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ประเด็นเปลี่ยนแปลง การบริหารกองทุน 
ปีงบประมาณ 2564

แนวทางการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 สปสช. เขต 12 สงขลา 3

หลักการสําคัญของการบริหารจัดการกองทุน ปีงบประมาณ 2564

1. รายการบริการส่วนใหญ่บริหารงบประมาณเช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2563 
ยกเว้นรายการเพิ่มเติม สิทธิประโยชน์ใหม่ หรือปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาก
ข้ึน

2. สนับสนุนการจัดบริการให้สอดคล้องกับนโยบายการรักษาระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) และลดความแออัดในหน่วยบริการ

3. การปรับปรุงจะเน้นเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพต่าง ๆ และกําหนดแนวทางการ
จ่ายค่าใช้จ่ายท่ีไม่ซับซ้อน
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แนวทางการบริหารกองทุนฯ ท่ีสําคัญ ปีงบประมาณ 2564

•คงใช้ข้อมูลตามsend dateเพื่อการจ่าย

•ปิดงบเร็วข้ึนในเดือนกันยายน

•บริการผู้ป่วยใน ประกันอัตราจ่าย fix rate เบ้ืองต้น ท่ีอัตรา 8,350 บาท ต่อ 
AdjRW เท่ากันทุกเขต

•ผู้ป่วยสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการ ได้สิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน

•ผู้ป่วยท่ีถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งแล้ว สามารถไปรับบริการท่ีโรงพยาบาลท่ีพร้อม

•ผู้ป่วยท่ีต้องนอนโรงพยาบาลไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว(เร่ิม เขต 9, เขต 13)
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งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2563-2564
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เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564
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รายการ จํานวนเงนิ 
(ลา้นบาท)

1. บรกิารทางการแพทยเ์หมาจา่ยรายหวั 
   1.1 คา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารทางการแพทยต์า่งๆ 125,055.0184

   1.2 คา่แรงของหนว่ยบรกิารของรฐัในระบบหลกัประกนัสขุภาพ
แหง่ชาติ

52,143.9758

2. บรกิารผูต้ดิเชือ้เอชไอวแีละผูป่้วยเอดส ์ 3,676.3507
3. บรกิารผูป่้วยไตวายเรือ้รงั 9,720.2800
4. บรกิารควบคมุ ป้องกนั และรกัษาโรคเรือ้รงั 1,163.2110

5. คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิสาํหรบัหนว่ยบรกิารในพืน้ทีก่นัดาร พืน้ทีเ่ส ีย่งภยั
 และพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้

1,490.2880

6. คา่บรกิารสาธารณสขุสําหรบัผูม้ภีาวะพึง่พงิในชุมชน 838.0260

7. คา่บรกิารสาธารณสขุเพิม่เตมิสาํหรบัการบรกิารระดบัปฐมภมูทิ ีม่ ี
แพทยป์ระจําครอบครวั

421.6400

รวมท ัง้ส ิน้ 194,508.7899

รวมกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(ไมร่วมเงนิเดอืนหนว่ยบรกิาร
ของรฐั) 

142,364.8141

บรกิารทางการแพทยเ์หมาจา่ยรายหวั ปีงบประมาณ 2564

ประเภทบรกิาร จาํนวนบาท/ผูม้สีทิธ ิ

1. บรกิารผูป่้วยนอกท ัว่ไป 1,279.31
2. บรกิารผูป่้วยในท ัว่ไป 1,440.03
3. บรกิารกรณีเฉพาะ 373.67
4. บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนั
โรค

455.39

5. บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพดา้นการแพทย์ 18.40
6. บรกิารการแพทยแ์ผนไทย 17.90
7. คา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ยใน
ลกัษณะงบลงทนุ (คา่บรกิารทาง
การแพทยส์ําหรบัผูม้สีทิธใินระบบ
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเพือ่
สนบัสนนุเป็นคา่เสือ่มราคาของหนว่ย
บรกิาร)

128.69

8. เงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้กรณีผูร้บับรกิาร
และผูใ้หบ้รกิาร

3.84

9. บรกิารจา่ยตามเกณฑค์ณุภาพผลงาน
บรกิาร

2.00

รวม   (บาทตอ่ผูม้สีทิธ)ิ 3,719.23

ประเด็นท่ีเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ 2564

•ปรับอัตราจ่ายบริการ IP-ในเขต สําหรับบริการ ODS, MIS ใน
ระหว่างปีได้ตามผลงานบริการ

•เพิ่มรายการโรคท่ีจ่ายแบบ ODS+MIS (ODS เพิ่ม 14 รายการ, 
MIS 5 รายการ) รวมบริการ Home Chemo

•เขต กทม. สามารถกําหนดเง่ือนไข หรือราคาจ่ายตามรายบริการ
สําหรับบริการ Non OP Non IP; NONI หรือบริการผู้ป่วยในท่ี
มีค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติ เม่ือเทียบกับเงินชดเชยตาม DRG 
(Outlier)
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โรคและหัตถการ One Day Surgery: ODS (2561-2564)
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ปี 61 (เร่ิม 1 ม.ค. 61) ปี 62 (เร่ิม 1 ม.ค. 62) ปี 63 (เร่ิม 1 ม.ค. 63) ปี 64 *

1) Inguinal hernia
2) Hydrocele
3) Hemorrhoid
4) Vaginal bleeding
5) Esophageal varices,Gastric
varices
6) Esophageal stricture
7) Obstructive 
esophagealcancer/tumor
8) Colorectal polyp
9) Bile duct stone
10) Pancreatic duct stone
11) Bile duct stricture
12) Pancreatic duct stricture

13) Foreign 
bodyofupperGastrointestinal
Tract
14) Pterygium Excision
15) Female sterilization
16) Percutaneous fracture 
fixation
17) Fistula inano
18) Perirectal, Perianal abscess
19) Breast abscess
20) Vesicle stone
21) Ureteric stone
22) Urethral stone
23) Urethral stricture
24) Anal fissure

25) Orchidectomy
26) Hysteroscopy
27) Amputation finger
28) Wide excision breast 
mass
29) Simple mastectomy
30) Breast conservative 
surgery
31)Tongue tie release

1)Tenckhoffcatheter insertion
2)Toe amputation
3) Split thickness skin graft
4) Surgery of varicose vein
5) Circumcision under GA
6)Ureterorenoscopy
7) Percutaneous nephrostomy
8) Varicocelectomy
9) Tympanoplasty
10) Direct laryngoscopy 
withmicrolaserexcision
11)Turbinoplasty
12) Operation on Bartholin’s gland
13) Hysteroscopic resection
[myomectomy/polypectomy]
14)Chemoportimplantation

* รายการ ปี 64 รอพิจารณา คาดว่าเร่ิม ม.ค. 64)

โรคและหัตถการ Minimally InvasiveSurgery:MIS (2562 – 2564)

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 *

1) โรคนิ่วในถุงน้ําดีและถุง
น้ําดีอักเสบ(Symptomatic 
gallstone/ cholecystitis)

1) โรคมะเร็งลําไส้ใหญ่ และทวารหนัก
(Laparoscopic Colectomy)
2) โรคเนื้องอกมดลูกและรังไข่
(LaparoscopicHysterectomy)
3) ภาวะเนื้องอก เลือดออกและภาวะติดเช้ือ
ในช่องอก (Video Assisted 
ThoracotomySurgery: VATS)

1) CA.rt.sidecolon, rectum
2) Laparoscopic Nephrectomy
3) ACL & Meniscal injury
4) Laparoscopic hernioplasty
5) Morbid obesity
*อยู่ระหว่างการพิจารณาคาดว่าจะ
เริ่ม มกราคม 2564
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ประเด็นท่ีเปล่ียนแปลงปีงบประมาณ 2564

• บริการ ER คุณภาพ

• ผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย รวมโรควอนวิลลิแบรนด์ 
ชนิดรุนแรงมาก

• Rare disease เพิ่มกลุ่มโรคได้ตามสิทธิประโยชน์
ท่ีเพิ่มขึ้น
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ประเด็นท่ีเปล่ียนแปลงปีงบประมาณ 2564

• เพิ่มการฉีดวัคซนี MMR สําหรับอายุ 1 ปี 6 เดือน

•ขยายการคัดกรองภาวะ Down syndrome ไปยังหญิง
ตั้งครรภ์ทกุกลุม่อายุ

•ขยายการตรวจคัดกรองมะเร็งลาํไส้แบบ Fit test ไปยัง
ทุกสิทธิ

• เพิ่มมาตรการไม่สมทบเงินสาํหรบักองทนุทอ้งถิน่

•กทม. หากมียอดเงินคงเหลอืตามเกณฑ์ทีก่ําหนด
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ประเด็นท่ีเปล่ียนแปลง ปีงบประมาณ 2564

• ปรับการจ่ายสําหรับบริการ IMC ในผู้ป่วย 3 กลุ่มโรค ได้แก่ หลอดเลือด
สมอง(Stroke) กรณีสมองบาดเจ็บ(Traumatic brain  injury) และ 
การบาดเจ็บท่ีไขสันหลัง (Spinal cord injury)
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บริการฟ้ืนฟู

บริการแผนไทย
• เพ่ิมบริการฝังเข็มหรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้าในผู้ป่วยกลุ่ม
โรคหลอดเลือดสมองรายใหม่

เงินช่วยเหลือเบื้องต้นสําหรับผู้ให้บริการ
• เพ่ิมอัตราชดเชยกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการ 
COVID เป็น 2 เท่าตามมติ ครม.

ประเด็นท่ีเปล่ียนแปลง ปีงบประมาณ 2564

•งบบริการนอกเหมาจ่ายรายหัว
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ประเด็นท่ีเปล่ียนแปลง ปีงบประมาณ 2564

• ค่าบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติมสําหรับการบริการระดับปฐมภูมิ 
    สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เน้นการจัดบริการนอกหน่วยบริการและในชุมชน 
    เพ่ือสนับสนุนนโยบาย Social distancing และลดความแออัดในหน่วยบริการ
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แผนการตรวจสอบเวชระเบียน ปีงบประมาณ 2564
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การเปลี่ยนแปลงในปี 2564

1. การตรวจสอบ coding audit : เป้าหมายการตรวจสอบลดลง, เงื่อนไข random

2. การตรวจสอบ billing audit : เน้นการตรวจสอบ PP

3. การตรวจสอบการเบิกจ่ายกรณ ีCOVID 

4. การตรวจสอบ MRA : คู่มือเกณฑ์การตรวจสอบ MRA ปี 2563, พัฒนาโปรแกรมตรวจสอบ 
MRA เพื่อรองรับการตรวจสอบ ปี 2565

5. บูรณาการการตรวจสอบร่วม 3 กองทุน : คู่มือการตรวจสอบร่วม 3 กองทุน ปี 2563

AUDIT



การปิดยอดประกันรายรับ สป.สธ. ปี63 
และแผนการปิดวงเงิน IP ปี 63
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การบริหารเงินกัน สป.สธ. ปีงบประมาณ 2563
ตามประกาศฯปี63 ให้กันเงินได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของประมาณการรายรับท่ีหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. จะได้รับ ปี63 สําหรับบริหารจัดการ

ระดับประเทศ/เขต/จังหวัดและสําหรับการปรับเกลี่ยรายรับของแต่ละหน่วยบริการ ภายใต้เงื่อนไขการจ่ายแบบขั้นบันได (Step ladder) และการเพิ่มค่าถ่วง
นํ้าหนักบริการผู้ป่วยใน (กําหนดค่า K) ปี 63 สป.สธ.มีการกันเงินไว้ปรับเกลี่ยจากรายรับ OP-PP-IP จํานวน 7,000 ล้านบาท ดังน้ี 

เงนิกนั สป.สธ.
7,000 ลบ.

กนัเงนิใชเ้ตมิหลงัปรับ 
Step ladder& K

3,700 ลบ.

บรหิารระดบัประเทศ
300 ลบ.

บรหิารระดบัเขต
3,000 ลบ.

คงเหลอืสํารองปิด
ยอดประกนัปี63

903.15 ลบ.

เตมิเงนิตามเกณฑ์
2,796.85 ลบ.

1. 100 % ของยอดประกนัปี 62 (2,648.99 ลบ.)
2. รพช.ทีม่ปีระชากร UC<30,000 คน (61.66 ลบ.) ไมน่อ้ยกวา่

100% ของ MOE UC
3. ป้องกนัความเสีย่งระดบัประเทศ 4 กรณี (86.20 ลบ)

ใชปิ้ดขัน้ตํา่ 55%
325.78 ลบ.

คงเหลอื
577.37 ลบ.
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การจดัสรรเงนิ 63 
หนว่ยบรกิาร สป.สธ.

รายรับจากการเทคนืGB 
จากสว่น Base rate  

ปี 63 10 เดอืน

IP โอนจรงิ 10 เดอืน 
+ ประมาณการ 2 

เดอืนทีเ่หลอื

OP/PP โอนครบ
100% ใน Q2/63

ยอดประมาณการรายรบั 
OP/PP/IP 

เงนิทีต่อ้งใชเ้ตมิใหถ้งึยอดประกนั 
460.43 ลา้นบาท

ประมาณ BR ปี 63 
และจา่ยสว่นตา่ง Base rate
ดว้ยผลงานในเขต 10 เดอืน

ให ้สป.สธ.
จํานวน 1,966.71 ลบ.

การบรหิารการ
จา่ย IP ปี63

Flow การปิดยอดประกันรายรับขั้นต่ํา ปีงบประมาณ 2563

รายรับจากการปิด
ขัน้ตํา่ 55%

หมายเหต ุ: เงนิปิดยอดประกนัทัง้หมด 903.15 ลบ.ใชปิ้ดยอดประกนั (55%) 325.78 ลบ.คงเหลอืเงนิ 577.37 ลบ.

จา่ยเงนิคนืตาม
ผลงาน IP ปี63
116.95 ลบ.

แนวทางการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 สปสช. เขต 12 สงขลา
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ผลการจัดสรรเงินกัน ปิดยอดประกันรายรับขั้นต่ํา ปีงบฯ 63

แนวทางการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 สปสช. เขต 12 สงขลา



แผนการจัดสรรเงิน IP คงเหลือ ปีงบประมาณ 2563

1) เงนิกนั 87.15 ลบ.1) เงนิกนั 87.15 ลบ. 2) ปิดวงเงนิเทคนืตามผลงาน
(เหลอืจากทีจ่า่ยเบือ้งตน้)

2) ปิดวงเงนิเทคนืตามผลงาน
(เหลอืจากทีจ่า่ยเบือ้งตน้)

เงนิ IP 63 คงเหลอื ณ 30 ก.ย. 63
ของหนว่ยบรกิารทกุสงักดั

เงนิ IP 63 คงเหลอื ณ 30 ก.ย. 63
ของหนว่ยบรกิารทกุสงักดั

จา่ยเงนิทีเ่หลอืเพิม่เตมิใหก้บัหน่วยบรกิาร
ตามจํานวนผลงาน
 การใชบ้รกิารในเขต รวม NB ปกต ิและ

การใชบ้รกิารในเขตกรณี MIS ตาม
จํานวน Sum adjRW
 การใชบ้รกิารในเขตกรณี ODS ตาม

จํานวน RW

จา่ยเงนิทีเ่หลอืเพิม่เตมิใหก้บัหน่วยบรกิารตามจํานวน
ผลงาน
 การใชบ้รกิารในเขต รวม NB ปกต ิและการใชบ้รกิาร

ในเขตกรณี MIS ตามจํานวน Sum adjRW
 การใชบ้รกิารในเขตกรณี ODS ตามจํานวน RW

สําหรับหน่วยบรกิาร สป.สธ.วงเงนิทีนํ่ามาจัดสรรคนืตาม
ผลงาน จะเป็นเงนิคงเหลอืจากการจา่ยสว่นตา่ง Base 
rate ดว้ยผลงาน 10 เดอืน (เงนิ สป.สธ. ลบดว้ย 
1,966.71 ลา้นบาท)

หมายเหต ุ: 
1.อัตราจา่ยเบือ้งตน้ปี 63 ต.ค.62-พ.ค.63 จํานวน 8,250 บาท และ ม.ิย.63-ก.ย.63 จํานวน 8,750 บาท
2.ทกุรายการโอนเงนิภายในเดอืน ต.ค.63

แนวทางการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 สปสช. เขต 12 สงขลา 21

แนวทางการบริหารเงิน Basic payment ปี 64
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หลักเกณฑ์การบริหารเงิน Basic payment ปี 64 ท่ีสําคัญ/เปล่ียนแปลง

บรกิาร ประเด็นทีเ่ปลีย่นแปลง
ผูป่้วยนอก OP 1) รวมวัคซนีป้องกนัโรคพษิสนัุขบา้ (ยา้ยจาก CR) (ขอ้ 9)

2) เพิม่ใหเ้ขตกทม.อาจจา่ยตามหลกัการ VBHC* โดยบรูณาการจา่ยกบังบอืน่ๆ (ขอ้ 17)
ผูป่้วยใน IP 1) เพิม่ใหเ้ขตกทม.สามารถกําหนดเงือ่นไข และอตัราจา่ยหรอืราคาจา่ยตามรายบรกิาร 

สําหรับบรกิารทีเ่คยเป็นบรกิารแบบผูป่้วยในแลว้ปรับเป็นบรกิารผูป่้วยนอก (Non OP Non 
IP; NONI)  หรอืผูป่้วยในทีม่คีา่ใชจ้า่ยสงูเกนิปกตทิีค่า่รักษาพยาบาลกบัเงนิชดเชยตาม
กลุม่วนิจิฉัยโรครว่มแตกตา่งกนัมากกวา่เกณฑท์ีกํ่าหนด หรอือาจจา่ยตามหลกัการ VBHC 
โดยบรูณาการจา่ยกบังบอืน่ๆ (ขอ้ 21.8)

2) เพิม่ให ้สปสช.สามารถปรับอตัราจา่ยบรกิาร IP-ในเขต ODS MIS ในระหวา่งปีไดต้าม
ผลงานบรกิาร (ขอ้ 21.9.4)

3) เพิม่รายการโรคทีจ่า่ยแบบ ODS+MIS (รวม Home Chemo) ภายใตง้บทีไ่ดรั้บ โดยให ้
ผา่นความเห็นชอบจากอนุกรรมการกําหนดประเภทและขอบเขตบรกิารฯ

* VBHC หมายถงึ Value-based Health Care

แนวทางการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 สปสช. เขต 12 สงขลา 23

กรอบการบริหารจัดการงบบริการ OP-ท่ัวไป ปีงบฯ 64

จา่ยแบบเหมาจา่ยตอ่ผูม้สีทิธ ิ
(1,270.31) 

จา่ยอตัราเหมาจา่ยระดบัจงัหวดั
1) 80% ใช ้age adjusted อตัราจา่ย±ไมเ่กนิ10% 

จากคา่เฉลีย่ประเทศ (1,016.25 บาท)
2) 20% จา่ยดว้ยอตัราเทา่กนั (254.06 บาท)

คา่บรกิารผูป่้วยนอกท ัว่ไป
1,279.31 บาทตอ่ผูม้สีทิธ ิ

จา่ยตามเกณฑค์ณุภาพฯ
( 9 บาท:UC POP)

จา่ยตามเกณฑค์ณุภาพฯ
( 9 บาท:UC POP)

CUP สป.สธ.
ใช ้UC POP

ณ 1 เม.ย. 63

CUP สงักดัอืน่ๆตามการ
ลงทะเบยีนจรงิ

(Point UC รายเดอืน)

จัดสรรตามหลกัเกณฑ ์
Step ladder

กนัเงนิเพือ่บรหิาร 
สป.สธ. 

 บรหิารเป็น Global budget ระดบัเขต

 ใหจ้า่ยตามตวัชีว้ดัคณุภาพฯ 

 สว่นกลางไมเ่กนิ 10ตวั ซงึเป็นตวัชีว้ดั
บรูณาการระหวา่งสปสช. , กสธ. และ 
สสส. 

 สามารถเพิม่ตวัชีว้ดัระดบัเขตไมเ่กนิ5ตวั
ผา่น อปสข.

 ใหใ้ชร้ะบบขอ้มลูทีม่อียูไ่ดแ้ก ่OP/PP/IP 
Indiv. ไมค่วรมกีารจัดทําระบบขอ้มลูใหม่

แนวทางการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 สปสช. เขต 12 สงขลา 24



OP-ท่ัวไป ปี 2564 : การคํานวณอัตราจ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัว
(1,270.31 บาทต่อผู้มีสิทธิ)

25แนวทางการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 สปสช. เขต 12 สงขลา

80% (1,016.25 บาทต่อผู้มี
สิทธิ) adjusted ระดับจังหวัด 
โดย ±ไม่เกิน10% จาก
ค่าเฉล่ียประเทศ

20% (254.06 บาทต่อผู้มีสิทธิ.) ใช้อัตราเท่ากันทุกจังหวัด [B]

1. จํานวนวงเงินรวม = 1,016.25 * UC pop ณ 1 เม.ย.63
2. Age Point  = ผลรวมของ (UC pop ตามกลุ่มอายุ * cost index ตามกลุ่มอายุ) [คํานวณรายจังหวัด]
3. บาทต่อ age point = จํานวนวงเงินรวม  ผลรวม age point 
4. อัตราจ่ายต่อหัวก่อนปรับ ± 10% = (age point * บาทต่อ age point)  UC pop ) [คํานวณรายจังหวัด]
5. อัตราจ่ายต่อหัวหลังปรับ ± 10% [A] = ปรับค่าต่อหัวขั้นตํ่าให้ได้ไม่น้อยกว่า -10% จากค่าเฉล่ียประเทศ  

โดยปรับจังหวัดท่ีอัตราสูงลงตามสัดส่วน จนไม่เกินจํานวนวงเงินรวม [จะมีบางจังหวัดได้เท่าข้อ 4]

OP cost index 
กลุ่มอายุ (ปี) 

< ๓ ๓ -๑๐ ๑๑ - ๒๐ ๒๑ - ๔๐ ๔๑ - ๕๐ ๕๑ - ๖๐ ๖๑ - ๗๐ >๗๐ 
บริการผู้ป่วยนอก ๐.๔๖๔  ๐.๓๖๔ ๐.๓๐๖ ๐.๔๐๗ ๐.๗๘๙  ๑.๓๔๘  ๑.๙๗๒  ๒.๓๕๑  

 

A Bอัตราจ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวระดับจังหวัด =

P&P Basic services
239.74 บ. : ปชก.ไทย

65% (132.32 บ.) 
จา่ยเหมาตาม ปชก.อตัราระดบัจังหวดั 
ปรับตาม age adjusted ± ไมเ่กนิ

10% จากคา่เฉลีย่ประเทศ

35% (71.25 บ.)
จา่ยตามผลงานบรกิาร 
เม.ย.62 – ม.ีค. 63

โอนเงนิให ้
หน่วยบรกิาร

จัดสรรตามหลกัเกณฑ ์
Step ladder

กนัเงนิเพือ่
บรหิาร สป.สธ. 

สทิธ ิUC
 สป.สธ.ใช ้ปชก. 1 เม.ย. 63
 สงักดัอืน่ๆ Point ปชก.UC ราย
เดอืน

PP Non UC 
คํานวณวงเงนิระดบัจังหวดั

ใหส้ปสช.เขตปรับเกลีย่ผา่น ความ
เห็นชอบของ อปสข.

CUP สป.สธ.
สงักดัอืน่ๆ หกั
เงนิเดอืนตามที่

กําหนด

CUP สป.สธ.
สงักดัอืน่ๆ ปรับ
ลดคา่แรงตามที่

กําหนด

รวมวงเงนิ PP Basic 
Services สป.สธ.

กรอบการบรหิารจดัการงบบรกิาร PP Basic services ปีงบฯ 64

จา่ยตามผลงาน Fee schedule
จํานวนไมเ่กนิ 36.17 บ.

จา่ยแบบเหมาจา่ย
 จํานวน 203.57 บ.

•ตรวจยนืยันโลหติจางธาลสัซเีมยีในหญงิ
ตัง้ครรภแ์ละสามี
•ตรวจคดักรอง Down syndrome ในหญงิ
ตัง้ครรภ์ อาย ุ35 ปีขึน้ไป
•ตรวจคดักรองภาวะพรอ่งฮอรโ์มนไทรอยด์
และ*โรคฟีนลิคโีตนูเรยีในเด็กแรกเกดิ 
•การยตุกิารตัง้ครรภท์ีไ่มป่ลอดภยั
•คมุกําเนดิกึง่ถาวร(ใสห่ว่ง/ยาฝัง) หญงิ < 
20 ปี
•คมุกําเนดิกึง่ถาวร(ใสห่ว่ง/ยาฝัง) หญงิ 
>= 20 ปีขึน้ไปกรณีแทง้ Unwanted 
pregnancy 
•ตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู 
•บรกิาร ANC 
•บรกิารเคลอืบฟลอูอไรด ์(เด็กอาย ุ4 – 12 
ปี) 
•บรกิารเคลอืบหลมุรอ่งฟัน (เด็กอาย 6-12 
ปี) 

•ตรวจยนืยันโลหติจางธาลสัซเีมยีในหญงิ
ตัง้ครรภแ์ละสามี
•ตรวจคดักรอง Down syndrome ในหญงิ
ตัง้ครรภ์ อาย ุ35 ปีขึน้ไป
•ตรวจคดักรองภาวะพรอ่งฮอรโ์มนไทรอยด์
และ*โรคฟีนลิคโีตนูเรยีในเด็กแรกเกดิ 
•การยตุกิารตัง้ครรภท์ีไ่มป่ลอดภยั
•คมุกําเนดิกึง่ถาวร(ใสห่ว่ง/ยาฝัง) หญงิ < 
20 ปี
•คมุกําเนดิกึง่ถาวร(ใสห่ว่ง/ยาฝัง) หญงิ 
>= 20 ปีขึน้ไปกรณีแทง้ Unwanted 
pregnancy 
•ตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู 
•บรกิาร ANC 
•บรกิารเคลอืบฟลอูอไรด ์(เด็กอาย ุ4 – 12 
ปี) 
•บรกิารเคลอืบหลมุรอ่งฟัน (เด็กอาย 6-12 
ปี) 

หมายเหต ุ: 64 เพิม่ให ้เขต กทม. ปรับจา่ยไดต้าม
หลกัการ VBHC ภายใตค้วามเห็นชอบของ อปสข.

แนวทางการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 สปสช. เขต 12 สงขลา 26
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กรอบการบริหารจัดการงบบริการ IP-ท่ัวไป ปีงบฯ 64
่IP-ท ัว่ไป

(1,440.03 บาทตอ่ผูม้สีทิธ)ิ

สว่นทีเ่หลอื
Global budget ระดบัเขต

100 ลบ.
บรหิารจดัการระดบัประเทศ

การคํานวณ GB ระดบัเขต 
(ตาม HMAIN ยกเวน้เด็กแรกเกดิ)

A. บรกิารตาม ม.7  
บรกิาร UCEP 
บรกิารสํารอง
เตยีง

• ม.7 = 9,600 บ. : 
adjrw
• UCEP ตามคาดการณ์

62
• สํารองเตยีง = 9,600 

บ. : adjrw
B. กรณีเด็กแรก

เกดิทีน้ํ่าหนัก
นอ้ยกวา่ 1,500 
กรัม หรอืเด็ก
แรกเกดิทีป่่วย

• คาดการณ์การใชบ้รกิาร 
(ตาม Hcode ทีอ่ยูใ่น
เขต) = 9,000 : adjrw

C. ใชบ้รกิารขา้ม
เขต

• คาดการณ์การใชบ้รกิาร
= 9,600 : adjrw

D. ใชบ้รกิารในเขต 
(รวมเด็กแรกเกดิ
น้ําหนักมากกวา่
1,500 กรัม, 
ODS&MIS, รวม
ทีเ่ขตจะกําหนด
อตัราเฉพาะเขต)

• คาดการณ์การใชบ้รกิาร
(เด็กแรกเกดิปกต ิตาม 
Hcode ทีอ่ยูใ่นเขต)

   ดว้ยอตัราเทา่กนัทกุเขต

แนวทางการจา่ย :
• จา่ยเพิม่เตมิ ใหบ้รกิารในเขตที่

อตัราจา่ยระดบัเขตไมถ่งึ 8,350 
บาทตอ่ adjRW ตามเงือ่นไขที่
คณะอนุกรรมการกําหนด
หลกัเกณฑแ์ละแนวทางบรหิาร
กองทนุฯ กําหนด
• ถา้มเีงนิเหลอื จา่ยใหห้น่วย

บรกิารตามผลงาน

แนวทางการจา่ย : ใช ้DRG v5
1. ม.7 , UCEP , สํารองเตยีง ,สลายนิว่ , เด็กแรกเกดิที่
น้ําหนักนอ้ยกวา่ 1,500 กรัม หรอืเด็กแรกเกดิทีป่่วย ใช ้
บรกิารขา้มเขต สลายนิว่ ODS&MIS และ Home Chemo 
จา่ยตามราคาทีกํ่าหนด
2. บรกิารในเขต (รวมเด็กแรกเกดิ นน.>1,500 กรัม
,ODS&MIS และ และ Home Chemo
• จา่ยเบือ้งตน้ทีอ่ตัรา 8,350 บาทตอ่AdjRW เทา่กนั

ทกุเขต (ในระหวา่งปี อาจปรับอตัราจา่ยเพิม่ ตาม
ประมาณการผลงานบรกิารทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยไมถ่อื
เป็นอตัราจา่ย เบือ้งตน้)
• สิน้ปี หากมเีงนิเหลอื แตล่ะเขตจา่ยเพิม่เตมิตาม

ผลงานของแตล่ะหน่วยบรกิาร 
• ถา้อตัราตํา่กวา่ 8,350 บาทตอ่AdjRW ใหใ้ชเ้งนิ

ระดบัประเทศจา่ยใหไ้ดท้ีอ่ตัรา 8,350 บาทตอ่
AdjRW ภายใตว้งเงนิระดบัประเทศ เฉพาะกรณีการใชบ้รกิารในเขต

• สงักดัอืน่จัดสรรตามการประมวลผลปกติ
• สป.สธ. คํานวณอกีครัง้โดยมกีารกนัเงนิ และถว่งน้ําหนักคา่K
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1. หน่วยบริการภาครัฐสังกัดอ่ืนใน กทม.
     ปรับลดค่าแรงให้ได้จํานวนเงินค่าแรงในระบบตามวงเงินท่ีกําหนดโดยผ่านความเห็นชอบของ อปสข. 
2. หน่วยบริการภาครัฐสังกัดอ่ืนส่วนภูมิภาค
 Uhosnet หักเงินเดือนให้ได้ตามเพดานเงินเดือนของแต่ละแห่ง โดยกระจายเงินเดือนในงบ 

OP เหมาจ่าย, PP เหมาจ่าย และ IP บริการในเขต
 รัฐอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ หักเงินเดือนจากรายรับ

OP เหมาจ่าย 32%
PP Basic services 32%
IP บริการในเขต 28%

3. หน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ปรับลดค่าแรงระดับCUP ใช้ข้อมูล GFMIS เป็นตัวเลขอ้างอิงระดับจังหวัด 
กระจายเป็นราย CUP ด้วยข้อมูลงบบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริงจากการสํารวจของกองเศรษฐกิจสุขภาพ

การปรับลดค่าแรงหน่วยบริการภาครัฐ ปีงบฯ 64
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หลกัเกณฑก์ารบรหิารเงนิ Basic payment 
เฉพาะ สป.สธ. ปีงบประมาณ 2564
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การประมาณการรายรับ Basic payment (OP-IP-PP) 
ตามหลักเกณฑ์กลาง สปสช.

1. OP เหมาจ่ายรายหัว 
คํานวณจ่ายตามอัตราเหมาจ่ายรายหัวแต่ละจังหวัด โดยใช้ POP ณ 1 เม.ย.63 เป็นตัวแทนในการจ่ายค่าใชจ่้าย
แบบเหมาจ่ายท้ังปี

2. PP เหมาจ่ายรายหัว 
คํานวณจ่ายตามอัตราเหมาจ่ายรายหัวแต่ละจังหวัด โดยใช้ POP ณ 1 เม.ย.63 เป็นตัวแทนในการจ่าย

ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายท้ังปี และตามผลงานการให้บริการของหน่วยบริการตั้งแตเ่ดอืนเมษายน 62 ถึงเดือน
มีนาคม 63 ประกอบด้วย PNC , EPI , คุมกําเนิด , ตรวจพัฒนาการเด็ก , ชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูง,คัดกรองโรค
ซึมเศร้า และตรวจคัดกรองเบาหวาน/ความดันฯ

3. IP ท่ัวไป
คํานวณจัดสรรตามผลงานบริการเดอืนมกราคม 62 - ธันวาคม 62
ประกอบด้วย IP ในเขต / IP นอกเขต / IP NB กรณีป่วย หรือ นน. <1,500 กรัม
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การปรับลดค่าแรง สป.สธ. ปีงบฯ 64

ปรับลดค่าแรงระดับ CUP โดยใช้ข้อมลูปรับค่าแรงราย CUP ท่ีได้รับจากกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ

(1) ตัวเลขอ้างอิงระดับจังหวัด ใช้ตัวเลขการเบิกจ่ายจากระบบของกรมบัญชีกลาง
และระบบ GFMIS

(2) ปรับลดค่าแรงระดับ CUP ด้วยข้อมูลงบบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริงจากการ
สํารวจของกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ
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หลักเกณฑ์การจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว (OP-IP-PP) สป.สธ ปี 2564

1) คงหลักการจัดกลุ่มและค่า Step และค่า K เหมือนปี 2563

2) กันเงินไว้ปรับเกล่ีย 7,000 ลบ.

2.1) สําหรับบริหารจดัการระดับประเทศ  จํานวน 300 ล้านบาท

2.2) สําหรับบริหารจดัการระดับเขต จํานวน 3,000 ล้านบาท

2.3) สําหรับการปรบัเกล่ียรายรบัของแต่ละหน่วยบรกิาร จํานวน 3,700 ล้านบาท

3) ให้เขตสุขภาพสามารถปรบัค่าคะแนนการจัดสรรค่า K ได้ตามความเหมาะสม

4) มีการประกันรายรบัข้ันตํ่าของหน่วยบรกิาร และมีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายช่วยเหลือ
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ค่าคะแนนจัดสรรแบบขั้นบันได (Step Ladder) และค่าถ่วงนํ้าหนัก(ค่าK) 

33

ข้ันการกําหนดค่า K คะแนนจัดสรร
รพช.≤10 1.50 
รพช.B>10-≤60 POP≤5,000 1.45 
รพช.B>10-≤60 POP>5,000-10,000 1.40 
รพช.B>10-≤60 POP>10,000-20,000 1.35 
รพช.B>10-≤60 POP>20,000-30,000 1.30 
รพช.B>10-≤60 POP>30,000-40,000 1.25 
รพช.B>10-≤60 POP>40,000-50,000 1.20 
รพช.B>10-≤60 POP>50,000-60,000 1.15 
รพช.B>10-≤60 POP>60,000 1.10 
รพช.B>60 POP≤60,000 1.15 
รพช.B>60 POP>60,000 1.10 
รพท.≤300 1.15 
รพท.>300-600 1.10 
รพท.>600 1.05 
รพศ.≤600 1.10 
รพศ.>600-1,000 1.05 
รพศ.>1,000 1.00 

ประชากรที่ใช้ข้ันการจัดสรรOP/PP คะแนนจัดสรร
≤5,000 2.00 
>5,000-10,000 1.80 
>10,000-20,000 1.60 
>20,000-30,000 1.40 
>30,000-40,000 1.20 
>40,000-50,000 1.10 
>50,000-60,000 1.00 
>60,000-90,000 0.95 
>90,000-120,000 0.90 
>120,000-150,000 0.85 
>150,000 0.80 
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การบริหารเงินกัน สป.สธ. ปีงบฯ 64

ตามประกาศฯปี 64 ให้กันเงินได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของประมาณการรายรับท่ีหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. จะได้รับปี 64 สําหรับบริหารจัดการ
ระดับประเทศ/เขต/จังหวัดและสําหรับการปรับเกล่ียรายรับของแต่ละหน่วยบริการ ภายใต้เง่ือนไขการจ่ายแบบขั้นบันได (Step ladder) และการเพ่ิม
ค่าถ่วงนํ้าหนักบริการผู้ป่วยใน (กําหนดค่า K) ปี 64 สป.สธ.มีการกันเงินไว้ปรับเกล่ียจากรายรับ OP-PP-IP จํานวน 7,000 ล้านบาท ดังน้ี 

เงนิกนั สป.สธ.
7,000 ลบ.

กนัเงนิใชเ้ตมิหลงัปรับ 
Step ladder& K

3,700 ลบ.

บรหิารระดบัประเทศ
300 ลบ.

บรหิารระดบัเขต
3,000 ลบ.

คงเหลอืสํารองปิด
ยอดประกนัปี 64

351.23 ลบ.

เตมิเงนิตามเกณฑ์
3,348.77 ลบ.

1. 100 % ของยอดประกนัปี 63 (3,300.93 ลบ.)
2. รพช.ทีม่ปีระชากร UC<30,000 คน (17.79 ลบ.) ไมน่อ้ย

กวา่ 100% ของ MOE UC
3. ป้องกนัความเสีย่งระดบัประเทศ 4 กรณี (30.05 ลบ)
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หลักเกณฑ์การเติมเงินให้หน่วยบริการ สป.สธ. ปีงบฯ 64

1) ประกันรายรับไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของรายรับภาพรวมขั้นตํ่า ปี63 (436 CUP จาก 915 CUP)

2) รพช.ที่มีจํานวนประชากร UC น้อยกว่า 30,000 คน ประกันรายรับไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของ Minimum operating Expense 
(MOE) (9 CUP จาก 349 CUP)

3.) จัดสรรเงินเพ่ิม เฉพาะหน่วยบริการเป้าหมาย (ป้องกันความเสี่ยงระดับประเทศ) สําหรับ 4 กรณี 

3.1) มีรายรับหลังหักเงินเดือนแล้วติดลบ และ EBITDA ติดลบ และไม่ได้รับการช่วยเหลือร้อยละ 100  ของ MOE UC จัดสรรเพ่ิมเติม
ตาม EBITDA Q3Y63 ที่ติดลบ (บางแพรก)

3.2) มียอดจัดสรรรวมทุกเกณฑ์ ไม่ถึง 10 ล้านบาท จัดสรรเพ่ิมเติมให้เท่ากับ 10 ล้านบาท (เกาะเต่า)

3.3) ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ชายแดน และพื้นที่กรณีเฉพาะตามเงื่อนไข ให้เพ่ิมเติมอีก ร้อยละ 100 ของ EBITDA ที่ติดลบ 

(หนองม่วงไข่,อุ้งผาง,บางแพรก,บ้านหม่ี,ท่ากระดาน,ห้วยพลู,ชลบุรี,วัดญาณสังวราราม,นาแก,ทับปุด,กาญจนดิษฐ์)

3.4) มีความเส่ียงทางการเงินระดับ 4-7 ณ ไตรมาส 3 ปี63 และมีคะแนนบริหารประสิทธิภาพ (Total Performance Score) ระดับ 
7-10 และ EBITDA ติดลบ ให้เพ่ิมเติมตาม EBITDA ที่ติดลบ แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท (เวียงสา,ป่าแดด,ภูผ่าม่าน,ปะทิว) 
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ยอดประกันรายรับขั้นต่ําตามเกณฑ์ สป.สธ. ปีงบฯ 64
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ประมาณการรายรับ 64 คํานวณตาม
Step ladder + K หลงัปรับลดคา่แรง

ยอดประมาณการ
รายรับ 64 Step ladder + K 

รวมเงนิเตมิตามเกณฑ์

เตมิเงนิตามเกณฑ ์สป.สธ. ปี 64
1) 100 % ของยอดประกนัปี 63
2)  รพช.ทีม่ปีระชากร UC<30,000 คน ไมน่อ้ยกวา่ 

100% ของ MOE UC ใน 
3) ป้องกนัความเสีย่งระดบัประเทศ 4 กรณี 

ยอดประกนัรายรบัข ัน้ตํา่ปี64
1. หน่วยบรกิารทีไ่มไ่ดรั้บการเตมิเงนิจะประกนั

เทา่กบัยอดปี 63
2. หน่วยบรกิารทีไ่ดรั้บการเตมิเงนิจะประกนั

เทา่กบัยอดประกนัปี 63+เงนิเตมิตามเกณฑ์
ปี 64

ประมาณการปี64 > ยอดประกนัปี63
(ไมไ่ดรั้บการเตมิเงนิตามเกณฑ)์ประกนั100% ยอด

ประกนัขัน้ตํา่ ปี63

ประมาณการปี64 < ยอดประกนัปี63 หรอือยูใ่นกลุม่เป้าหมาย
(ไดรั้บการเตมิเงนิตามเกณฑ)์



แนวทางสําหรับเงินกันไว้บริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัด

1. เงินระดับประเทศจัดสรรวงเงนิ 300 ล้านบาท จัดสรรผ่านกลไกของคณะกรรมการฯ 
ระดับประเทศ (7x7) โดยจะดําเนินการภายในไตรมาส 4

2. เงินระดับเขต จํานวน 3,000 ล้านบาท มีแนวทางการจัดสรรเงนิให้เขต ดังนี้
2.1 จัดสรรให้เขตละ 40 ล้านบาท
2.2 จัดสรรตํามวงเงนิทุนสํารองสุทธิ(NWC) Q4  ปี 62 ท่ีติดลบ เพ่ือช่วยเหลือ 2 กรณี
• เพ่ือแก้ไขปัญหาทุนสํารองสุทธิ(NWC) ปี 62 ติดลบ ร้อยละ 60 ของวงเงิน
•ช่วยเหลือ รพ.ระดบั M1, M2 และ F1 

2.3 จัดสรรให้เขตตามสัดส่วนวงเงินท่ีลดลงจากการทํา Step + K
2.4 จัดสรรคืนเขตตามสัดส่วนประชํากร UC แยกระดับจังหวัด
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หมายเหตุ เงินระดับเขต สามารถกันเงินไว้เติมภายในไตรมาส 3 ไม่เกิน 15%

วงเงินระดับเขต ปีงบฯ 64
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สรปุภาพรวมของการบรหิาร
การจดัสรรเงนิ Basic payment 64
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แผนการโอนเงินหน่วยบริการ สป.สธ. 
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รายการ งวดการโอนเงนิ

1.ค่าบริการผู้ป่วยนอกท่ัวไป งวดท่ี 1 : สปสช.จะโอนเงนิร้อยละ 50 ของตัวเลขรายรับปี 64 

             ไม่เกินวันท่ี 31 ตุลาคม 2563 

งวดท่ี 2 : สปสช.จะโอนเงนิให้ครบจํานวนเงนิรายรับปี 64 

             ไม่เกินวันท่ี 31 มกราคม 2564

2.ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรค สําหรับบริการพื้นฐาน 

งวดท่ี 1 : สปสช.จะโอนเงนิร้อยละ 50 ของตัวเลขรายรับปี 64 

             ไม่เกินวันท่ี 31 ตุลาคม 2563

งวดท่ี 2 : สปสช.จะโอนเงนิให้ครบจํานวนเงนิรายรับปี 64 

             ไม่เกินวันท่ี 31 มกราคม 2564

3.ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฯพื้นท่ีเสีย่งภยั และ

พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สปสช. จะโอนเงนิให้หน่วยบริการครบตามตวัเลขท่ีไดรั้บจัดสรร

             ไม่เกินวันท่ี 31 ตุลาคม 2563

แผนการโอนเงินหน่วยบริการ สป.สธ. (ต่อ)

42แนวทางการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 สปสช. เขต 12 สงขลา

รายการ งวดการโอนเงนิ

4.เงินบริหารจัดการระดับเขต สปสช.จะโอนเงนิให้หน่วยบริการครบตามตวัเลขท่ีไดรั้บการปรับเกลีย่ 

ไม่เกินวันท่ี 31 ตุลาคม 2563

5.ค่าบริการผู้ป่วยในท่ัวไป สปสช.โอนเงนิตามผลงานการให้บริการท่ีส่งมาในแตล่ะเดอืน โดยการให้บริการรักษา

ผู้ป่วยภายในเขต จะคํานวณจ่ายตามค่าถ่วงน้ําหนัก (ค่า K)

CUP ท่ีมีประมาณการรายรับ น้อยกว่าจํานวนค่าแรง หรือ CUP กลุ่มท่ียอดประกนัรายรับ 

จํานวน 10 ลา้นบาท จะหักค่าแรงส่วนค่าบริการผู้ป่วยในให้ครบถ้วนตามท่ีกาํหนดกอ่น จึง

ได้รับการโอนรายรับตามผลงานในเดอืนถัดไป 



แผนการโอนเงินหน่วยบริการ รัฐนอก&เอกชน (ส่วนภูมิภาค)
 เดือน ต.ค.63 มีการโอนเงินเบื้องต้นให้ประมาณ25% ของประมาณการรายรับ / แบ่งหักคืน 10 งวด
 OP/PP ที่จ่ายแบบเหมาจ่ายตามประชากร (Point) รายเดือน  
 IP ตามการส่งเบิกรายเดือน เดือนละ 1 งวด รวม 12 งวด 

โดยโอนเงินให้หน่วยบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ดังน้ี

43แนวทางการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 สปสช. เขต 12 สงขลา

ผลงาน กําหนดการโอนเงิน OP/PP กําหนดวันโอนเงิน IP
ตุลาคม 2563 16 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563

พฤศจิกายน 2563 15 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2563

ธันวาคม 2563 15 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564

มกราคม 2564 16 กุมภาพนัธ์ 2564 26 กุมภาพนัธ์ 2564

กุมภาพันธ์ 2564 16 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564

มีนาคม 2564 19 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564

เมษายน 2564 17 พฤษภาคม 2564 31 พฤษภาคม 2564

พฤษภาคม 2564 15 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2564

มิถุนายน 2564 15 กรกฎาคม 2564 30 กรกฎาคม 2564

กรกฎาคม 2564 16 สิงหาคม 2564 31 สิงหาคม 2564

สิงหาคม 2564 15 กันยายน 2564 30 กันยายน 2564

กันยายน 2564 15 ตุลาคม 2564 29 ตุลาคม 2564


