายรับขั้นต่ าคงที่ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (หรือประมาณ
ร้อยละ ๒๔ ของของตัวเลขประมาณ
การรายรับทั้งปีของปีงบประมาณ 
๒๕๕๘) 

เหมือน (A) เหมือน (A) 

งวด ๒  ไม่เกิน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โอนเงิน
จ่ายจริงให้ครบร้อยละ ๕๕ ของตัวเลข
ประมาณการรายรับทั้งปีของ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

เหมือน (A) หากยังไม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการ
ร่วม สป.สธ.และสปสช.ระดับ
ประเทศ จะหารือร่วมกันต่อไป  

งวด ๓  ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โอนเงิน
จ่ายจริงให้ครบตามตัวเลขรายรับขั้นต่ า
คงท่ีของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

เหมือน (A) หากยังไม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการ
ร่วม สป.สธ.และสปสช.ระดับ
ประเทศ จะหารือร่วมกันต่อไป  

 

๒ แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพจังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ ๒๕๕๙ 
๒.๑ กำรบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพระหว่ำงเครือข่ำย 

๑) กำรก ำหนดเขตพื้นที่รอยต่อ 
  ๑.๑ หนว่ยบริการกับหน่วยบริการ 

    ๑.๑.๑หน่วยบริการใดที่มีหมู่บ้านที่ตั้งตามภูมิศาสตร์ มีเขตพ้ืนที่ติดกับหมู่บ้านของหน่วย 
 บริการอ่ืน ถือเป็นพื้นที่รอยต่อ ประชาชนมีสิทธิใช้บริการได้ทั้ง 2 หน่วยบริการ 

    ๑.๑.๒เขตพ้ืนที่ (หมู่บ้าน) ที่เครือข่ายหน่วยบริการ 2 แห่ง ตกลงกันให้เป็นเขตพ้ืนที่ 
รอยต่อแล้วแจ้งมายัง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ทราบ ถือว่าเป็นเขตพ้ืนที่รอยต่อ 

 ๑.๒ หน่วยบริการส่งต่อกับหน่วยบริการที่รับส่งต่อ ให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมในการ 
ให้บริการภายในเครือข่ายหน่วยบริการ และระหว่างเครือข่ายหน่วยบริการ โดยไม่ต้องมีหนังสือส่งตัว ไม่
มีการเรียกเก็บจากประชาชน และไม่จ ากัดจ านวนครั้ง 

 ๑.๓ ทั้ง ๑.๑ และ ๑.๒ ให้เป็นไปตามเง่ือนไขการเรียกเก็บ-ตามจ่ายระหว่างเครือข่าย 
หน่วยบริการในอัตราตามข้อ ๒ 
 



๑๑ 

 

  ๒ กำรเรียกเก็บ-ตำมจ่ำย 
๒.๑ให้หน่วยบริการ เรียกเก็บ-ตามจ่าย จากเครือข่ายหน่วยบริการคู่กรณีโดยตรง ทั้งนี้การ 

ส่งข้อมูลเรียกเก็บและเอกสารใบน าส่งให้เป็นไปตามระบบเอกสารปกติ 
 ๒.๒ อัตราการเรียกเก็บ-ตามจ่าย (กรณีผู้ป่วยนอก) 

หน่วยบริการ                อัตราค่าบริการ 
   รพ.สต.      ๕๐  บาทต่อครั้ง 
   รพช.     ๒๐๐  บาทต่อครั้ง 
   รพท.     ๑๕๐  บาทต่อครั้ง 

๒.๓ กรณีการเรียกเก็บ-ตามจ่าย ระหว่าง รพช.ศรีบรรพต และ รพช.ควนขนุน ใช้อัตรา ๓๐๐  
บาทต่อครั้งในกลุ่มโรคทั่วไป เพ่ือเสริมสภาพคล่องในการบริหารจัดการของ รพช.ศรีบรรพต 

๒.๔ กรณีส่งต่อ/เขตรอยต่อ ระหว่าง รพช. ในกลุ่มโรค DM , HT , Asthma และ COPD ใช้ 
อัตราการเรียกเก็บ ตามค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อครั้ง 

๒.๕ การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้ใช้อัตราเหมาจ่าย ๕๐ บาทต่อครั้ง 
๒.๖ ให้ตรวจสอบและตามจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ระหว่างเครือข่ายหน่วยบริการ 

ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารเรียกเก็บ กรณีหน่วยบริการมีปัญหาในการเรียกเก็บ-ตามจ่าย 
ให้แจ้งมายังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เพ่ือเรียกคู่กรณีมาท าความตกลงเป็นกรณีไป 

** ทั้งนี้หนี้ตำมจ่ำยท่ีเกิดก่อน ๓๐ ตุลำคม ๒๕๕๘ ให้เครือข่ำยหน่วยบริกำรทุกแห่งตำมจ่ำยให ้
แล้วเสร็จภำยในเดือนมกรำคม ๒๕๕๙** 
 

บัญชีก ำหนดเขตพื้นที่รอยต่อบริกำร จังหวัดพัทลุง 
 

อ ำเภอเมือง 
หมู่ที ่ ต ำบล หน่วยบริกำรปฐมภูม ิ

ที่ขึ้นทะเบียน 
หน่วยบริกำรประจ ำ 

ที่ขึ้นทะเบียน 
หน่วยบริกำรเขตพ้ืนที่

รอยต่อ ที่ไปใช้บริกำรได้ 
ม.๕ 
ม.๗ 
ม.๙ 

 
นาโหนด รพ.สต.ต้นไทร 

 
รพท.พัทลุง 

รพ.สต.ท่าควาย  
อ.เขาชัยสน 
รพ.สต.ควนหมอทอง 
 อ.เขาชัยสน 

 ม.๙ 
 ม.๑๑ 

ท่าแค รพ.สต.ปลวกร้อน รพท.พัทลุง รพ.สต.ไสนายขัน 
 อ.เขาชัยสน 

ม.๑๐ ล าป า รพ.สต.ล าป า รพท.พัทลุง 
รพ.สต.คลองขุด  
อ.เขาชัยสน 

ม.๓ นาท่อม รพ.สต.นาท่อม รพท.พัทลุง 
รพ.สต.ล ากะ  
อ.ศรีนครินทร ์

 
 
 
 
 



๑๒ 

 

อ ำเภอกงหรำ 
 

หมู่ที ่ ต ำบล หน่วยบริกำรปฐมภูม ิ
ที่ขึ้นทะเบียน 

หน่วยบริกำรประจ ำ 
ที่ขึ้นทะเบียน 

หน่วยบริกำรเขตพ้ืนที่
รอยต่อ ที่ไปใช้บริกำรได้ 

ทุกหมู่ 
สมหวัง 
ชะรัด 

รพ.สต. ในต าบลสมหวัง 
รพ.สต. ในต าบลชะรัด 

รพช.กงหรา รพท.พัทลุง 

ม.๙ คลองเฉลิม รพ.สต.โละ๊จังกระ รพช.กงหรา รพ.สต.ควนอินนอโม 
อ.ตะโหมด 

 
อ ำเภอเขำชัยสน 

 
หมู่ที ่ ต ำบล หน่วยบริกำรปฐมภูม ิ

ที่ขึ้นทะเบียน 
หน่วยบริกำรประจ ำ 

ที่ขึ้นทะเบียน 
หน่วยบริกำรเขตพ้ืนที่

รอยต่อ ที่ไปใช้บริกำรได้ 
ม.๓ หานโพธิ ์ รพ.สต.หานโพธิ ์ รพช.เขาชัยสน รพท.พัทลุง 
ม.๘ หานโพธิ ์ รพ.สต.คลองขุด รพช.เขาชัยสน รพท.พัทลุง 
ม.๔ 
ม.๘ 

ควนขนุน รพ.สต.ไสนายขัน รพช.เขาชัยสน รพท.พัทลุง 

ม.๙ 
ม.๑๐ 

ควนขนุน รพ.สต.นาหยา รพช.เขาชัยสน รพท.พัทลุง 

ม.๙ เขาชัยสน รพ.สต.โคกยา รพช.เขาชัยสน รพช.ตะโหมด 
 

อ ำเภอตะโหมด 
 

หมู่ที ่ ต ำบล หน่วยบริกำรปฐมภูม ิ
ที่ขึ้นทะเบียน 

หน่วยบริกำรประจ ำ 
ที่ขึ้นทะเบียน 

หน่วยบริกำรเขตพ้ืนที่
รอยต่อ ที่ไปใช้บริกำรได้ 

ม.๕ คลองใหญ ่ รพ.สต.พรุนายขาว รพช.ตะโหมด 
รพ.สต.หนองธง อ.ป่าบอน 
รพช.ป่าบอน 

ม.๗ คลองใหญ ่ รพ.สต.ควนเล้าเป็ด รพช.ตะโหมด 
รพ.สต.หนองธง อ.ป่าบอน 
รพช.ป่าบอน 

ม.๑๑ แม่ขร ี รพ.สต.ด่านโลด รพช.ตะโหมด 
รพ.สต.เกาะทองสม  
อ.เขาชัยสน 

ม.๖ 
ม.๘ 

ตะโหมด รพ.สต.ควนอินนอโม รพช.ตะโหมด 
รพ.สต.โละ๊จังกระ  
อ.กงหรา 

 
 

อ ำเภอปำกพะยูน 
 

หมู่ที ่ ต ำบล หน่วยบริกำรปฐมภูม ิ
ที่ขึ้นทะเบียน 

หน่วยบริกำรประจ ำ 
ที่ขึ้นทะเบียน 

หน่วยบริกำรเขตพ้ืนที่
รอยต่อ ที่ไปใช้บริกำรได้ 

ม.๒ , ม.๑๑ ฝาละม ี รพ.สต.บา้นควนพระ รพช.ปากพะยูน รพช.บางแก้ว 
ม.๖ ฝาละม ี รพ.สต.บา้นบางขวน รพช.ปากพะยูน รพช.บางแก้ว 

ม.๑๐ หารเทา รพ.สต.ทะเลเหมยีง รพช.ปากพะยูน รพช.ป่าบอน 
 
 



๑๓ 

 

อ ำเภอควนขนุน 
 

หมู่ที ่ ต ำบล หน่วยบริกำรปฐมภูม ิ
ที่ขึ้นทะเบียน 

หน่วยบริกำรประจ ำ 
ที่ขึ้นทะเบียน 

หน่วยบริกำรเขตพ้ืนที่
รอยต่อ ที่ไปใช้บริกำรได้ 

ม.๑ 
ม.๗ 

แพรกหา รพ.สต.แพรกหา รพช.ควนขนุน 
รพ.สต.ปรางหมู ่อ.เมือง  
รพท.พัทลุง 

ม.๔ พนมวังก ์ รพ.สต.สี่แยกใสยวน รพช.ควนขนุน 
รพ.สต.ปรางหมู ่ อ.เมือง 
รพท.พัทลุง 

ม.๘ นาขยาด รพ.สต.สะพานข่อย รพช.ควนขนุน รพช.ศรีบรรพต 

ม.๖ นาขยาด รพ.สต.พังดาน รพช.ควนขนุน รพ.สต.สวนโหนด 
อ.ศรีบรรพต 

ม.๔ แหลมโตนด รพ.สต.แหลมโตนด รพช.ควนขนุน 
รพ.สต.บ่อทราย  
อ.ป่าพะยอม 
รพช.ป่าพะยอม 

ม.๓ ปันแต รพ.สต.ปันแต รพช.ควนขนุน 
รพ.สต.บ่อทราย  
อ.ป่าพะยอม 
รพช.ป่าพะยอม 

ม.๗ มะกอกเหนือ รพ.สต.ปากคลอง รพช.ควนขนุน รพ.สต.มะกอกใต ้อ.เมือง 
ม.๕ พนางตุง รพ.สต.พนางตุง รพช.ควนขนุน รพ.สต.ท่าส าเภาใต ้อ.เมือง 
ม.๔ พนางตุง รพ.สต.ทะเลน้อย รพช.ควนขนุน รพ.สต.ท่าส าเภาใต ้อ.เมือง 

 
อ ำเภอป่ำบอน 

 

หมู่ที ่ ต ำบล หน่วยบริกำรปฐมภูม ิ
ที่ขึ้นทะเบียน 

หน่วยบริกำรประจ ำ 
ที่ขึ้นทะเบียน 

หน่วยบริกำรเขตพ้ืนที่
รอยต่อ ที่ไปใช้บริกำรได้ 

ม.๔ ป่าบอน รพ.สต.ควนค าทอง รพช.ป่าบอน รพช.ตะโหมด 

ม.๕ 
ม.๑๑ 

ป่าบอน รพ.สต.ควนค าทอง รพช.ป่าบอน 
รพ.สต.ลอน อ.บางแกว้  
รพช.บางแก้ว 
รพช.ตะโหมด 

ม.๙ ป่าบอน รพ.สต.ควนค าทอง รพช.ป่าบอน 

รพ.สต.ลอน อ.บางแกว้ 
รพช.บางแก้ว 
รพ.สต.ควนพระ อ.ปากพะยูน 
รพช.ปากพะยูน 

ม.๘ ป่าบอน รพ.สต.ปา่บอนต่ า รพช.ป่าบอน รพช.ตะโหมด 

ม.๑ วังใหม ่ รพ.สต.น้ าตก รพช.ป่าบอน 
รพ.สต.ฝาละมี อ.ปาก
พะยูน 
รพช.ปากพะยูน 

ม.๒ วังใหม ่ รพ.สต.น้ าตก รพช.ป่าบอน 
รพ.สต.ควนเคี่ยม อ.ปาก
พะยูน 
รพช.ปากพะยูน 

ม.๕ โคกทราย รพ.สต.ควนเพ็ง รพช.ป่าบอน 
รพ.สต.โคกทราย อ.ปาก
พะยูน 
รพช.ปากพะยูน 

ม.๑ หนองธง รพ.สต.หนองธง รพช.ป่าบอน รพ.สต.โหละ๊บ้า อ.ตะโหมด 
ม.๓  
ม.๔ 

หนองธง รพ.สต.หนองธง รพช.ป่าบอน รพ.สต.ควนเล้าเป็ด อ.ตะ
โหมด 



๑๔ 

 

อ ำเภอบำงแก้ว 
 

หมู่ที ่ ต ำบล หน่วยบริกำรปฐมภูม ิ
ที่ขึ้นทะเบียน 

หน่วยบริกำรประจ ำ 
ที่ขึ้นทะเบียน 

หน่วยบริกำรเขตพ้ืนที่
รอยต่อ ที่ไปใช้บริกำรได้ 

ม.๗ 
ม.๑๐ 

โคกสัก รพ.สต.ลอน รพช.บางแก้ว รพช.ตะโหมด 

ม.๘ โคกสัก รพ.สต.ต้นสน รพช.บางแก้ว รพช.ตะโหมด 
ม.๒ 
ม.๗ 

นาปะขอ รพ.สต.นาปะขอ รพช.บางแก้ว รพช.เขาชัยสน 

ม.๗ ท่ามะเดื่อ รพช.บางแก้ว รพช.บางแก้ว รพช.เขาชัยสน 
ม.๔ ท่ามะเดื่อ รพ.สต.ท่ามะเดื่อ รพช.บางแก้ว รพช.เขาชัยสน 

ม.๘ นาปะขอ รพ.สต.เกาะเคียน รพช.บางแก้ว 
รพ.สต.ควนพระ 
อ.ปากพะยูน 
รพช.ปากพะยูน 

 
อ ำเภอป่ำพะยอม 

 

หมู่ที ่ ต ำบล หน่วยบริกำรปฐมภูม ิ
ที่ขึ้นทะเบียน 

หน่วยบริกำรประจ ำ 
ที่ขึ้นทะเบียน 

หน่วยบริกำรเขตพ้ืนที่
รอยต่อ ที่ไปใช้บริกำรได้ 

ม.๑ 
ม.๖ 
ม.๗ 

เกาะเตา่ รพ.สต.ปากเหมือง รพช.ป่าพะยอม 
รพ.สต.โหละ๊เร็ด  
อ.ศรีบรรพต  
รพช.ศรีบรรพต 

 
อ ำเภอศรีนครินทร ์

 

หมู่ที ่ ต ำบล หน่วยบริกำรปฐมภูมิทีข่ึ้น
ทะเบียน 

หน่วยบริกำรประจ ำท่ี
ขึ้นทะเบียน 

หน่วยบริกำรเขตพ้ืนที่
รอยต่อ ที่ไปใช้บริกำรได้ 

ม.๔ 
ม.๘ 

ม.๑๒ 
ชุมพล รพ.สต.บา้นขัน รพช.ศรีนครินทร ์ รพ.สต.สวนโหนด  

อ.ศรีบรรพต 

ม.๒ ชุมพล รพ.สต.บา้นขัน รพช.ศรีนครินทร ์ รพ.สต.ทุ่งยาว อ.เมือง 
ม ๑  
ม.๑๑ 

ชุมพล รพ.สต.ล ากะ รพช.ศรีนครินทร ์ รพ.สต.ทุ่งยาว อ.เมือง 

ม.๓  
ม.๖ 
ม.๗  

 
อ่างทอง 

 
รพ.สต.โหละ๊ขนุน 

 
รพช.ศรีนครินทร ์ รพ.สต.บา้นล า อ.เมือง 

 
 ๒.๒ กำรส่งต่อผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ จังหวัดพัทลุง 
 เพ่ือให้เครือข่ายหน่วยบริการทุกแห่งมีแนวทางปฏิบัติในการส่งต่อผู้ป่วยในระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในเบื้องต้นที่ประชุมได้สรุปแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑.กรณีผู้ป่วยตั้งครรภ์ และมีความจ าเป็นต้องตรวจน้ าคร่ าให้โรงพยาบาลชุมชนออกใบหนังสือ
ส่งตัวเพ่ือเข้ารับการรักษาต่อไปยังโรงพยาบาลพัทลุงได้ แต่ทั้งนี้จะต้องอธิบายผู้ป่วยว่าหากโรงพยาบาล
พัทลุงวินิจฉัยว่ามีความจ าเป็นต้องตรวจน้ าคร่ า ซึ่งเป็นการให้บริการที่เกินสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผู้ป่วยและญาติจ าเป็นต้องจ่ายเงินค่าตรวจน้ าคร่ า 
จ านวน ๓,๕๐๐ บาทเอง ทั้งนี้ จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ 



๑๕ 

 

 ๒.การให้บริการผู้พิการ (บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ท.74)  และทหารผ่านศึก (รหัสสิทธิย่อย 
66,67,75 และ 80) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลทุกกรณีจากหน่วยบริการในสังกัดของรัฐได้ 
โดยไม่จ ากัดจ านวนครั้ง ตามความจ าเป็นทางการแพทย์ การเรียกเก็บตามจ่ายกรณีเข้ารับบริการผู้ป่วย
ในภายในจังหวัดให้หน่วยบริการที่รักษาสามารถเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ได้จากหน่วยบริการ
ประจ าของผู้เข้ารับบริการ ทั้งนี้ จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ 
 ๓.การเข้ารับการรักษากรณีเขตรอยต่อไม่ต้องมีใบส่งตัว แต่หากเป็นการส่งต่อทั่วไปให้ใช้ใบส่ง
ตัวตามปกติ ยกเว้นการส่งต่อกรณี Refer ER ให้ใช้ระบบ Thai Refer ทั้งนี้ ก าหนดอายุการใช้งานใบ 
Refer ภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบ Refer 
 ๔ การส่งต่อผู้ป่วยในกลุ่มโรค หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน/สงสัยกล้ามเนื้อหัวใจตาย (STEMI) 
และผู้ป่วย Multiple injuries ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่สามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลระดับตติยภูมิโดยไม่ต้อง
ผ่านโรงพยาบาลพัทลุง ทั้งนี้ภายใต้แนวทางการส่งต่อในแต่ละกลุ่มโรค (รายละเอียดตามแนวทางการสง่
ต่อที่แนบท้าย) 
 ๒.๓ กำรบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับเครือข่ำย 
 เพ่ือให้เครือข่ายหน่วยบริการได้รับการสนับสนุนงบประมาณท่ีเพียงพอและเหมาะสมภายใต้
บริบทและข้อตกลงของแต่ละเครือข่ายหน่วยบริการ มีการบริกหารจัดการงบประมาณภายในเครือข่าย
อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมีการก ากับติดตามผลการบริหารจัดการงบประมาณในภาพรวมระดับจังหวัด 
จึงได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณระดับเครือข่าย ดังนี้ 

 ๑ ให้เครือข่ายหน่วยบริการทุกแห่งได้จัดส่งข้อตกลง แนวทางการบริหารจัดการ การสนับสนุนงบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ(UC) ให้หน่วยบริการภายในเครือข่าย รวมถึงผลการด าเนินงานดังกล่าวมายัง
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กลุ่มงานประกันสุขภาพรายไตรมาส 

 ๒ การบริหารงบสนับสนุนการด าเนินงานในระดับ รพ.สต.ให้เป็นมติภายใต้การบริหาร
จัดการของแต่ละ คปสอ. รวมถึงการสนับสนุนค่า Fix cost ได้มีมติในหลักการดังนี้  

    ๑) ให้มีการสนับสนุน ค่า Fix cost รพ.สต.ละ ไม่ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
    ๒) ยกเว้น รพ.สต.ขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย รพ.สต.ทะเลน้อย และ รพ.สต.บ้าน

หนองธง   ให้มีการสนับสนุน ค่า Fix cost ไม่ต่ ากว่า ๒๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
       โดยก าหนดระยะเวลาการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวตามรอบการจัดสรรงบเหมา

จ่ายรายหัวของ สปสช. 
๓ การบริหารจัดการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (Ouality  

and Outcome Framwork : QOF และงบตามผลการให้บริการอ่ืนๆ ให้มีการจัดสรรงบตามผลงาน
การให้บริการ ภายใต้มติ คปสอ.และจัดสรรต่อให้พ้ืนที่ภายใน๑ เดือนหลังได้รับโอนงบจาก สปสช. 
(กรณีโอนผ่านหน่วยบริการประจ า) งวดที่ ๒ และมีการรายงานผลการบริหารจัดการงบไปยังกลุ่ม
งานประกันสุขภาพ รายละเอียดตามข้อ ๑ ข้างต้น 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

๓.กำรจัดสรรงบค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ที่เบิกจ่ำยในลักษณะงบลงทุน ประจ ำปี ๒๕๕๙ 

 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงาน
และการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ 
กันยายน ๒๕๕๘ ส่วนที่ ๗ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าบริการทา
การแพทย์ส าหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือสนับสนุนเป็นค่าเสื่อมราคาของ
หน่วยบริการ) ข้อ ๔๘ ระบุ เป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข ซึ่งเป็น
การเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน โดยขอบเขตการให้บริการเป็นไปตามที่คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติก าหนด โดยชะลอ การก่อสร้าง และซ่อมแซมอาคาร และได้จัดสรรให้หน่วยบริการ
สังกัด สป.สธ. ดังนี้ 

- ร้อยละ ๙๐ จ่ายตรงหน่วยบริการ 

- ร้อยละ ๑๐ ส าหรับการบริหารระดับจังหวัด โดยเน้นส่งเสริมบริการปฐมภูมิ
และงานหมอครอบครัว 

ตำรำงที่ ๙  ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ที่เบิกจ่ำยในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมำณ ๒๕๕๙ 
 

ล า 
ดบั 

CUP 
ระดบั CUP 

รอ้ยละ 90 

โอนตรง CUP รอ้ยละ 90 ระดบัจงัหวดั 

รอ้ยละ 10 งวดที ่1 งวดที ่2 

1 พัทลงุ     15,468,237.61   13,749,544.54   1,718,693.07  1,712,776.92 

2 กงหรา      2,298,011.20     2,042,676.62      255,334.58  255,160.60 

3 เขาชยัสน      2,678,211.80     2,380,632.71      297,579.09  297,341.67 

4 ตะโหมด      2,075,959.20     1,845,297.06      230,662.14  230,448.55 

5 ควนขนุน      5,190,151.30     4,613,467.82      576,683.48  576,062.91 

6 ปากพะยนู      3,050,882.74     2,711,895.77      338,986.97  338,684.38 

7 ศรบีรรพต      1,178,546.61     1,047,596.98      130,949.63  130,806.50 

8 ป่าบอน      3,026,142.73     2,689,904.65      336,238.08  335,959.87 

9 บางแกว้      1,713,684.65     1,523,275.24      190,409.41  190,198.96 

10 ป่าพะยอม      2,391,976.34     2,126,201.19      265,775.15  265,541.72 

11 ศรนีครนิทร ์      1,765,770.09     1,569,573.42      196,196.67  195,988.45 

รวม     40,837,574.27   36,300,066.00   4,537,508.27  4,528,970.53 

 
ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กรณีร้อยละ ๙๐ ที่โอนตรงหน่วยบริการ  

สปสช.ได้พิจารณาจัดสรรเป็น ๒ งวด ดังนี้ 
งวดที่ ๑ วงเงินร้อยละ ๘๘.๘๙  (จัดสรร เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ) รวมเป็นเงิน  
           ๓๖,๓๐๐,๐๖๖.๐๐ บาท 
งวดที่ ๒ วงเงินร้อยละ ๑๑.๑๑ (จะจัดสรรภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙) รวมเป็นเงิน  
           ๔,๕๓๗,๕๐๘.๒๗ บาท   

และกรณีร้อยละ ๑๐ (ซึ ่งเป็นตัวเลขประมาณการจาก สปสช.) ที ่มีมติให้โอนกลับคืนให้หน่วย
บริการบริหารจัดการ โดยเน้นในด้านการส่งเสริมบริการปฐมภูมิและงานหมอครอบครัว  ขอให้
หน่วยบริการทบทวนการจัดท าแผน ดังนี้ 



๑๗ 

 

๑) แผนค าขอรายการต่างๆ จะต้อง เข้าเกณฑ์ประกาศของส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๙ (ต้องไม่มีสิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร) 

๒) รายการครุภัณฑ์ให้เขียนเป็นชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษในวงเล็บ(ถ้ามี) 
๓) ให้ตรวจสอบราคาตามราคากลาง เช่น ของ สนย. 
๔) จัดเตรียมความพร้อม เช่น  สเปค และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย ขณะรอมติเห็นชอบ

และอนุมัติงบและแผน โดยคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา  
๕) ให้ส่งรายการที่ผ ่านมติ คปสอ. มายังกลุ ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข ทั ้งนี ้กลุ ่มงาน

ยุทธศาสตร์สาธารณสุขจะแจ้งก าหนดการในโอกาสต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


