
การประชุมชี้แจงการด าเนินงานดิจิทัลไอดีเพื่อการเบิกจ่าย
ค่าบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2566

วันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคาร 4
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



09.30 – 09.45 น. เปิดการประชุมชี้แจงการด าเนินงานดิจิทัลไอดี เพื่อการเบิกจ่ายค่าบริการ
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2566
โดย นพ.โสภณ เมฆธน  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงสาธารณสุข

09.45 – 10.00 น. การด าเนินงานดิจิทัลไอดี กระทรวงสาธารณสุข
- การน าไปใช้เพื่อการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (PHR)
- การน าไปใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่าบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2566
โดย นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

10.00 – 11.00 น. ระบบการเบิกจ่ายบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผ่านแพลตฟอร์มหมอพร้อม
- ค่าบริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วย โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
- ค่าบริการวัคซีนพื้นฐาน
- ค่าบริการวัคซีนคอตีบ – บาดทะยัก (dT)
โดย ผู้แทนส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

11.00 – 11.30 น. แนวทางการชดเชยค่าบริการวัคซีนในระบบ National Immunization Program : NIP
โดย นพ.ดิเรก สุดแดน ผู้อ านวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

11.30 – 12.00 น. ขั้นตอนการเบิกจ่ายบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ผ่านแพลตฟอร์มหมอพร้อม
- บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
- ค่าบริการวัคซีนพื้นฐาน
- ค่าบริการวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (dT)
โดย นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
และ ทีมพัฒนาระบบ MOPH Claim (บริษัทอินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน))

ก าหนดการประชุมฯ



การด าเนินงานดิจิทัลไอดี กระทรวงสาธารณสุข

โดย นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช 
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน



1.ข้อมูลทั่วไป IAL 1 ALL 1

2.ข้อมูลสุขภาพส าหรับ
ประชาชน IAL 2 ALL 2

3.ข้อมูลสุขภาพส าหรับ
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ
การรักษา เช่น แพทย์

IAL 2 ALL 2

ระดับชั้นข้อมูล ระดับ IAL ระดับ AAL

การก าหนดระดับความน่าเชื่อถือของการพิสูจน์และยืนยันตัวตน

ผ่านการพิจารณาฯ จาก 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) และ

ส านักงานพัฒนาธรุกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)



การพัฒนาหมอพร้อม Digital ID : หมอพร้อม DID

เป็นระบบกลาง
ส าหรับบริหารจัดการ
ข้อมูล Digital IDPlatform พื้นฐานของการพิสูจน์

และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
ของกระทรวงสาธารณสุข 

เพ่ือการตรวจพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (e KYC)

ส าหรับ การท าธุรกรรมฯ
ด้านสุขภาพทั้งผู้ ให้บริการและ

ผู้รับบริการ ในการก ากับดูแลของส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)



กรอบการท างาน หมอพร้อม DID

หมอพร้อม DID

ผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน
(identity provider : IdP)

การลงทะเบียนและพิสูจน์ตวัตน การยืนยันตัวตน

ผู้ใช้บริการ

(Subscriber)

แหล่งข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ
(Authoritative Source: AS)

ผู้สมัครใช้บริการ
(Applicant)

หมอพร้อม
(Relying Party : RP)

เข้าใช้บริการเปลี่ยนสถานะ (become)

A
B

C

D

สมัครใช้บริการ ผลการยืนยันตัวตน

ตรวจสอบข้อมูล

กรมการปกครอง

• โรงพยาบาลรัฐ/เอกชน
• รพ.สต.
• หมอพร้อม Station



ผู้ ให้บริการ

ให้บริการข้อมูลได้ ถูกต้อง ถูกคน ถูกกฎหมาย

ผู้รับบริการ

เข้าถึงข้อมูล และบริการอื่น ๆ ด้านสุขภาพได้
รวดเร็ว แม่นย า และลดความซ ้าซ้อน

ประโยชน์ของดิจิทัลไอดี



ขั้นตอนการพิสูจน์และยืนยันตัวตน



การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ : PHR



การใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่าบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตัวอย่าง UX/UI ส าหรับการยืนยันเข้ารับบริการ DM/HT



สิ่งที่โรงพยาบาลต้องเตรียม

จัดเตรียมจุดให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ส าหรับผู้รับบริการ

เจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการต้องท าการพิสูจน์และยืนยันตัวตน

ปรับปรุงระบบสารสนเทศโรงพยาบาลให้ส่งข้อมูลแบบ real time



ระบบการเบิกจ่ายค่าบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผ่านแพลตฟอร์ม หมอพร้อม

โดย ผู้แทนส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



แนวทางการชดเชยค่าบริการวัคซีนในระบบ 
National Immunization Program : NIP ผ่านแพลตฟอร์ม หมอพร้อม

โดย นพ.ดิเรก สุดแดน ผู้อ านวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ



แนวทางการชดเชยค่าบริการวัคซีนในระบบ 
National Immunization Program : NIP ผ่านแพลตฟอร์ม หมอพร้อม

โดย นพ.ดิเรก สุดแดน ผู้อ านวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ



ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผ่านแพลตฟอร์ม หมอพร้อม

โดย นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช 
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน



รายการเบิกจ่าย ที่ สปสช. 
ขอให้กระทรวงฯช่วยด าเนินการ

1. ค่าบริการ ควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง (DM/HT)
(งบค่าบริการอื่นๆ นอกงบเหมาจ่ายรายหัว)

2. ค่าบริการวัคซีน คอตีบ – บาดทะยัก(dT) ในผู้ ใหญ่ (dT) 
(งบ P&P Basic Service)

รายการที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเพื่อขอรับ
ค่าบริการเพิ่มเติม 

3. ค่าบริการวัคซีนพื้นฐานในเด็ก 
(งบ Central Procurement&NPP)

*** ผ่านมติคณะกรรมการ 7x7 แล้ว 
อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดท าแนวทาง

การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2566
ที่มีการเปล่ียนแปลงและมีการเบิกจ่ายผ่าน แพลตฟอร์ม หมอพร้อม



การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2566
ที่มีการเปล่ียนแปลง (1)

ที่มา :ฝ่ายบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสิทธิ
อ่ืน ปีงบประมาณ 2566 (สิ่งที่เปล่ียนแปลง) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565



กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนสิทธิ UC กลุ่ม 1. ผู้ป่วย DM Type 2 ทุกราย  / 2. HT เฉพาะรายใหม่ 

อัตราการจ่ายค่า Lab / รหัสโรคและรหัสหัตถการที่ก าหนด

โรค รหัสโรค ชื่อ Lab รหัสหัตถการ อัตราจ่าย 

DM type 2 E11 - E14 HbA1C 32401
เหมาจ่าย 150 บ./ครั้ง/ปี 
(ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี) 
(***ห่างกันมากกว่า 3 เดือน)

HT เฉพาะรายใหม่ I10 – I15
Creatinine(Cr) 32202 จ่ายครั้งเดียว 45 บ.
Potassium (K) 32103 จ่ายครั้งเดียว 40 บ.

การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2566
ที่มีการเปล่ียนแปลง (2)



การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2566
ที่มีการเปล่ียนแปลง (3)

ที่มา :ฝ่ายบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
และสิทธิอื่น ปีงบประมาณ 2566 (สิ่งที่เปล่ียนแปลง) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565



ขอบคุณครับ


