สรุปมติ และข้อสั่งการ
จากการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00-16.30 น. ผ่านระบบ Zoom meeting
https://zoom.us/meeting/register/tJ0qc-qgqj0tHdNe5QAE9AQ5piArTfcaroOA Meeting ID: 997 4384 6777 >>> Passcode: 784068
วาระ/ประเด็น
มติที่ประชุม
ข้อสั่งการคทง. 5x5
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี
มติที่ประชุม
รับทราบ

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 1.1(1)-(2)

1.2 ประกาศรายการอุปกรณ อวัยวะเทียมในการรักษาโรค และขอบงชี้ ในระบบ มติที่ประชุม
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2564
รับทราบกระบวนการพิจารณาข้อเสนอรายการ
ปีงบประมาณ 2564 สปสช.ได้ปรับปรุงรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมฯและออกเป็น
อุปกรณ์และอวัยวะเทียม และหลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่ม/ตัดรายการ
ประกาศฯรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 1.2(1)-(2)
อุปกรณ์และอวัยวะเทียม ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้ จ ่ า ย มติที่ประชุม
เงินกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 12 มกราคม 2564
รั บ รองมติ ป ระชุ ม คณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้ จ ่ า ย
เงินกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 12 มกราคม 2564 ในที่ประชุม

สรุปมติคณะกรรมการฯ 7x7 และข้อสั่งการคณะทำงานฯ 5x5 ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 (ที่ประชุมได้พิจารณารับรองมติในที่ประชุมแล้ว)
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วาระ/ประเด็น
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การดำเนินงานตามนโยบายไปรับบริการที่ไหนก็ได้ ในปี 2564 กรณีเขต
สุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 8 เสนอต่อคณะกรรมการฯ 7x7 เพื่อขอเริ่มดำเนินการตามนโยบายไปที่
รับบริการที่ไหนก็ได้ในปี 2564 เพิ่มจากเขต 9 และเขต 13 โดยมีรูปแบบ หลักการการที่จะ
ดำเนินการเหมือนเขต 9 ทั้งนี้มีภาระงบประมาณที่ต้องขอรับงบประมาณเพื่อสนับสนุน
จำนวน 27.81 ลบ. รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.1

4.2 การเพิ่มสิทธิประโยชน์ในระบบ UC และ (ร่าง) ข้อเสนอการเพิ่มรายการ
บริการ PP เป็นสิทธิประโยชน์ใหม่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ขั้นตอนการพิจารณาเพิ่มบริการเข้าเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบ UC ทั้งบริการ
ทั่วไปและบริการที่ต้องพิจารณาเป็น Green chanel

โดยกองเศรษฐกิจฯได้จัดกระบวนการในการพิจารณาข้อเสนอของกรมวิชาการ
ต่างๆและสรุปข้อเสนอบริการ PP จำนวน 5 รายการเพื่อเสนอไปยัง สปสช.เข้าสู่กระบวนการ
UCBP ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.2(1)-(2)

4.3 (ร่าง) ข้อเสนอให้บริการวัคซีน COVID-19 เข้าสู่สิทธิประโยชน์ในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมควบคุมโรคมีข้อเสนอให้บริการวัคซีนโควิด 19 เข้าสู่ชดุ สิทธิ

มติที่ประชุม

ข้อสั่งการคทง. 5x5

มติที่ประชุม
ข้อสั่งการ
1) เห็นชอบในหลักการการเริ่มดำเนินการตามนโยบายยกระดับระบบ
รับทราบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้ง 4 เรื่อง และนโยบาย 30 บาท
รักษาทุกที่ไม่มีใบส่งตัว ของเขตสุขภาพที่ 8 ที่จะเริ่มดำเนินการในปี
2564
2) มอบ สปสช.รับข้อเสนอไปพิจารณาประเด็นงบประมาณที่ขอ
สนับสนุนเพิ่มเติม
มติที่ประชุม
ข้อสั่งการ
1) รับทราบขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ของระบบ
รับทราบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2) เห็นชอบข้อเสนอฯรายการบริการที่ผ่านการพิจารณาแล้วของกสธ.
จำนวน 5 เรื่อง เพื่อส่งไปยัง สปสช.เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเป็น
สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3) มอบ สปสช.รับข้อเสนอไปพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการและ
ขั้นตอนต่อไป
4) มอบกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ แจ้งเวียนกรมวิชาการต่างๆ ทราบ
กรอบเวลาการเสนอเรื่องเพื่อเพิ่มเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบ UC
ภายใน พ.ย. เพื่อรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ 7x7 พิจารณา
ภายใน ธค.ของทุกปี
มติที่ประชุม
ข้อสั่งการ
1) เห็นชอบให้เสนอบริการวัคซีนโควิด 19 เข้าสู่กระบวนการพิจารณา
รับทราบ
เพิ่มเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับประชาชนทุกคนในระบบหลักประกัน

สรุปมติคณะกรรมการฯ 7x7 และข้อสั่งการคณะทำงานฯ 5x5 ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 (ที่ประชุมได้พิจารณารับรองมติในที่ประชุมแล้ว)
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วาระ/ประเด็น

มติที่ประชุม
ข้อสั่งการคทง. 5x5
ประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เนื่องจากบริการวัคซีนเป็นบริการใหม่และ
สุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับวัคซีนมีสิทธิได้รับ เงิน
จากผลการศึกษาทางวิชาการมีโอกาสในการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรับวัคซีน จึงมีความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการวัคซีน
จำเป็นต้องเสนอให้บรรจุบริการวัคซีนเข้าเป็นสิทธิประโยชน์ เพื่อให้ผู้รับบริการที่ได้รับ
2) มอบ สปสช.รั บ ข้ อ เสนอไปพิ จ ารณาดำเนิ น การเสนอตาม
ผลกระทบจากการรับวัคซีนสามารถเบิกเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 ได้ ทั้งนี้กรณีนี้
กระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาเพิ่มบริการวัคซีนโควิด 19
เกณฑ์การพิจารณาตาม Green Chanel รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.3
เป็ น สิ ท ธิ ป ระโยชน์ รวมถึ ง การขยายสิ ท ธิ ก ารรั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ
เบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนโควิด 19 ไปยังคน
ไทยทุกคน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1 การปรับหลักเกณฑ์ แนวทางการจ่ายสำหรับบริการตรวจคัดกรองโควิด มติที่ประชุม
ข้อสั่งการ
19
1) รับทราบการปรับหลักเกณฑ์แนวทางการจ่ายสำหรับบริการตรวจ
สื่อสารไปยัง
ตามที่ สปสช.ได้รับงบประมาณสำหรับบบริการตรวจคัดกรองและรักษา COVID-19
คัดกรองโควิด 19 ตามที่เสนอ
ทุกหน่วยบริการทราบ
ทั้งนี้เพื่อปรับหลักเกณฑ์ แนวทางการจ่ายให้สอดคล้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 2) มอบ คณะทำงานฯ 5x5 สื่อสารประชาสัมพันธ์หน่วยบริการในพื้นที่
จึงมีการปรับปรับหลักเกณฑ์การจ่าย รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5.1
รับทราบ
5.2 การจัดสรรงบประมาณสำหรับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.เพิ่มเติมจากงบ มติที่ประชุม
ข้อสั่งการ
กองทุนฯ ปี 2564 กรณีงบสำหรับผู้ว่างงานที่ได้รับตาม พรก.กู้เงินฯ
1) รับทราบการจัดสรรงบประมาณสำหรับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.
รับทราบ
สปสช.ได้รับจาก พรก.กู้เงินฯ สำหรับเป็นค่าบริการตามสิทธิประโยชน์กลุ่มว่างงาน จำนวน
เพิ่มเติมจากงบกองทุนฯ ปี 2564 กรณีงบสำหรับผู้ว่างงานที่ได้รับ
137,000 ราย ภายใต้งบ 366 ล้านบาท จึงกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการจ่ายชดเชย
ตาม พรก.เงินกู้ฯ ตามที่เสนอ
สำหรับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5.2
2) มอบกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ สป.สธ. จัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์
การจัดสรรค่าบริการ OP และ PP ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.
วงเงิน 145,602,900 บาท และเสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป
5.3 สถานะการเงินของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ณ 31 ธ.ค.63
มติที่ประชุม
ข้อสั่งการ
1) รับทราบสถานการณ์ทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2563 ของหน่วย กำกับติดตามสถานะ
บริการสังกัด สป.สธ. ตามที่เสนอ
การเงินหน่วยบริการ
2) มอบคณะทำงานฯ 5x5 กำกับติดตามสถานะการเงินหน่วยบริการ ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
สรุปมติคณะกรรมการฯ 7x7 และข้อสั่งการคณะทำงานฯ 5x5 ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 (ที่ประชุมได้พิจารณารับรองมติในที่ประชุมแล้ว)
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มติที่ประชุม

ข้อสั่งการคทง. 5x5

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5.3

5.4 ผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนปี 2564 ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.

มติที่ประชุม
รับทราบผลการเบิกจ่ายเงินกองทุน Basic payment ปี 2564
ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.ตามที่เสนอ

ข้อสั่งการ
รับทราบ

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5.4

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุน มติที่ประชุม
ข้อสั่งการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ระดับประเทศ
รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการ
รับทราบ
[คณะกรรมการฯ 7x7] ครั้งต่อไป
ใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่ว ยบริการสังกัด
สป.สธ. ระดับประเทศ [คณะกรรมการฯ 7x7] ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 9
มีนาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น.
นางกาญจนา ศรีชมภู
สรุปมติประชุมและเสนอรับรองมติในที่ประชุม
Download เอกสารประกอบการประชุมโดย Scan QR code >>>>>>
หรือ URL download เอกสารประชุม คกก.7x7 : shorturl.at/hnuBT หรือ Click link download เอกสาร >>>
https://drive.google.com/drive/folders/15IDrAr9FWrnK9DRzZqiYxw5osvSTP_t_?usp=sharing
สรุปมติคณะกรรมการฯ 7x7 และข้อสั่งการคณะทำงานฯ 5x5 ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 (ที่ประชุมได้พิจารณารับรองมติในที่ประชุมแล้ว)
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