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หลักเกณฑ์ในการขอรับค่าใช้จ่าย 

เพ่ือบริการสาธารณสุข 

ปีงบประมาณ 2562 

บททั่วไป 

 ในการให้บริการและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและสถานบริการ  
มีสิ่งที่เก่ียวข้องในการด าเนินการ  ดังนี้ 

1) กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 45 ให้หน่วยบริการมีหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
 1.1) ให้บริการสาธารณสุขรวมทั้งการใช้วัคซีน ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการรักษาที่ได้มาตรฐานและ
มีคุณภาพโดยให้ความเสมอภาคและอ านวยความสะดวกในการให้บริการสาธารณสุขที่จ าเป็นตลอดจน
เคารพในสิทธิส่วนบุคคลในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเชื่อทางศาสนา 
 1.2) ให้ข้อมูลการบริการสาธารณสุขของผู้ป่วยตามที่ผู้ป่วยร้องขอและตามประกาศที่มีการก าหนด
เกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย โดยไม่บิดเบือน ทั้งในเรื่องผลการวินิจฉัย แนวทาง วิธีการ ทางเลือก และผลในการ
รักษา รวมทั้งผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือให้ผู้ป่วยตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือถูกส่งต่อ 
 1.3) ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับชื่อแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือผู้รับผิดชอบในการดูแลอย่างต่อเนื่อง
ทางด้านสุขภาพและสังคมแก่ญาติหรือผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยอย่างเพียงพอก่อนจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากหน่วย
บริการหรือเครือข่ายหน่วยบริการ 
 1.4) รักษาความลับของผู้ป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม (1) และ (2) อย่างเคร่งครัดเว้นแต่เป็นการ
เปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
 1.5) จัดท าระบบข้อมูลการให้บริการสาธารณสุข เพ่ือสะดวกต่อการตรวจสอบคุณภาพและบริการ
รวมทั้งการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข 
 ในการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้ป่วยและการจัดท าระบบข้อมูลการให้บริการสาธารณสุขให้หน่วย
บริการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานก าหนด 
 มาตรา 46 หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการตามมาตรา 44 และหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ
ผู้ป่วย มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 
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 หลักเกณฑ์การก าหนดค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่งต้องผ่านการรับฟังความเห็น
ตามมาตรา 18 (13) ก่อนและอย่างน้อยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 1) อาศัยราคากลางที่เป็นจริงของโรคทุกโรคมาเป็นฐานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรา 50 (4) 

 2) ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการในส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร 

 3) ค านึงถึงความแตกต่างในภารกิจของหน่วยบริการ 

 4) ค านึงถึงความแตกต่างในกลุ่มผู้ป่วยและในขนาดของพ้ืนที่บริการที่หน่วยบริการรับผิดชอบ 

2) สถานพยาบาลที่มีสิทธิขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข 

 2.1) สถานพยาบาลที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 2.2) หน่วยบริการรับส่งต่อ  หมายความว่า สถานพยาบาลที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับส่ง
ต่อ ซึ่งสามารถจัดบริการสาธารณสุขระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิหรือเฉพาะทางโดยผู้มีสิทธิสามารถใช้บริการ
สาธารณสุข ณ หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเมื่อได้รับการส่งต่อหรือได้รับความเห็นชอบจากหน่วยบริการ
ประจ าหรือส านักงาน  ทั้งนี้หน่วยบริการที่รับการส่งต่อมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขจาก
หน่วยบริการประจ าหรือจากกองทุนตามที่คณะกรรมการก าหนดตามข้อบังคับ สปสช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. 2549  

 2.3) สถานบริการ หมายถึง สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย 
หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ และสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนที่คณะกรรมการก าหนด
เพ่ิมเติม 

3) ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

 3.1) ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ าตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรวมกรณี
ลงทะเบียนตามมติบอร์ด 

 3.2) ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ า (สิทธิว่าง เด็กแรกเกิดและผู้ที่เสียชีวิตก่อน
ลงทะเบียน)  

 3.3) ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมที่ส่งเงินสบทบไม่ครบ 3 เดือนเข้ารับบริการรักษาพยาบาล 

 3.4) ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 5 เดือนเข้ารับบริการคลอด 
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4) เงื่อนไขการเข้ารับบริการสาธารณสุขของผู้มีสิทธิ 

 การเข้ารับบริการสาธารณสุขของผู้มีสิทธิต้องเป็นไปตามประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข
ตามท่ีก าหนดและผู้มีสิทธิต้องใช้สิทธิ ดังนี้ 
 4.1) การเข้ารับบริการที่หน่วยบริการประจ าหรือเครือข่ายหน่วยบริการประจ า 
 4.2) การเข้ารับบริการจากหน่วยบริการอื่นกรณีที่หน่วยบริการประจ าส่งต่อ 
 4.3) การรับบริการที่หน่วยบริการอื่นกรณีอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกหน่วยบริการประจ า 
     4.3.1) ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ าแล้วรับบริการกรณีอุบัติเหตุหรือ
เจ็บป่วยฉุกเฉินไม่จ ากัดจ านวนครั้ง 
   4.3.2) ผู้มีสิทธิ UC ที่มีสิทธิย่อยเป็นทหารผ่านศึก หรือคนพิการ  สามารถเข้ารับบริการใน
สถานพยาบาลของรัฐได้ตามความจ าเป็น 
                 4.3.3) ก าลังพลส ารองและทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) อาสาสมัครทหารพรานสังกัด
กรมแพทย์ทหารบก 
   4.3.4) ทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือรวมทหารพรานและ
สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ 
 4.4) กรณีการเข้ารับบริการจากสถานบริการอ่ืน ผู้มีสิทธิสามารถเข้ารับบริการจากสถานบริการอ่ืน
(สถานบริการเอกชน) ที่ไม่ได้เข้าร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุสมควร 
กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตามมาตรา 7 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 
โดยสถานบริการนั้นมีสิทธิขอรับค่าใช้จ่ายจาก สปสช. ได้ตามแนวทางฯ และอัตราที่ก าหนดตามข้อบังคับ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการกรณีที่มีเหตุสมควรกรณีอุบัติเหตุ
หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. 2560 (รายละเอียดตามภาคผนวก) 
 4.5) กรณีการเข้ารับบริการด้วยอุบัติเหตุจากการจราจร ให้ผู้มีสิทธิใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  และที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจนครบวงเงินความคุ้มครองเบื้องต้น 30,000 
บาทก่อน ทั้งในกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  

5) การให้บริการและการขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข 

  เมื่อผู้มีสิทธิเข้ารับบริการในหน่วยบริการทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน หน่วยบริการมีหน้าที่ใน
การตรวจสอบและจัดท าข้อมูลเพ่ือขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 5.1) ตรวจสอบสิทธิของผู้ป่วยและให้ค าแนะน าการใช้บริการตามสิทธิ 
 5.2) ให้บริการตามชุดสิทธิประโยชน์และความจ าเป็นทางการแพทย์หรือตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 
 5.3) จัดท าข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายฯ ตามท่ี สปสช.ก าหนด 
 5.4) ตรวจสอบข้อมูล และรายงานการจ่ายเงินตามรอบที่ก าหนด  
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6) การจัดท าข้อมูลเพ่ือขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข 

 6.1) การให้รหัสโรค ให้ใช้รหัสการวินิจฉัยโรคตาม International Statistical Classification of 
Diseases and Related Health Problems 10th Revision Version for 2010 (ICD-10) ของ WHO 
ฉบับปี ค.ศ.2010) และ ICD-10TM 
  หมายเหตุ : รหัสโรคตาม ICD-10TM สามารถใช้ได้เฉพาะรหัสที่มีการวิเคราะห์หาค่าน ้าหนักสัมพัทธ์
ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมฉบับที่ 5 รองรับได้ 
 6.2) การให้รหัสการท้าผ่าตัดและหัตถการ  ให้ใช้รหัสการท้าผ่าตัดและหัตถการตามหนังสือ
International Classification of Diseases 9th Revision Clinical Modification 2010 Classifica-
tion of Procedures (ICD-9CM ฉบับปี ค.ศ. 2010) 
 6.3) การส่งข้อมูล  
    6.3.1) หน่วยบริการต้องจัดท าบัญชีรายการยาของหน่วยบริการ (Drug catalogue) พร้อมทั้ง
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และส่งมาเพ่ือให้ สปสช. อนุมัติรายการยา ส าหรับใช้เป็นฐานข้อมูล
ประกอบการเบิกจ่าย 
   6.3.2) หากมีค่าใช้จ่ายในหมวดค่ายา  หน่วยบริการต้องบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายเป็นรายการยา
ตามบัญชียา (Drug catalogue) ของหน่วยบริการ  ส าหรับการเบิกจ่ายกรณีที่ต้องมีการบันทึกรายการยา 
มีดังต่อไปนี้ 
          - กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินผู้ป่วยนอก  
                   - กรณีรักษาโรคมะเร็งที่ก าหนดโปรโตคอลและมีการรักษาตามโปรโตคอลทั้งผู้ป่วย
นอกและผู้ป่วยใน 
          - กรณีรักษาผู้ป่วยในที่มีการก าหนดการจ่ายเพ่ิมเติม (Add on) รายการยาตามที่
ก าหนด 
           - กรณีอ่ืนๆ ตามที่ สปสช.ก าหนด 
          6.3.3) การขอรับค่าใช้จ่ายในกรณีต่างๆ เช่น ค่ายา เป็นต้น ให้เป็นไปตามสิทธิประโยชน์
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
          6.3.4) การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  ค่าใช้จ่ายเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การ
ตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต ในรายการ
ที่ สปสช. ก าหนดราคากลางให้หน่วยบริการเรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินราคากลาง ส่วนรายการที่ สปสช. ยัง
ไม่ก าหนด ให้หน่วยบริการเรียกเก็บตามระเบียบของหน่วยงานนั้นๆ 
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 6.4) การนับจ านวนวันนอนในโรงพยาบาล (LOS) การนับจ านวนวันนอนในโรงพยาบาลให้ใช้วันที่
จ าหน่าย (Discharge) ลบด้วยวันที่เข้ารับบริการ(Admission) ทั้งนี้ผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 
(Admit) น้อยกว่า 2 ชั่วโมงให้นับเป็นผู้ป่วยนอก ยกเว้นที่มีชนิดการจ าหน่าย (Discharge Type) เป็น
เสียชีวิต (Dead) หรือหนีกลับ (Escape) หรือส่งต่อ (Refer) หรือปฏิเสธการรักษา (Against Advice) 
 6.5) หน่วยบริการที่ให้บริการผู้ป่วยนอกก่อนและต่อมารับไว้เป็นผู้ป่วยในภายในเวลา 24 ชั่วโมงให้
ขอรับค่าใช้จ่ายเป็นกรณีผู้ป่วยในเท่านั้น ยกเว้นในบางกรณีที่เข้ารับบริการด้วยโรคอ่ืนๆ หรือกรณีกลับบ้าน
แล้วเกินกว่า 4 ชั่วโมงอาการไม่ดีขึ้นและกลับมานอนรับไว้เป็นผู้ป่วยใน ในกรณีนี้ถือว่าเบิกค่าใช้จ่ายได้ทั้ง
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  
 6.6) กรณีผู้ป่วยในที่ไม่อยู่ในหน่วยบริการมากกว่า 24 ชั่วโมงถือว่าเป็นการลากลับบ้าน ( Leave 
day) ให้บันทึกจ านวน Leave day ตามข้อเท็จจริงของการ Admit ในครั้งนั้น 
     6.7) การคิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการให้หน่วยบริการจัดท าข้อมูลตามมาตรฐานหมวดรายการเรียก
เก็บค่ารักษาพยาบาล 19 หมวดรายการของ สปสช. 
 6.8) ค านวณหาค่าน้ าหนักสัมพัทธ์  (Relative Weight : RW) กรณีผู้ป่วยในตามระบบกลุ่ม
วินิจฉัยโรคร่วมฉบับที่ 5 (Thai DRGs version 5) 

7) วิธีการส่งข้อมูลเพ่ือขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข 

 หน่วยบริการสามารถขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขได้ ดังนี้ 
 7.1) การส่งข้อมูลในระบบโปรแกรมอิเลคทรอนิกส์ ให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการทั้ง
ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเป็นข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ตามที่ สปสช. ก าหนด เช่น โปรแกรม DMIS หรือโปรแกรม 
e-Claim ส าหรับข้อมูลที่ส่งในระบบโปรแกรมe-Claim เมื่อ สปสช. ท าการตรวจสอบและประมวลผลแล้ว
จะรายงานผลการรับส่งข้อมูลรายวัน (REP) ให้หน่วยบริการตรวจสอบทางหน้า Website e-Claim ในวัน
ท าการ จันทร์, พุธและศุกร์ ตัดยอดข้อมูลทุกวันสุดท้ายของเดือนและออกรายงานการจ่ายเงินรายเดือน 
(Statement) ตามวันที่ก าหนด (รายละเอียดตามผนวก)  
 หมายเหตุ : 
  1) กรณีผู้ป่วยในจะแสดงอัตราจ่าย (Base Rate) หลังการประมวลผลและออกรายงานการ
จ่ายเงินรายเดือน (Statement) แล้ว 
  2) กรณีท่ีข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบ (ติด C) แสดงสถานะ C ในรายงาน หรือ ถูกปฏิเสธการ
จ่าย (Deny) แสดงสถานะ D ในรายงาน หน่วยบริการสามารถแก้ไขให้ถูกต้องและส่งเข้ามาใหม่ได้ตลอด
จนกว่าจะประมวลผลผ่าน A และออกรายงานการจ่ายเงินรายเดือน (Statement) ในรอบเดือนที่ข้อมูลนั น 
ผ่าน A แสดงในระบบ ซึ่งสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ทาง www.nhso.go.th เลือกหน่วยบริการ เลือก 
NHSO Budget ส่วนรายละเอียดตรวจสอบได้ที่ Website e-Claim โดยหน่วยบริการจะต้องจัดท้าเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องเก็บรักษาไว้ ณ หน่วยบริการ 
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  7.1.1) กรณีที่ สปสช.ขอตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสารหลักฐานการให้บริการจะถือว่าหน่วย
บริการไม่ได้ให้บริการนั้น และสปสช.จะเรียกคืนค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่พบหลักฐานการให้บริการ 

            7.1.2) กรณีที่ตรวจพบว่ามีการส่งข้อมูลขอรับค่าใช้จ่ายที่ผิดปกติ สปสช. อาจปฏิเสธการจ่าย
หรืออาจเรียกคืนในรายการที่ได้จ่ายชดเชยไปแล้ว หรือกรณีตรวจพบว่ามีการเบิกจ่ายซ้ าซ้อน 

      7.2) การส่งข้อมูลในระบบเอกสาร   ในระหว่างรอการพัฒนาระบบโปรแกรมอิเลคทรอนิกส์รองรับ
การบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายให้หน่วยบริการส่งเอกสารการขอรับค่าใช้จ่ายฯตามแบบฟอร์มที่ สปสช. ที่ก าหนด 
เช่น การขอรับค่าใช้จ่ายกรณี Maxillary Distractor ในการให้บริการผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ เป็นต้น  

8) ระยะเวลาในการส่งข้อมูล 

 ให้หน่วยบริการส่งข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขภายในระยะเวลา 30 วันนับ
จากวันที่ให้บริการผู้ป่วยกรณีผู้ป่วยนอกหรือนับจากวันที่จ าหน่ายผู้ป่วย (Discharge) กรณีผู้ป่วยใน   ข้อมูล
ปีงบประมาณ 2562 ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจะสิ้นสุดการเรียกเก็บ (แจ้งหนี้) โดยถือวันส่งข้อมูล
(sent date) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 (รายละเอียดตามปฏิทินการออก Statement ภาคผนวก 6) 
โดยข้อมูลที่ส่งหลังจากท่ีก าหนดนี้ถือว่าหน่วยบริการไม่ประสงค์ที่จะขอรับค่าใช้จ่าย 

9) ข้อมูลท่ีส่งล่าช้ากว่าก าหนด 

  สปสช. ก าหนดวันที่ส่งข้อมูลทันเวลา (PS=0) ไว้ที่ปฏิทินการออก Statement โดยกรณีที่ส่งข้อมูลไม่
ทันเวลา  จะค านวณปรับลดอัตราการจ่ายส าหรับข้อมูลที่เรียกเก็บล่าช้ากว่าวันที่ก าหนด ดังนี้ 

 9.1) ส่งช้ากว่าก าหนดไม่เกิน 30 วัน จ่ายร้อยละ 95 ของอัตราที่ส่งทันตามก าหนด 

 9.2) ส่งช้ากว่าก าหนดไม่เกิน 60 วัน จ่ายร้อยละ 90 ของอัตราที่ส่งทันตามก าหนด 

 9.3) ส่งช้ากว่าก าหนดไม่เกิน 330 วัน จ่ายไม่เกินร้อยละ 80 ของอัตราที่ส่งทันตามก าหนด 

10) การรับส่งต่อผู้ป่วย 

    การรับ-ส่งต่อผู้ป่วย เป็นวิธีการที่ให้หน่วยบริการประจ าหรือหน่วยบริการที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยเมื่อเกิน
ขีดความสามารถหรือศักยภาพหน่วยบริการนั้นๆ จะต้องจัดการให้ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อไปยังหน่วยบริการ
ระดับทุติยภูมิหรือตติยภูมิที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยและเมื่อผู้ป่วยอาการดีขึ้น
จนสามารถกลับหน่วยบริการประจ าหรือหน่วยบริการใกล้บ้านได้แล้วจะต้องมีระบบการประสานงานที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลส าคัญของการรักษาพยาบาลรวมถึงข้อมูลด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการ
สาธารณสุขที่เกิดจากการส่งต่อนั้นด้วยดังนั้นข้อพึงปฏิบัติในการส่งตัวผู้ป่วยเป็นดังนี้ 
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  10.1) การส่งตัวผู้ป่วยเป็นไปตามกรอบแนวทางของการส่งเสริมการจัดระบบบริการของกระทรวง
สาธารณสุขและอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพพ้ืนที่ก าหนดที่มีเป้าหมายของการเกิน
ศักยภาพของหน่วยบริการในระดับต่างๆ 
 10.2) หน่วยบริการประจ าของผู้ป่วยหรือหน่วยบริการอ่ืนที่จ าเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยมีหน้าที่จัดท า
หนังสือส่งต่อและส่งไปพร้อมผู้ป่วยและให้หน่วยบริการที่รับการส่งต่อตอบกลับหนังสือส่งต่อเมื่อสิ้นสุดการ
รักษายกเว้นในเขตที่มีการพัฒนาระบบส่งต่อในโปรแกรมอิเลคทรอนิกส์ เช่น เขตกรุงเทพมหานคร  
เป็นต้น 
 10.3) กรณีที่หน่วยบริการที่ส่งต่อไม่ได้เป็นหน่วยบริการประจ าของผู้ป่วยให้หน่วยบริการที่ส่งต่อนั้น
แจ้งเป็นเอกสารให้หน่วยบริการประจ าของผู้ป่วยได้ทราบถึงการส่งต่อผู้ป่วยนั้นด้วย ในกรณีที่มีเหตุอัน
สมควร เช่น กรณีเกิดภัยพิบัติซึ่งส่งผลกระทบท าให้ประชาชนผู้ป่วยไม่สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการ
ประจ าได้ กรณีการเข้ารับบริการของทหารเกณฑ์กองประจ าการและอ่ืนๆตามที่ สปสช.ก าหนด สามารถ    
ละเว้นหนังสือส่งต่อท่ีส่งไปพร้อมผู้ป่วยได้  
 10.4) ระยะเวลาของหนังสือส่งตัวมีอายุใช้ได้นับแต่วันที่ท าหนังสือเพ่ือส่งต่อถึงวันที่ให้บริการตาม
ประเภทของผู้ป่วย ดังนี้ 
  ประเภทผู้ป่วยนอก 
  1) ให้หนังสือส่งต่อมีอายุใช้ได้ไม่เกิน 90 วัน 
               2) ในกรณีที่หนังสือส่งต่อใกล้จะหมดอายุแต่การรักษายังไม่สิ้นสุดให้หน่วยบริการที่ให้บริการ
แจ้งแผนการรักษาและระยะเวลาให้หน่วยบริการประจ าของผู้ป่วยทราบเพ่ือจัดท าหนังสือส่งตัวฉบับใหม่โดย
ให้ระบุอายุของหนังสือส่งต่อตามแผนการรักษานั้น 
  ประเภทผู้ป่วยใน 
               ให้หนังสือส่งต่อมีอายุใช้ต่อไปได้อีกไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่หน่วยบริการจ าหน่ายผู้ป่วยนั้น 
 10.5) วิธีการและหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
  ประเภทผู้ป่วยนอก 
             1) กรณีส่งต่อภายในจังหวัดให้วิธีการและหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับ
ข้อตกลงภายในจังหวัด 
                2) กรณีส่งต่อข้ามจังหวัดให้หน่วยบริการที่รับการส่งต่อบันทึกข้อมูลในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์
โดยให้หน่วยบริการประจ า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ อปสข.พิจารณาอนุมัติเห็นชอบและให้ สปสช. 
ท าหน้าที่ช าระบัญชีแทนหน่วยบริการประจ าหรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วแต่กรณี 
  ประเภทผู้ป่วยใน 
                 ให้หน่วยบริการที่รับการส่งต่อบันทึกข้อมูลในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ส่งข้อมูลเพ่ือขอรับ
ค่าใช้จ่ายภายใน 30 วัน หลังจากจ าหน่ายผู้ป่วยทั้งนี้ สปสช. จะท าหน้าที่ในการพิจารณาจ่ายเงินให้แก่หน่วย
บริการที่รับส่งต่อตามแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้เพ่ือบริการสาธารณสุขกรณีส่งต่อผู้ป่วยใน 
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 10.6) ระยะเวลาเบิกค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข ให้หน่วยบริการที่รับการส่งต่อสามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายจากหน่วยบริการประจ าของผู้ป่วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สปสช. แล้วแต่กรณีภายใน
ก าหนดเวลา ดังนี้ 
  ประเภทผู้ป่วยนอก 
        1) กรณีส่งต่อภายในจังหวัดให้เป็นไปตามข้อตกลงภายในจังหวัด ยกเว้นจังหวัดที่กันเงิน  
Virtual account ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวม และตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายค่าบริการผู้ป่วย
นอกรับส่งต่อและบริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุและป่วยฉุกเฉินในจังหวัด และแจ้งการจัดสรรเงินที่ต้องจ่าย
ให้กับหน่วยบริการที่รักษามายัง สปสช. เพื่อจะได้โอนเงินให้กับหน่วยบริการที่รักษาต่อไป 
           2) กรณีส่งต่อข้ามจังหวัดให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้เพ่ือบริการสาธารณสุข
กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด (รายละเอียดตามบทที่ 3) 
  ประเภทผู้ป่วยใน 
              ให้ส่งข้อมูลเพ่ือเบิกค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนด ตามแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้เพ่ือบริการ
สาธารณสุขกรณีส่งต่อผู้ป่วยใน การส่งตัวผู้ป่วยต่อเนื่อง เพ่ือไปรับบริการยังหน่วยบริการที่มีศักยภาพสูงกว่า
มีข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) หน่วยบริการประจ า 
               1.1) ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยส่งต่อทุกครั้งก่อนเขียนหนังสือส่งตัวเพ่ือป้องกันปัญหาที่เกิด
จากการเปลี่ยนหน่วยบริการประจ าของผู้ป่วย 
                 1.2) หน่วยบริการประจ ามีหน้าที่ตามจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการส่งต่อนั้น  
ตามอัตราการจ่ายชดเชยกรณีส่งต่อผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตามแนวทางที่ก าหนด 
  2) หน่วยบริการรับส่งต่อท่ี 1 
                 2.1) ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยทุกครั้ง เมื่อรับผู้ป่วยที่มีหนังสือส่งตัวมารักษา เพ่ือป้องกัน
ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนสิทธิหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจ าของผู้ป่วย 
                  2.2) หลังให้บริการผู้ป่วยแล้วให้ส่งข้อมูลหรือหลักฐานเพ่ือขอรับค่าใช้จ่ายตามแนวทาง 
ที่ก าหนด  
      - ประเภทผู้ป่วยนอกเรียกเก็บเงินค่าบริการตามเงื่อนไขส่งต่อในจังหวัดหรือส่งต่อ
ข้ามจังหวัด 
                         - ประเภทผู้ป่ วยในเรียกเก็บ เงินค่าบริการตามเงื่ อนไขส่ งต่อผู้ ป่ วย ใน 
(รายละเอียดตามบทที่ 3) 
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  2.3) กรณีที่หน่วยบริการรับส่งต่อที่ 1 จ าเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการที่ 2 เพ่ือท า
หัตถการหรือตรวจวินิจฉัยหรือรักษาอ่ืนใด โดยที่ไม่มีการจ าหน่ายแล้วกลับมานอนรักษายังหน่วยบริการ
รับส่งต่อที่ 1 ให้หน่วยบริการรับส่งต่อท่ี 1 ตามจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนแก่หน่วยบริการรับส่งต่อท่ี 2 ตามอัตรา
ค่าบริการที่เรียกเก็บ เนื่องจากเป็นการซื้อบริการ ทั้งนี้การท าหัตถการ การตรวจหรือการรักษาที่ท าที่หน่วย
บริการอ่ืน หน่วยบริการรับส่งต่อท่ี 1 สามารถน าข้อมูลมาบันทึกเบิกเพ่ือขอรับค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของการ
บริการผู้ป่วยในได ้

                 2.4) กรณีที่หน่วยบริการรับส่งต่อท่ี 1 จ าเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการแห่งที่ 2 โดยมี
การจ าหน่ายจากหน่วยบริการให้หน่วยบริการรับส่งต่อที่ 1 แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่หน่วยบริการประจ า
ทราบถึงการส่งต่อผู้ป่วยต่อเนื่องในครั้งนี้ ทั้งนี้การเรียกเก็บค่าบริการหน่วยบริการแห่งที่ 2 จะส่งข้อมูลขอรับ
ค่าใช้จ่ายตามแนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยใน  

11) โปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข
 สปสช. มีโปรแกรม ส าหรับให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลขอรับค่าใช้จ่าย หลายโปรแกรมตามตาราง
แสดงโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย ดังนี้ 

ระบบ/โปรแกรม ข้อมูลเพ่ือขอรับค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 
1) โปรแกรม e-Claim - กรณีผู้ป่วยใน 

- กรณีผู้ป่วยนอกรับส่งต่อ 
- กรณีค่าใช้จ่ายสงู 
- กรณีผู้ป่วยนอกเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
- กรณีบริการกรณีเฉพาะ 

  

2) โปรแกรม DMIS และโรค
เฉพาะอ่ืนๆ  

- Hemophilia 
- Cleft lip & cleft palate 
- HD, CAPD, KT, COPD, TB, NAP,    
  Down Syndrome, Thalassemia 

**กรณี Maxillary Distrac-
tor ในผู้ปว่ย Cleft lip & 
cleft palate *.ใช้เอกสารใน
การเบิกจ่าย 

3) โปรแกรม UCEP - กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 
- กรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน  ตาม 
  ข้อบังคับฯ มาตรา 7 

  

5) โปรแกรม NHSO Client - ขอเลขอนุมัติ สิทธิข้าราชการ, อปท.   

6) ระบบลงทะเบยีนหลักประกนั
สุขภาพแห่งชาติ ERM 

- การตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียนสทิธิ 
  หลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
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ระบบ/โปรแกรม ข้อมูลเพ่ือขอรับค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 
7) Web Service (ตรวจสอบ

สิทธิ) 

การตรวจสอบสิทธิและลงทะเบยีนสิทธิ

หลักประกันสุขภาพ กรณีใช้ Hospital Infor-

mation System (HIS) ตรวจสอบสิทธิกับ

ระบบตรวจสอบสิทธิของ สปสช. 

  

8) โปรแกรมค้นหาข้อมูล

หน่วยบริการในระบบ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

(Hospital Search) 

การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

หลักประกันสุขภาพ 

  

9) ระบบข้อมูลผูป้่วยนอกและ

ส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล 

(OPPP Individual record) 

กรณีส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค OP/PP/

IP (43 แฟ้ม) 

  



แนวทางปฏิบัติในการขอรับ

ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข 

บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป 

บทที่ 1 

ขอบเขตบริการ 

 เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปทุกรายการ 
ยกเว้นที่ก าหนดให้จ่ายจากประเภทบริการอ่ืน ทั้งนี้ การบริหารจัดการเพ่ือบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป แบ่งเป็น
ประเภทบริการย่อย 3 รายการ ได้แก่  
 1) บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ 
 2) บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ 
 3) บริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งล าไส้ใหญ่ 

เงื่อนไขและอัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข 

 1) บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ 
      จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวตามจ านวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนในแต่ละหน่วยบริการประจ า 
รายละเอียดเงื่อนไขและอัตราการจ่ายชดเชยตามคู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2562  
   ทั้งนี้เพ่ือลดภาระในการตามจ่ายระหว่างหน่วยบริการส าหรับค่าบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อใน
และนอกจังหวัด และบริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินในจังหวัด ให้หน่วยบริการเรียกเก็บ
จากหน่วยบริการประจ า ตามอัตราที่มีการเห็นชอบร่วมกันระหว่างหน่วยบริการที่ให้บริการกับหน่วยบริการ
ประจ า โดยอาจให้ สปสช.เขต ร่วมบริหารจัดการและอาจกันเงินค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปไว้จ านวนหนึ่ง
แบบบัญชีเสมือน (Virtual account) รายจังหวัดส าหรับการหักช าระบัญชีระหว่างกัน (Clearing house) 
แทนหน่วยบริการประจ าตามข้อเสนอของ สปสช.เขต 

   ส าหรับหน่วยบริการประจ าที่มีส่งต่อผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัดต้องท าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการส่ง
ต่อในระบบ e-Claim เพ่ือ Approve การส่งต่อข้ามจังหวัดภายใน 14 วัน หลังจากหน่วยบริการรับส่งต่อ
บันทึกข้อมูลเข้ามาในระบบ e-Claim หากไม่เข้าไป Approve ระบบจะด าเนินการอนุมัติ (Auto approve) 
แล้ว สปสช.จะออกรายการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายและด าเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนที่หน่วยบริการประจ า
ต้องร่วมจ่ายตามอัตราที่ สปสช. ก าหนดโดยการตั้งหนี้เพ่ือรอหักกลบกับรายรับของหน่วยบริการ ทั้งนี้หากมี
การกันเงิน(Virtual account) รายจังหวัดจะหักค่าใช้จ่ายจากเงินกัน Virtual account (รายละเอียดตามบท
ที่ 3 เรื่อง OP Refer หน้า 45) 
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2) บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ 

 จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการโดยมีเป้าประสงค์ให้ประชาชนมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามความจ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิตและหน่วยบริการมีการพัฒนาคุณภาพ
ผลงานบริการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้รายละเอียดเงื่อนไขและอัตราการจ่ายชดเชยตามคู่มือบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 

3) บริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งล าไส้ใหญ่  

 แนวทาง เงือ่นไข และหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ใชจ้า่ยบรกิารตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็ง  
ล าไส้ใหญ่ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 

           โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่เป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆ ในคนไทย และอุบัติการณ์เพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ ในปัจจุบัน ผลการศึกษาทางวิชาการพบว่า การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ ส าหรับกลุ่มเสี่ยง
ตามแนวทางเวชปฏิบัติท าให้ตรวจพบความผิดปกติและรักษาได้ตั้งแต่ในระยะก่อนเป็นมะเร็งหรือเป็นมะเร็ง
ระยะเริ่มแรก ซึ่งพบว่าสามารถลดอัตราการเสียชีวิต และเพ่ิมคุณภาพชีวิตจากโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ได้อย่าง
ชัดเจน    

1) วัตถุประสงค์ 

1.1) เพ่ิมการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งล าไส้ใหญ่ในกลุ่มประชาชนสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อายุ 50-70 ปี   

1.2) ลดอัตราการเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 

1.3) ส่งเสริมให้กลุ่มเสี่ยงได้รับการส่งต่อและดูแลต่อเนื่อง โดยมีเครือข่ายของหน่วยบริการในระดับ
พ้ืนที่ดูแลอย่างต่อเนื่อง 

2) วงเงนิงบประมาณ                                                                                                                        

 ปีงบประมาณ 2562 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้รับจัดสรรงบค่าบริการ 
ผูป้ว่ยนอก จ านวน เท่ากับ 2.31 บาทต่อผู้มีสิทธิ  (112,208,250 บาท)  เปน็คา่บรกิารส าหรบับริการตรวจคัด
กรองและตรวจยืนยันมะเร็งล าไส้ใหญ่ให้แก่ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติช่วงอายุ 50-70 ปี   

3) เป้าหมาย   

3.1) ตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ด้วยวิธี FIT test     จ านวน 1,276,000 ราย   

3.2) ตรวจยืนยันด้วย Colonoscopy      จ านวน     24,270 ราย  

3.3) ตัดและตรวจชิ้นเนื้อ (Biopsy)       จ านวน       8,490 ราย 

3.4) ตรวจยนืยนัดว้ย Colonoscopy with Polypectomy  จ านวน         425 ราย 
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4) ขอบเขตบรกิาร 

        4.1) ตรวจคดักรองมะเรง็ล าไสใ้หญด่ว้ยวธิ ีFIT test ในกลุม่ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

อายุ 50-70 ปี ณ วันรับการบรกิาร (นบัตาม พ.ศ.เกดิ) โดยก าหนดคา่ Cut off ที ่100 ng/mL) 

 4.2) ตรวจยนืยนัและวนิจิฉยัดว้ยการสอ่งกลอ้ง (Colonoscopy) บรกิารตดัติง่เนือ้ (Polypectomy) และ

บรกิารตดัและสง่ตรวจชิน้เนือ้ (biopsy) ในกลุ่มประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอาย ุ50-70 ป ี ทีม่ี

ผลตรวจ FIT test เปน็บวก 

 หมายเหต ุ: ในกลุม่ท่ีมอีาการแสดง ให้เบกิจากระบบบริการปกตขิอง สปสช. (ระบบ IP หรอืระบบ OP 

Refer ) 

5) แนวทาง เงือ่นไข และหลกัเกณฑ์การจา่ยค่าใชจ้า่ย  

      5.1) การจ่ายค่าใชจ้่ายบรกิารตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งล าไส้ใหญ่ ในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

5.1.1) ค่าใช้จ่ายส าหรับบริการตรวจคัดกรองอุจจาระด้วยวิธี FIT test จ านวน 0.92 บาทต่อผู้มี

สิทธิ บริหารจัดการระดับเขต โดยจัดสรรเงินเป็น Global budget ระดับเขต ตามจ านวนผู้มีสิทธิที่

ลงทะเบียนที่อายุ 50-70 ปี โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 และความสามารถในการใหบ้ริการแตล่ะ

เขต  ยกเว้นผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนกับกรมแพทย์ทหารเรือและกรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีสิทธิที่

ไม่ได้อยู่ในเป้าหมาย และ ให้ปรับเกลี่ยค่าใช้จ่ายให้กับ Global budget ระดับเขตของเขต 1 ถึงเขต 13 

ตามจ านวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนที่อายุ 50-70 ปีของแต่ละเขต โดยแนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายให้จ่ายหน่วย

บริการตามแผนการด าเนินการที่ผ่านความเห็นชอบจาก อปสข.  

5.1.2) ค่าใช้จ่ายส าหรับบริการการตรวจยืนยันและการรักษาเบื้องต้น (การตรวจด้วยส่องกล้อง

พร้อมยาที่เกี่ยวข้อง การบริการตัดและตรวจชิ้นเนื้อเพ่ือยืนยัน และการบริการตัดติ่งเนื้อ (Polypectomy)) 

จ านวน 1.39 บาทต่อผู้มีสิทธิ บริหารจัดการระดับประเทศแบบมีการก าหนดเป้าหมายระดับเขต และสปสช.

สามารถปรับเกลี่ยเป้าหมายระดับเขตได้ตามผลงานบริการ  

5.2) แนวทางด าเนนิงาน 

5.2.1)  สปสช.ส่วนกลาง ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ และ     

Service Plan สาขาโรคมะเรง็ ก าหนดแนวทางเวชปฏบิตัหิรอืแนวทางด าเนนิการ การตรวจคดักรองตรวจยนืยนั 

และการสง่ตอ่ เพ่ือวนิจิฉยัและรกัษามะเรง็ล าไสใ้หญ ่ก าหนดระบบขอ้มลูและการรายงานผลการด าเนนิการ   
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  5.2.2) สปสช.เขต รว่มกับ กลไกเขตบรกิารสขุภาพ (คณะท างาน5x5)  หรอื Service Plan มะเร็ง 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องระดับเขต และเครือข่ายหน่วยบริการ  ร่วมกันก าหนดแนวทาง และจัดท าแผนการ
ด าเนนิการจดับรกิารระดบัเขตเสนอ อปสข. ใหค้วามเหน็ชอบ รายละเอียด ดงันี้ 
   1) ก าหนดเปา้หมายและพ้ืนที ่ด าเนนิการ  
   2) ก าหนดเครอืขา่ยหนว่ยบรกิาร หนว่ยบรกิารหลกัและหน่วยบริการในเครือข่ายที่เข้าร่วม
ใหบ้รกิารคดักรอง 
   3) ก าหนดเป้าหมายรายหน่วยบริการและกระจายเป้าหมาย โดยสามารถปรับเกลี่ย
เปา้หมายภายในเขตได ้ 
   4) ก าหนดแผนและแนวทางด าเนินการ แนวปฏิบตัิการให้บริการและระบบการส่งต่อเพ่ือ
การตรวจยนืยนั  
   5) ก าหนดใหห้นว่ยบรกิารทีไ่ดร้บัเปา้หมายด าเนนิการ ภายใตแ้ผนการด าเนนิการจดับรกิาร  
ระดับเขต  ค านึงถึงประสิทธิภาพและการบรรลุผลงานตามเป้าหมาย  โดยระบุรายชื่อหน่วยบริการที่ร่วม
จดับรกิารและงบประมาณ ตามเปา้หมายทีก่ าหนด  พรอ้มทัง้ระบรุะยะเวลาตัง้แตเ่ริม่ตน้ด าเนนิการใหบ้รกิาร ถงึ
วนัที ่30 กนัยายน 2562 
    6) ก ากบัตดิตามและรายงานขอ้มลูผลการด าเนนิงานตามแนวทางทีส่ว่นกลางก าหนด โดยมี
การตรวจสอบขอ้มลูวา่ด าเนนิการจรงิและไมเ่บกิซ้ าซอ้นกบัรายการอ่ืน 
 5.3) การจา่ยคา่ใชจ้า่ยใหห้นว่ยบรกิาร  
     5.3.1) ค่าใช้จ่ายส าหรับบริการคัดกรองอุจจาระ ด้วยวิธี FIT test จ่ายแบบเหมาจ่าย ในอัตรา
ไม่เกิน 35 บาทต่อราย ภายใต้ Global budget ระดับเขต ตามจ านวนเป้าหมายที่ได้รับจัดสรรตามแผนการ
ด าเนินการระดับเขตที่ผ่านความเห็นชอบของ อปสข. หรือจ่ายตามข้อตกลงด าเนินงานตามโครงการหรือจ่าย
ตามโครงการ ภายใต้แผนการด าเนินการระดับเขตที่ผ่านความเห็นชอบของ อปสข.  
            ทัง้นี ้ กรณทีีผ่ลการด าเนนิงานได้ต่ ากว่าเป้าหมายรายเขต ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ
จะน าไปเปน็ขอ้มลูประกอบการพิจารณาการจดัสรรในปตีอ่ไป 
             5.3.2) ค่าใช้จ่ายส าหรับบริการตรวจยืนยันด้วยการส่องกล้องพร้อมยาที่เกี่ยวข้อง การตัดและ
ตรวจชิ้นเนื้อเพ่ือยืนยัน และการบริการตัดติ่งเนื้อ (Polypectomy) โดยจ่ายให้หน่วยบริการตามผลงานจริง
แบบ fee schedule  จากข้อมูลระบบ 43 แฟ้ม ที่ไม่ซ้ าซ้อนกับการเบิกจ่ายจากค่าบริการผู้ป่วยใน 
ค่าบริการการผ่าตัดแบบวันเดียว (One Day Surgery) ค่าบริการผู้ป่วยนอก (OP Refer) สว่นกรณผีูป้ว่ยตอ้ง
นอนโรงพยาบาลเมื่อมีข้อบ่งชี้หรือมีภาวะแทรกซ้อนให้เบิกค่าใช้จ่ายจากงบบริการผู้ป่วยในตาม DRGs  
 โดยก าหนดอัตราจ่ายแบบผูป้ว่ยนอก ดังนี้ 
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1) คา่ตรวจยนืยนัดว้ย Colonoscopy อัตรา ไมเ่กนิ  2,500 บาทตอ่ราย 

2) คา่ตดัและตรวจชิน้เนือ้ Biopsy อัตรา ไมเ่กนิ  660 บาทตอ่ราย  

3) คา่ตรวจยนืยนัดว้ย Colonoscopy with Polypectomy อัตราไมเ่กนิ 3,300 บาทตอ่ราย  

ทัง้นี ้ สามารถปรบัเกลีย่เปา้หมายภายในเขตและระหวา่งเขตได ้เมือ่สิน้สดุไตรมาส 2   

6) การบนัทกึขอ้มลู 

         หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561  ตามระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม  

ทีส่ถาบนัมะเรง็แหง่ชาตกิ าหนด ร่วมกบัศนูยเ์ทคโนโลย ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยรหัสหตัถการการคัด

กรอง FIT test และหัตถการการตรวจยืนยัน Colonoscopy polypectomy และ Biopsy ส าหรับให้หน่วย

บรกิารบนัทกึ ใน 43 แฟ้มมาตรฐาน ทีส่ านกันโยบายและยทุธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสขุรบัผดิชอบ ได้แก่ 

          1B0060     = ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ได้ผลปกติ 

       1B0061     = ตรวจคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ได้ผลผิดปกติ 

       Z12.1        = ผล Colonoscopy  ปกต ิ

       K63.5         = Polyp of colon 

     K57.3,K51   = Non Polyp  

              C18-C20     = วินิจฉัยว่าเป็น CA 

7) ขัน้ตอนการเบกิจา่ยงบประมาณ 

          7.1) ส านักบริหารสารสนเทศการประกัน (ส านัก IT) ประมวลผลข้อมูลบริการจากระบบข้อมูล  

43 แฟ้ม ส่งให้ สปสช.เขต ทุกเดือน 

          7.2) กรณีบริการตรวจยืนยัน Colonoscopy polypectomy และ Biopsy ส านัก IT ส่งข้อมูลเข้าสู่

ระบบ Seamless for DMIS และตั้งฎีกาเบิกจ่ายให้หน่วยบริการทุกเดือน โดยในครั้งแรกจะประมวลผล

จ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562  หลังจากนั้นจะประมวลผลจ่ายทุกเดือน 

          7.3) กรณีบริการตรวจคัดกรองโดย Fit test ให้จ่ายตามแผนการด าเนินการระดับเขต  ที่ผ่านความ

เห็นชอบของ อปสข.  หรือเลือกจ่ายตามข้อตกลงด าเนินงานตามโครงการ หรือจ่ายตามโครงการได้ตาม

ความเหมาะสม            
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  ทั้งนี้ กรณีค่าบริการตรวจคัดกรองโดย Fit Test ที่จ่ายตามข้อตกลงด าเนินงานตามโครงการหรือจ่าย

ตามโครงการ หากด าเนินการเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ สามารถน าข้อตกลงด าเนินงานตามโครงการ

หรือโครงการ มาใช้ในการกันเงินเหลื่อมปีได้   ส่วนกรณีค่าบริการตรวจยืนยัน ในการประมวลผลจ่ายไตร

มาสที่ 4 สปสช. จะประมวลผลจากการส่งข้อมูลถึงเดือนสิ้นเดือนสิงหาคม 2562  กรณีที่ส่งข้อมูลไม่ทัน

ภายในปีงบประมาณ 2562 ให้หน่วยบริการส่งข้อมูลใน 43 แฟ้ม หลังสิ้นปีงบประมาณแต่ไม่เกินไตรมาสที่ 1 

เพ่ือประมวลผลจ่ายรวมกับไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณถัดไป   

8) การจ่ ายของส านักงานหลักประ กันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 13 

กรุงเทพมหานคร  

          การจ่ายส าหรับบริการคัดกรองด้วยวิธี Fit Test  อาจปรับอัตราจ่ายได้ในระดับหน่วยบริการประจ า 

(CUP) รวมทั้งสามารถก าหนดการจ่ายตามผลงานบริการได้ ภายใต้ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 โดยผ่านความเห็นชอบของ อปสข. 

9) การรายงานผลการด าเนนิงาน        

9.1 สปสช.เขตด าเนนิการรายงานผลการด าเนนิงาน ตอ่ สปสช.สว่นกลาง ทกุไตรมาส   

           9.2  สปสช.เขตและคณะกรรมการเขตสุขภาพ 5x5 ร่วมกับ Service Plan สาขามะเร็ง หน่วยบริการ

คู่สัญญาฯ ร่วมกันประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมปรับเกลี่ยเป้าหมายและวิธีการท างานให้สอดคล้องกับ

ศกัยภาพของหน่วยบรกิารในพื้นทีภ่ายในเขต เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายบริการที่ไดร้ับจดัสรร พร้อมทั้งแจ้งผลการ

ปรบัเกลีย่เปา้หมาย(ถา้ม)ี และแผนการด าเนนิงานของเขตใหก้บั สปสช.สว่นกลาง ภายในเดอืนเมษายน 2562  

           9.3 สปสช.ส่วนกลางรวบรวมและประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของทั้งประเทศ ทุกไตรมาส 

และน าเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือก ากับติดตามและสนับสนุนให้การด าเนินงานบรรลุ

เปา้หมาย  
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10) บทบาทหนา้ทีห่นว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ในการตดิตามก ากับและประเมนิผล 

     10.1) สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิสนบัสนนุและก ากบัตดิตามเชงิวชิาการ และผลงานบรกิาร รว่มกบั Service 

Plan  สาขาโรคมะเรง็ 

     10.2) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประสานงานและก ากับติดตามเชิงบริหาร

จดัการรว่มกบั สปสช. กลาง 

     10.3) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข คณะท างาน 5x5 และ Service Plan ร่วมกับ อปสข./

อนกุรรมการควบคมุคณุภาพ และสปสช.เขต ก ากบั ตดิตามระดบัพ้ืนที ่ 



แนวทางปฏิบัติในการขอรับ

ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข 

บริการผู้ป่วยในทั่วไป 

บทที่ 2 

ขอบเขตบริการ 

 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารค่าบริการผู้ป่วยในทั่วไป

โดยในปีงบประมาณ 2562 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจ านวน 1,294.94 บาท ต่อหัวประชากรเป็นค่าใช้จ่าย

ส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีบริการผู้ป่วยในทั่วไปทุกรายการ ยกเว้นรายการที่ก าหนดให้

จ่ายจากประเภทบริการอ่ืน 

 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยในทั่วไป แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 

 1) กันไว้ส าหรับบริหารจัดการระดับประเทศ จ านวนไม่เกิน 100 ล้านบาท  

 2) ส่วนที่เหลือให้บริหารจัดการเป็นระดับเขต โดยจัดสรรเงินเป็น Global budget ระดับเขต (รวมทั้ง

ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนกับกรมแพทย์ทหารเรือและกรมแพทย์ทหารอากาศ) เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการผู้ป่วยใน

ทั่วไปส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ลงทะเบียนกับหน่วยบริการประจ าที่ตั้งอยู่ในแต่ละ

เขตของ สปสช.เขต และบริการเด็กแรกเกิดทุกรายของหน่วยบริการที่ตั้งอยู่ในแต่ละเขตของ สปสช.เขต 

  การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเป็นการบริการผู้ป่วยในทั่วไประดับเขตโดยค านวณค่าน้ าหนักสัมพัทธ์

ผู้ป่วยใน ตามระบบ DRGs version 5 เพ่ือใช้ในการจัดสรรเงินเป็น Global budget ระดับเขต ส าหรับผู้มี

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ลงทะเบียนกับหน่วยบริการประจ าที่ตั้งอยู่ในแต่ละเขตของ สปสช.เขต 

การบริหารการจ่ายค่าใช้จ่ ายเพ่ือบริการผู้ป่วยในทั่ว ไป บริหารเป็น Global budget ระดับเขต 

โดยจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อมูลที่ส่งมาในแต่ละเดือน  
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  การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีผู้ป่วยใน เป็นการจ่ายตามผลงานการให้บริการโดย

จ าแนกตามเงื่อนไขของการเข้ารับบริการดังนี้   

 1) การเข้ารับบริการเจ็บป่วยทั่วไป ที่หน่วยบริการประจ าตามสิทธิที่ลงทะเบียน 

 2) การเข้ารับบริการด้วยเงื่อนไขการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยใน  

 3) การเข้ารับบริการด้วยเงื่อนไขอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินนอกหน่วยบริการประจ ารวมถึงก าลังพล

ส ารองทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) สังกัดกรมแพทย์ทหารบกและอาสาสมัครทหารพราน 

 4) การเข้ารับบริการของคนพิการและทหารผ่านศึก 

 5) การเข้ารับบริการผู้มีสิทธิทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ/  

กรมแพทย์ทหารอากาศ 

 6) การเข้ารับบริการตามมาตรา 7 ที่มีการใช้บริการจากสถานบริการอ่ืน (นอกระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ) 

 7) การเข้ารับบริการในระบบศูนย์ประสานการส่งต่อ (กรณีส ารองเตียง) 

 8) กรณีบริการรักษาผู้ป่วยโรคนิ่วเพ่ือน านิ่วออกจากระบบทางเดินปัสสาวะ 

 9) กรณีเด็กแรกเกิดทั้งเด็กปกติเด็กแรกเกิดท่ีป่วยและเด็กแรกเกิดท่ีน้ าหนักตัวน้อยกว่า 1,500 กรัม 

       10) กรณีการบริการผ่าตัดแบบไม่ค้างคืน  (One day surgery)  ตามรายการที่ก าหนดไว้ตั้งแต่

ปงีบประมาณ  2561 และบรกิารผา่ตดัผา่นกลอ้งแบบ  Minimally Invasive Surgery  (MIS) ในโรคนิว่ในถงุน้ าดี

และถงุน้ าดอัีกเสบ (Symptomatic gallstone /cholecystitis)  

 11) เงือ่นไขบรกิารและอัตราจา่ยส าหรบับางบรกิารเฉพาะเขต โดยเงือ่นไขและอัตราการจา่ยทีผ่า่นความ

เหน็ชอบจาก อปสข. 
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1) การเข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยในที่หน่วยบริการประจ าตามสิทธิที่ลงทะเบียน 

 เงื่อนไขการจ่าย 
 เป็นการเข้ารับบริการยังหน่วยบริการประจ าของผู้มีสิทธิที่มีการรับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยใน 
 อัตราการจ่ายเงินชดเชย 
 หน่วยบริการที่ให้บริการจะได้รับค่าใช้จ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) โดยใช้ค่าน้ าหนัก
สัมพัทธ์ที่ปรับค่าตามวันนอน (AdjRW) ที่ได้จากการค านวณโดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) อัตราที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยสัมพัทธ์ (Base Rate) ขึ้นอยู่กับวงเงินระดับเขตของแต่ละเขตและ
ผลรวมของผลงานบริการจากการส่งข้อมูลผู้ป่วยใน ในแต่ละเดือน (Sent date) ภายใต้ระบบ DRGs with 
Global Budget ทั้งนี้อัตราที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยสัมพัทธ์ (Base Rate) โดยจ่ายเบื้องต้นที่อัตรา 8,050 บาท
ต่อ AdjRW 

หมายเหตุ :    
1) ส้าหรับหน่วยบริการสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) จะค้านวณจ่ายหลัง

ปรับค่าถ่วงน ้าหนัก (ค่าK)   
2) ส้าหรับหน่วยบริการของรัฐมีการปรับลดค่าแรง 

2) การเข้ารับบริการด้วยเงื่อนไขการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยใน 

เงื่อนไขการจ่าย 
การรับ-ส่งต่อระหว่างหน่วยบริการแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1) การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยที่มีหน่วยบริการประจ าอยู่ภายในกองทุนเขตเดียวกับหน่วยบริการที่รักษา  

หรือเรียกว่า “ส่งต่อภายในเขต” ถึงแม้จะเป็นการส่งต่อข้ามจังหวัดหากอยู่ในเขตเดียวกันจะถือว่าเป็นการ
ส่งต่อภายในเขต 

2) การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยที่มีหน่วยบริการประจ าต่างกองทุนเขตกับหน่วยบริการที่รักษาหรือ
เรียกว่า“การส่งต่อข้ามเขต” 

อัตราการจ่ายเงินชดเชย 
หน่วยบริการที่ให้บริการจะได้รับค่าใช้จ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) โดยใช้ค่าน้ าหนัก

สัมพัทธ์ที่ปรับค่าตามวันนอน (AdjRW) ที่ได้จากการค านวณโดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) จ าแนกตามเงื่อนไขการรับส่งต่อดังนี้ 
 1) ค่าบริการกรณีการรับ - ส่งต่อภายในเขต หน่วยบริการที่ให้บริการจะได้รับค่าใช้จ่ายตามระบบ
กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) โดยใช้ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าตามวันนอน (AdjRW) ที่ได้จากการค านวณ
โดยส านั ก งานหลั กประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ  ( สปสช . )  อัตราที่ ไ ด้ รั บต่ อหนึ่ งหน่ วยสั ม พัทธ์  
(Base Rate) ขึ้นอยู่กับวงเงินระดับเขตของแต่ละเขตและผลรวมของผลงานบริการจากการส่งข้อมูล 
ผู้ป่วยใน ในแต่ละเดือน (Sent date) ภายใต้ระบบ DRGs with Global Budget ทั้งนี้อัตราที่ได้รับต่อหนึ่ง
หน่วยสัมพัทธ์ (Base Rate) โดยจ่ายเบื้องต้นที่อัตรา 8,050 บาทต่อ AdjRW 
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   หมายเหตุ :   
    1) ส้าหรับหน่วยบริการสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) จะค้านวณ
จ่ายหลังปรับค่าถ่วงน ้าหนัก (ค่า K)  
   2) ส้าหรับหน่วยบริการของรัฐมีการปรับลดค่าแรง 
 2) ค่าบริการกรณีการรับ-ส่งต่อข้ามเขต ได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราคงที่ 9,600 บาทต่อ AdjRW โดยไม่
ปรับลดค่าแรง 

3) การเข้ารับบริการด้วยเง่ือนไขอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินนอกหน่วย

บริการประจ ารวมถึงก าลังพลส ารองทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) 

สังกัดกรมแพทย์ทหารบกและอาสาสมัครทหารพราน 

นิยาม  
 “การเจ็บป่วยฉุกเฉิน” หมายถึง อุบัติเหตุหรือมีอาการเจ็บป่วยกะทันหันซึ่งเป็นภยันตรายต่อการ
ด ารงชีวิตหรือการท างานของอวัยวะส าคัญจ าเป็นต้องได้รับการประเมินการจัดการและบ าบัดรักษาอย่าง
ทันท่วงที เ พ่ือป้องกันการเสียชีวิตหรืออาการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการเจ็บป่วยนั้น  
ทั้งนี้หน่วยปฏิบัติการสถานพยาบาลและผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินได้มีหลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือคัดแยกระดับ
ความรุนแรงของการเจ็บป่วยฉุกเฉินดังนี้ 
  “ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ” ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซึ่งมีภาวะคุกคามต่อ
ชีวิตซึ่งหากไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันทีเพ่ือแก้ไขระบบการหายใจระบบไหลเวียนเลือดหรือระบบประสาท
แล้วผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงหรือท าให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือ
เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไวทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน 
 “ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน” ได้แก่ บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะเฉียบพลันมากหรือ
เจ็บปวดรุนแรงอันอาจจ าเป็นต้องได้รับปฏิบัติการแพทย์อย่างรีบด่วนมิฉะนั้นจะท าให้การบาดเจ็บหรืออาการ
ป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นซึ่งส่งผลให้เสียชีวิตหรือพิการในระยะต่อมาได้ 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน 
 “ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง” ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะเฉียบพลันไม่
รุนแรงอาจรอรับปฏิบัติการแพทย์ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือเดินทางไปรับบริการสาธารณสุขด้วยตนเองได้
แต่จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรและหากปล่อยไว้เกินเวลาอันสมควรแล้วจะท าให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของ
ผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน 
 
* ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินก าหนด  
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  อัตราการจ่ายเงินชดเชย 

    หน่วยบริการที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยใน จะได้รับค่าใช้จ่ายจากวงเงินค่าบริการผู้ป่วย
ในระดับเขต (Global Budget) ตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) โดยใช้ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่า
ตามวันนอน (AdjRW) ที่ได้จากการค านวณโดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทั้งนี้อัตราที่
ได้รับต่อหนึ่งหน่วยสัมพัทธ์จ าแนกตามเงื่อนไขของหน่วยบริการที่ให้บริการดังนี้ 

 1) ค่าบริการกรณีให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินที่มีหน่วยบริการประจ าภายในเขต หน่วยบริการ
ที่ให้บริการจะได้รับค่าใช้จ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) โดยใช้ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าตาม
วันนอน (AdjRW) ที่ได้จากการค านวณโดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อัตราที่ได้รับต่อ
หนึ่งหน่วยสัมพัทธ์ (Base Rate) ขึ้นอยู่กับวงเงินระดับเขตของแต่ละเขตและผลรวมของผลงานบริการจาก
การส่งข้อมูลผู้ป่วยใน ในแต่ละเดือน (Sent date) ภายใต้ระบบ DRGs with Global Budget ทั้งนี้อัตราที่
ได้รับต่อหนึ่งหน่วยสัมพัทธ์ (Base Rate) โดยจ่ายเบื้องต้นที่อัตรา 8,050 บาทต่อ AdjRW 

 หมายเหตุ :   

  1) ส้าหรับหน่วยบริการสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) จะค้านวณจ่ายหลัง
ปรับค่าถ่วงน ้าหนัก (ค่า K)  

 2) ส้าหรับหน่วยบริการของรัฐมีการปรับลดค่าแรง 

 2) ค่าบริการกรณีให้บริการผู้ป่วยอุบัติ เหตุฉุกเฉินข้ามเขต ได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราคงที่  
9,600 บาทต่อ AdjRW โดยไม่ปรับลดค่าแรง 

 กรณีที่ สปสช.ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าหน่วยบริการรักษาผู้ป่วยข้ามเขตโดยไม่มีข้อมูลการส่งต่อ
และไม่ใช่กรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินข้อมูลของรายนั้นจะไม่ได้รับการจ่ายชดเชย (ผลการตรวจสอบได้รับ
การปฏิเสธการจ่าย Deny M14)  

 การจ่ายกรณีผู้ป่วยในที่นอนรักษาตัวอยู่ในหน่วยบริการและผู้ป่วยไปรับยาจากหน่วยบริการอีกแห่ง
หนึ่งกรณีนี้จะถือว่าการให้บริการมีการทับซ้อนกันจะมีการปฏิเสธการจ่าย (C150) และขอให้หน่วยบริการ
ยื่นเอกสารขออุทธรณ์เป็นรายๆ ไป 

 การให้บริการที่เก่ียวข้องกับการเจ็บป่วยฉุกเฉินในครั้งนั้น กรณีท่ียังไม่สามารถกลับไปรับการรักษาที่
หน่วยบริการประจ าได้สามารถเบิกค่าชดเชยบริการส าหรับการให้การรักษาต่อเนื่องได้ไม่เกิน 15 วัน  
(นับจากวันที่จ าหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน) หรือนับจากการเข้ารับบริการในครั้งนั้น 
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 3.2) การเข้ารับบริการของก าลังพลส ารองทหารกองประจ าการ(ทหารเกณฑ์) สังกัดกรมแพทย์
ทหารบก และอาสาสมัครทหารพราน 
 เงื่อนไขการจ่าย 
 1) เป็นการเข้ารับบริการ ณ หน่วยบริการประจ าของผู้มีสิทธิที่มีการรับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยใน 
 2) บริการข้ามเขตจะต้องเป็นกรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือมีการรับส่งต่อเท่านั้น 
 อัตราการจ่ายเงินชดเชย  ก าหนดอัตราการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการ ดังนี้ 
 1) ค่าบริการกรณีให้บริการผู้ป่วยที่มีหน่วยบริการประจ าภายในเขตหน่วยบริการที่ให้บริการจะได้รับ
ค่าใช้จ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) โดยใช้ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าตามวันนอน (AdjRW) ที่
ได้จากการค านวณโดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อัตราที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยสัมพัทธ์ 
(Base Rate) ขึ้นอยู่กับวงเงินระดับเขตของแต่ละเขตและผลรวมของผลงานบริการจากการส่งข้อมูลผู้ป่วยใน 
ในแต่ละเดือน (Sent date) ภายใต้ระบบ DRGs with Global Budget ทั้งนี้อัตราที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วย
สัมพัทธ์ (Base Rate) โดยจ่ายเบื้องต้นที่อัตรา 8,050 บาทต่อ AdjRW 
 หมายเหตุ :  
  1) ส้าหรับหน่วยบริการสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) จะค้านวณจ่ายหลัง
ปรับค่าถ่วงน ้าหนัก (ค่า K)  
            2) ส้าหรับหน่วยบริการของรัฐมีการปรับลดค่าแรง 
 2) ค่าบริการกรณีให้บริการผู้ป่วยข้ามเขตได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราคงที่ 9,600 บาทต่อ AdjRW  
โดยไม่ปรับลดค่าแรง 

4) การเข้ารับบริการของคนพิการและทหารผ่านศึก 

 นิยาม 
 1) “ทหารผ่านศึก” หมายถึง  บุคคลที่มีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขตาม พรบ. หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 และได้รับสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีให้ได้รับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของ
รัฐบาลโดยไม่คิดมูลค่าโดยมีรหัสสิทธิย่อยท่ี สปสช. ตรวจสอบได้ ดังนี้ 
 รหัส 66 (ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน) 
 รหัส 67 (ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน)  
 รหัส 75 (ทหารผ่านศึกชั้น 1-3 ที่มีบัตรทหารผ่านศึกรวมถึงผู้ได้รับพระราชทาน) 
 รหัส 80 (บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น 1-3 รวมถึงผู้ได้รับพระราชทานเหรียญสมรภูมิ) 
 รหัส 97 (บุคคลในครอบครัวทหารของกรมสวัสดิการ 3 เหล่าทัพ) 
 รหัส 98 (บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจ าการบัตรขั้นที่ 1) 
 2) “คนพิการ” หมายถึง  คนพิการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และคน
พิการตามประกาศ สปสช. โดยมีรหัสสิทธิย่อยที่ สปสช. ตรวจสอบได้เป็นรหัส 74 โดยหน่วยบริการสามารถ
ตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิของทหารผ่านศึกและคนพิการได้จาก  www.nhso.go.th 



25 บทที่ 2 แนวทางปฏบิัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข บรกิารผู้ปว่ยในทั่วไป  | 

2 

 เงื่อนไขการจ่าย 
 ให้ทหารผ่านศึกและคนพิการใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุขภายใต้ประเภทและขอบเขตบริการ
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ณ หน่วยบริการประจ าของตน เว้น
แต่กรณีมีความจ าเป็นอาจไปใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุข ณ หน่วยบริการอื่นของรัฐก็ได้ 
 อัตราการจ่ายเงินชดเชย 
 หน่วยบริการที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยจะได้รับค่าใช้จ่ายจากวงเงินค่าบริการผู้ป่วยในระดับเขต   
(Global Budget)  ตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม  (DRGs)  โดยใช้ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าตามวันนอน  
(AdjRW) ที่ได้จากการค านวณโดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทั้งนี้อัตราที่ได้รับต่อหนึ่ง
หน่วยสัมพัทธ์ (Base Rate) จ าแนกตามเงื่อนไขการรับส่งต่อ ดังนี้ 
 1) ค่าบริการกรณีเข้ารับบริการภายในเขต หน่วยบริการจะได้รับค่าใช้จ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรค
ร่วม (DRGs) โดยใช้ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าตามวันนอน (AdjRW) ที่ได้จากการค านวณโดยส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อัตราที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยสัมพัทธ์ (Base Rate) ขึ้นอยู่กับวงเงินระดับ
เขตของแต่ละเขตและผลรวมของผลงานบริการจากการส่งข้อมูลผู้ป่วยใน ในแต่ละเดือน ( Sent date) 
ภายใต้ระบบ DRGs with Global Budget ทั้งนี้อัตราที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยสัมพัทธ์ (Base Rate) โดยจ่าย
เบื้องต้นที่อัตรา 8,050 บาทต่อ AdjRW 
 หมายเหตุ : 
  1) ส้าหรับหน่วยบริการสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) จะค้านวณจ่ายหลัง
ปรับค่าถ่วงน ้าหนัก (ค่า K)  
  2) ส้าหรับหน่วยบริการของรัฐมีการปรับลดค่าแรง 
 2) ค่าบริการกรณีเข้ารับบริการข้ามเขตได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราคงที่ 9,600 บาทต่อ AdjRW โดยไม่
ปรับลดค่าแรง 

5) การเข้ารับบริการของผู้มีสิทธิทหารกองประจ าการ(ทหารเกณฑ์) 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ/กรมแพทย์ทหารอากาศ 

  มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก าหนดให้การบริหารการจ่ายส าหรับผู้มีสิทธิที่
ลงทะเบียนกับกรมแพทย์ทหารเรือ/กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้ สปสช. ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
เป็นการเฉพาะได้โดยอาจมีการหารือร่วมกับกรมแพทย์ทหารเรือ/กรมแพทย์ทหารอากาศ  ดังนั้นในการ
บริหารเงินส าหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทหารกองประจ าการหรือทหารเกณฑ์ใน  
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือรวมอาสาสมัครทหารพราน/กรมแพทย์ทหารอากาศดังกล่าว  จึงได้มีการจัดแยก
เงินงบประมาณ (Global Budget) ออกมาบริหารเป็นการเฉพาะ ส าหรับบริการผู้ป่วยใน ดังนั้นในการเข้ารับ
บริการของผู้มีสิทธิทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) กรมแพทย์ทหารเรือรวมอาสาสมัครทหารพราน/  
กรมแพทย์ทหารอากาศ หน่วยบริการที่ให้บริการสามารถขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขตามเงื่อนไข
การบริการเงื่อนไขและอัตราการรับการชดเชยเงิน ดังนี้  
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 เงื่อนไขจ่าย 

 1) เป็นการให้บริการแก่ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีสิทธิย่อยทหารกองประจ าการ

สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือรวมอาสาสมัครทหารพราน/กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยตรวจสอบสิทธิพบรหัส

สิทธิ ได้แก่ SN001 หรือ  SP001 

 2) ผู้ป่วยอาจมาด้วยเงื่อนไขกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน กรณีการส่งต่อ ทั้งนี้หากอาการไม่ฉุกเฉินสามารถ

ให้บริการและส่งข้อมูลเบิกได้โดยไม่ต้องใช้หนังสือส่งตัว 

 อัตราการจ่ายเงินชดเชย 

 หน่วยบริการทุกแห่งที่ให้บริการสิทธิย่อยทหารกองประจ าการสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือรวม

อาสาสมัครทหารพราน/กรมแพทย์ทหารอากาศจะได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราที่ค านวณได้โดยอัตราที่ได้รับต่อ

หนึ่งหน่วยสัมพัทธ์ขึ้นอยู่กับวงเงินระดับเขตของแต่ละเขตและผลงานการส่งข้อมูลผู้ป่วยในแต่ละเดือน  

(Sent date) ภายใต้ระบบ DRGs with Global Budget (ไม่มีอัตราจ่ายข้ามเขตโดยให้ถือเสมือนว่าเป็นการ

ให้บริการภายในเขตทุกราย) โดย ให้จ่ายเบื้องต้นที่อัตรา 8,050 บาทต่อ AdjRW 

 หมายเหตุ : 

  1) ส้าหรับหน่วยบริการสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) จะค้านวณจ่ายตาม

ค่าถ่วงน ้าหนัก (ค่า K)  

             2) ส้าหรับหน่วยบริการของรัฐมีการปรับลดค่าแรง 

6) การเข้ารับบริการตามข้อบังคับฯ มาตรา 7 ที่มีการใช้บริการจาก

สถานบริการนอกระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

   ตาม พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 หมวด1 ว่าด้วยสิทธิการรับบริการสาธารณสุข

มาตรา 7 ระบุไว้ว่า “บุคคลที่ได้ลงทะเบียนแล้วให้ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขได้จากหน่วยบริการ

ประจ าของตนหรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องหรือจากหน่วยบริการอ่ืนที่

หน่วยบริการประจ าของตนหรือเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องส่งต่อเว้นแต่กรณีที่มีเหตุสมควรหรือ

กรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินให้บุคคลนั้นมีสิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอ่ืนได้ทั้งนี้ตามที่

คณะกรรมการก าหนดโดยค านึงถึงความสะดวกและจ าเป็นของผู้ใช้สิทธิรับบริการและให้สถานบริการที่

ให้บริการนั้นมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด” 

ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
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 6.1 แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ตามนโยบาย“เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่” Universal Coverage for Emergency Patients 
(UCEP) 
  ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่  28 มีนาคม 2560 เห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการ  
ก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ารับการบริการกรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างรวดเร็วภายใต้มาตรฐานเดียวกันตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่”  
Universal Coverage for Emergency Patients (UCEP) และอ้างอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ก าหนดให้ 
สปสช. มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องสรุปค่าใช้จ่าย และแจ้งให้กองทุนของผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาล
ตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม หรือกฎหมายว่าด้วย
เงินทดแทน หรือจากส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐทราบภายในสามสิบวันนับตั้งแต่เวลาที่ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว และให้กองทุนของผู้มีสิทธิจ่าย
ค่าใช้จ่ายในอัตราตามบัญชี และอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขนี้  ให้แก่
สถานพยาบาลภายใน15 วันนับจากวันที่ สปสช. แจ้งกองทุนของผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม หรือกฎหมายว่าด้วยเงิน
ทดแทน หรือจากส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐและ
ให้มีผลในทางปฏิบัตินับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไปโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) “ผู้มีสิทธิ” หมายถึง ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ที่ได้รับการรักษาในสถานพยาบาลประเภทที่รับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน และเป็นผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
หรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมหรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรือจากส่วนราชการ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 2) “สถานพยาบาล” หมายถึง สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนโดยต้องเป็นสถาน 
พยาบาลที่ไม่ใช่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยหน้าที่ของสถานพยาบาลจะต้อง
ให้บริการตามกฎหมาย พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2559 
 3) วันให้บริการ เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 
 4) ขอบเขตการให้บริการสาธารณสุข 
  4.1) เป็นการเข้ารับบริการในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเท่านั้น 
          4.2) เป็นการบริการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเป็นไปตามแนบท้ายประกาศ 
        4.3) ในกรณีที่ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถหรือตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตให้ใช้สิทธิดังกล่าวก่อน 
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 5) นิยาม “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต” 
     “การเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต” หมายถึง ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน 
 6) อัตราและเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชย 
     ตามบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตโดยบัญชีรายการแบ่งออกเป็น 12 หมวด (หากก าหนดล าดับที่ของหมวดให้
สอดคล้องกับอัตราค่าบริการที่ประกาศโดยกรมบัญชีกลาง) ซึ่งได้แก่ 
     1) หมวดที่ 1 ค่าห้องและค่าอาหาร 
     2) หมวดที่ 2 ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค 
     3) หมวดที่ 3 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด 
     4) หมวดที่ 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
     5) หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต 
     6) หมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ 
     7) หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา 
     8) หมวดที่ 9 ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอ่ืนๆ 
     9) หมวดที่ 10 ค่าท าหัตถการ 
     10) หมวดที่ 11 ค่าบริการวิสัญญี 
     11) หมวดที่ 12 ค่าบริการวิชาชีพ 
     12) หมวดที่ 16 คือค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เก่ียวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง 
 การเบิกค่าใช้จ่ายตามหมวดดังกล่าวให้เบิกได้ตามรายการอัตราและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเท่านั้นมิให้
สถานพยาบาลเรียกเก็บเพ่ิมในทุกกรณีส าหรับค่าบริการรายการใดที่ไม่อยู่ในรายการที่ก าหนดจะไม่สามารถ
เบิกได้อย่างไรก็ตามหากสถานพยาบาลมีความเห็นที่จะเสนอรายการเพ่ือเบิกจ่ายเพ่ิมเติมสามารถเสนอ
เพ่ิมเติมผ่านสภาวิชาชีพหรือสมาคมวิชาชีพเพ่ือขอความเห็นชอบและส่งต่อให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติพิจารณาเพิ่มเติมอีกครั้งโดยจะมีรอบในการพิจารณาทุก 6 เดือน 
 7) เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย 
  7.1) กรณี 72 ชั่วโมงแรก 
   7.1.1) เมื่อสถานพยาบาลรับผู้ป่วยตามนิยามการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มาจากรถ 
กู้ชีพฉุกเฉิน (1669) น าส่งหรือมีผู้น าส่ง (Walk in) สามารถให้บริการตามกฎหมาย พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2551 มาตรา 28 และ พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ 2559 
   7.1.2) บันทึกข้อมูลเพ่ือขอรับการพิจารณาคัดแยกภาวะฉุกเฉินเบื้องต้นในระบบ  
Pre-Authorize ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกรณีที่มีปัญหาการวินิจฉัยในการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน
วิกฤตให้ปรึกษาศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้
ตลอดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงเพ่ือด าเนินการวินิจฉัยโดยค าวินิจฉัยของศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้ถือเป็นที่สุด 
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   7.1.3) หลังให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้สถานพยาบาลที่ให้บริการผู้มีสิทธิ
กรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติแจ้งการเข้ารับบริการครั้งนั้นต่อ สปสช. ที่หมายเลข 1330 (Call Center) 
หรือกองทุนของผู้มีสิทธิรับทราบโดยเร็วเพ่ือประสานหน่วยบริการประจ าหรือหน่วยบริการอ่ืนให้พิจารณารับ
ย้ายผู้มีสิทธิและให้สถานบริการอ่ืนอ านวยความสะดวกในการน าส่งผู้มีสิทธิหลังจากแพทย์พิจารณาสามารถ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยได ้
      7.1.4) เงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน
วิกฤตตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่” (UCEP) ในช่วงเวลานับตั้งแต่รับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
จนถึงเวลาเจ็ดสิบสองชั่วโมง ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตาม “ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการ
ก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต” 
   7.1.5) สถานพยาบาลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในเวลาเจ็ดสิบสองชั่วโมงไป
ที่สปสช.ทาง Website online ตามแนวทางการเรียกเก็บที่สปสช.ก าหนด 
   7.1.6) ส่งข้อมูลการให้บริการและค่าใช้จ่ายที่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้สปสช.ตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
    7.1.7) สปสช.สรุปค่าใช้จ่ายและแจ้งข้อมูลให้กองทุนของผู้มีสิทธิทราบภายในสามสิบวัน
นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 
   7.1.8) กองทุนของผู้มีสิทธิจ่ายค่าใช้จ่ายให้สถานพยาบาลภายในสิบห้าวันนับจากวันที่
สปสช.แจ้งกองทุนของผู้มีสิทธิ 
  7.2) กรณีหลัง 72 ชั่วโมง 
      กรณีหน่วยบริการประจ าหรือหน่วยบริการอ่ืนไม่สามารถมารับผู้ป่วยได้ภายใน 72 ชั่วโมง  
หรื อแพทย์ พิจารณา เห็ นควรว่ า ไม่ ส ามารถ เคลื่ อนย้ ายผู้ ป่ ว ย ได้ส าหรั บผู้ มี สิ ทธิ หลั กประกัน 
สุขภาพถ้วนหน้าให้สถานบริการอ่ืนเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วย  
ฉุกเฉินวิกฤติมาที่สปสช.โดยมี อัตราการจ่ายชดเชยจ่ายตามอัตราที่สถานพยาบาลเรียกเก็บจริง  
(Fee For Service) หรือตามข้อตกลงระหว่างสถานพยาบาลกับสปสช. ส าหรับสิทธิอ่ืนให้เรียกเก็บไปที่
กองทุนต้นสังกัดของผู้มีสิทธิ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามอัตราค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลหรือตามข้อตกลง
ระหว่างสถานพยาบาลกับกองทุนของผู้มีสิทธิ 
 8) การออกรายงานจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 
       ก าหนดให้สถานพยาบาลส่งข้อมูลการให้บริการภายใน 30 วัน หลังให้บริการกรณีผู้ป่วยนอกหรือ 
30 วันหลังจ าหน่าย กรณีผู้ป่วยใน สปสช. จะท าการตัดข้อมูลที่สถานบริการอ่ืนส่งมาทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 
ของเดือนพร้อมทั้งท าการตรวจสอบความถูกต้องสรุปค่าใช้จ่ายและแจ้งให้กองทุนของผู้มีสิทธิรับทราบและ
กองทุนของผู้มีสิทธิด าเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายให้สถานพยาบาลภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ สปสช. แจ้ง
กองทุนของผู้มีสิทธิ 
 หมายเหตุ : กรณีวันตัดข้อมูลตรงกับวันหยุดจะเลื่อนวันตัดข้อมูลเป็นวันท้าการถัดไป 
  9) การโอนเงิน กรณีสิทธิ UC  
     สปสช. จะท าการโอนเงินให้สถานพยาบาล ภายใน 15 วัน หลังวันรับเอกสารอนุมัติสมบูรณ์ 



30 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

2 

 10) การตรวจสอบเวชระเบียนหลังการจ่ายเงิน 
        สปสช. กรมบัญชีกลาง ส านักงานประกันสังคมและหน่วยงานอ่ืน ๆ จะท าการขอเวชระเบียนมา
เพ่ือท าการตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกและจ่ายเงินค่าบริการอีกครั้ง ทั้งนี้สถานบริการจะต้อง
จัดเตรียมเวชระเบียนให้พร้อม 
 11) การอุทธรณ์ค่าใช้จ่าย 
      ในกรณีท่ีมีการขอรับค่าใช้จ่ายไม่ครบถ้วนและไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยสถาน
บริการสามารถขออุทธรณ์ค่าใช้จ่ายได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันรับแจ้งการโอนเงิน ทั้งนี้ผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายถือเป็นที่สิ้นสุด 
 6.2 แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน
เร่งด่วน และกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรงตามข้อบังคับฯ มาตรา 7 พ.ศ. 2560 
  คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการแก้ไขข้อบังคับ สปสช.ว่าด้วยการใช้สิทธิเข้ารับ
บริการจากสถานบริการ กรณีที่มีเหตุสมควรกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 และเพ่ือให้การปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวเกิดความชัดเจนมีแนวปฏิบัติ
เป็นไปในทางเดียวกัน สปสช. ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขตาม
ข้อบังคับฯ มาตรา 7 กรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนและอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรงมีสาระส าคัญ
ดังนี้  
 1) “ผู้มีสิทธิ” หมายถึง ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ได้ลงทะเบียนเพ่ือเลือกหน่วยบริการ
ประจ าแล้ว ทั้งนี้ กรณีผู้ป่วยสิทธิว่างต้องมีการลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ า โดยประสานมายัง Call 
Center 1330 
 2) “สถานบริการ” หมายถึง สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชนและของสภากาชาดไทย
หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆและสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนที่คณะกรรมการก าหนด
เพ่ิมเติม 
 3) “หน่วยบริการประจ า” หมายถึง หน่วยบริการประจ าที่ผู้รับบริการได้เลือกลงทะเบียนตาม 
มาตรา 6 ซึ่งแสดงข้อมูลในหน้า Website ตรวจสอบสิทธิของ สปสช. ณ วันแรกที่รับการรักษาตามที่ปรากฏ
อยู่ในช่องหน่วยบริการประจ า  
 4) วันให้บริการ เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 
 5) อาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ประกอบด้วยกรณี ดังนี ้
  5.1 “ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน” ได้แก่ บุคคลที่ ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะ
เฉียบพลันมากหรือเจ็บปวดรุนแรงอันอาจจ าเป็นต้องได้รับปฏิบัติการแพทย์อย่างรีบด่วนมิฉะนั้นจะท าให้การ
บาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นซึ่งส่งผลให้เสียชีวิตหรือ
พิการในระยะต่อมาได้ ให้ใช้สัญลักษณ์ “สีเหลือง” ส าหรับผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน   



31 บทที่ 2 แนวทางปฏบิัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข บรกิารผู้ปว่ยในทั่วไป  | 

2 

    5.2 “ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง” ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะเฉียบพลัน
ไม่รุนแรงอาจรอรับปฏิบัติการแพทย์ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือเดินทางไปรับบริการสาธารณสุขด้วยตนเอง
ได้แต่จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรและหากปล่อยไว้เกินเวลาอันสมควรแล้วจะท าให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วย
ของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้ให้ใช้สัญลักษณ์ “สีเขียว” ส าหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
ไม่รุนแรง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน   

 6) ขอบเขตการให้บริการสาธารณสุข 

     6.1) เป็นการเข้ารับบริการในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรงและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนเท่านั้น 

     6.2) เป็นการบริการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ผู้ป่วยฉุกเฉินตามข้อบังคับฯ มาตรา 7 พ.ศ. 2560  

      6.3) เป็นกรณีท่ีไม่นับรวมการตรวจรักษาท่ีมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า 

 7) อัตราและเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชย 

       สถานบริการที่ให้บริการสาธารณสุขกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนและอุบัติเหตุเจ็บป่วย
ฉุกเฉินไม่รุนแรงแก่ผู้มีสิทธิสามารถขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขโดยมีเงื่อนไขและอัตราการจ่ายเงิน
ชดเชย ดังนี้ 

  7.1) ก่อนแจ้ง 24 ชั่วโมง 

      7.1.1) จะต้องเป็นการเข้ารับบริการที่เข้าเกณฑ์กรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน 
และอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง โดยพิจารณาจากอาการแรกรับ ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีที่ไม่ใช่กรณี
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินแล้วต่อมาผู้ป่วยมีอาการอยู่ในภาวะฉุกเฉิน กรณีนี้ไม่อาจใช้สิทธิเข้ารับบริการ
จากสถานบริการตามข้อบังคับฯ ได้ เช่น การมาตรวจรักษาตามแพทย์นัดและมีภาวะวิกฤตขณะที่รับการ
รักษาในครั้งนั้น 

    7.1.2) การเข้ารับบริการกรณีที่ไม่มีหน่วยบริการใกล้สถานที่เกิดเหตุให้เข้ารับบริการ
จากสถานบริการอ่ืนที่ใกล้ที่สุดเป็นอันดับแรก 

        7.1.3) เมื่อสถานบริการที่ให้บริการผู้มีสิทธิกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนและ 
อุบัติ เหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรงแจ้ งการเข้ ารับบริการครั้ งนั้นต่อ สปสช.  ที่หมายเลข1330  
(Call Center) ทันทีหรือโดยเร็วภายใน 24 ชั่วโมง เพ่ือประสานหน่วยบริการประจ าหรือหน่วยบริการอ่ืน
พิจารณารับย้ายผู้มีสิทธิและให้สถานบริการอ านวยความสะดวกในการน าส่งผู้มีสิทธิด้วย 

   71.4) สถานบริการที่ให้บริการสาธารณสุขกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนและ
อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรงแก่ผู้มีสิทธิสามารถขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขไปที่ สปสช.  
ทาง Website Online ตามแนวทางการเรียกเก็บที่สปสช.ก าหนด 
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    7.15) อัตราการจ่ายเงินชดเชย 

    ผู้ป่วยนอก  

    มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายตามจ านวนเท่าที่จ่ายจริงแต่รวมแล้วไม่เกิน 700 บาท/ครั้ง 

    ผู้ป่วยใน มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

           - ค่ารักษาพยาบาลค่าห้องและอาหารตามจ านวนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินรายละ 
4,500 บาทต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้งหรือ 

                 - กรณีมีความจ าเป็นต้องผ่าตัดใหญ่และใช้เวลาในการผ่าตัดไม่เกิน 2 ชั่วโมงให้
ได้รับตามจ านวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรายละ 8,000 บาทต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 

             - กรณีมีความจ าเป็นต้องผ่าตัดใหญ่และใช้เวลาในการผ่าตัดเกิน 2 ชั่วโมงหรือ
กรณีต้องมีการรักษาพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก (Intensive Care Unit : ICU) ให้ได้รับตามจ านวนเท่าที่จ่าย
จริงแต่ไม่เกินรายละ 14,000 บาท ต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 

  7.2) หลังแจ้ง 24 ชั่วโมง 

   7.2.1) เมื่อผู้มีสิทธิพ้นภาวะวิกฤติและ/หรือญาติประสงค์ขอย้ายไปยังหน่วยบริการ
ประจ าสถานบริการที่รักษาจะต้องอ านวยความสะดวกในการน าส่งโดยติดต่อเข้ามาที่หมายเลข 1330 (Call 
Center) เพ่ือประสานหน่วยบริการประจ าหรือหน่วยบริการอ่ืนในการรับย้ายกรณีหน่วยบริการประจ าหรือ
หน่วยบริการอื่นไม่สามารถมารับผู้ป่วยได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังสถานบริการอ่ืนโทรแจ้ง (โดยการนับเวลาจะ
นับเริ่มต้นจากเวลาที่สถานบริการอ่ืนโทรแจ้ง 1330 เพ่ือประสานงานรับย้ายหรือตามแนวทางที่สปสช.
ก าหนด) หน่วยบริการประจ าหรือส านักงานต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังการแจ้งขอย้ายครบ 24 
ชั่วโมง   เป็นต้นไป เว้นแต่ผู้มีสิทธิมีความประสงค์ไม่ขอย้ายผู้มีสิทธิต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง 

            7.2.2) สถานบริการที่ให้บริการสาธารณสุขกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนและ
อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรงแก่ผู้มีสิทธิสามารถขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขไปที่สปสช.ทาง 
Website Online ตามแนวทางการเรียกเก็บที่สปสช.ก าหนด 

    7.2.3) อัตราการจ่ายเงินชดเชย  จ่ายชดเชยตามจ านวนที่จ่ายจริงเฉพาะรายการที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์เท่านั้น 

 หมายเหตุ : ค่ารถพยาบาลหรือเรือพยาบาล น้าส่งผู้มีสิทธิที่ประสงค์จะย้ายไปรับบริการสาธารณสุขที่
หน่วยบริการของตนหรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหรือหน่วยบริการอ่ืนที่หน่วยบริการเห็นชอบ 
สปสช. จะจ่ายในอัตราตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์การด้าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติประจ้าปีงบประมาณนั น กรณีอุบัติเหตุจากการจราจรและอยู่ในความคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้สถานบริการที่รักษาเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิที่
ผู้ป่วยได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้ครบถ้วนก่อน   
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   8) การอุทธรณ์ค่าใช้จ่าย 
         ในกรณีท่ีมีการขอรับค่าใช้จ่ายไม่ครบถ้วนและไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาจ่ายเงินชดเชย 
สถานบริการสามารถขออุทธรณ์ค่าใช้จ่ายโดยท าหนังสือแจ้งต่อเลขาธิการ สปสช.เพ่ือให้มีค าวินิจฉัยทั้งนี้
ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ทราบข้อขัดข้องดังกล่าว แต่ไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากสถาน
บริการทั้งนี้ค าวินิจฉัยของเลขาธิการ สปสช. ให้ถือเป็นที่สุด 
 

 6.3 การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีที่มีเหตุสมควร 
 นิยาม 
 “กรณีที่ มี เหตุสมควร” หมายถึง การส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการที่สถานบริการด้วยสาเหตุ 
เกินศักยภาพของหน่วยบริการ ทั้งนี้ ต้องเกิดจากความเห็นชอบร่วมกันระหว่างหน่วยบริการประจ า  
และผู้ป่วย 
 หลักเกณฑ์ 
 1) เป็นการส่งต่อผู้มีสิทธิจากหน่วยบริการประจ าหรือหน่วยบริการอ่ืนไปรับบริการที่สถานบริการ
เนื่องจากเกินศักยภาพของตนด้วยเหตุผลทางการแพทย์ โดยที่หน่วยบริการประจ าและผู้มีสิทธิเห็นชอบ
ร่วมกัน 
 2) สถานบริการที่รับรักษาผู้มีสิทธิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากหน่วยบริการประจ าและหน่วยบริการ
ประจ าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับสถานบริการ ตามจ านวนที่จ่ายจริงหรือตามอัตราที่สถานบริการ
อ่ืนตกลงกับหน่วยบริการประจ า ส าหรับกรณีการส่งต่อจากหน่วยบริการอ่ืนที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
หน่วยบริการประจ า ให้เรียกเก็บจากหน่วยบริการที่ส่งต่อนั้น   
  3) ค่าใช้จ่ายซึ่งหน่วยบริการประจ าได้จ่ายให้แก่สถานบริการตามข้อ 1) ไปแล้วหน่วยบริการประจ ามี
สิทธิขอรับค่าใช้จ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพได้ตามหลักเกณฑ์การขอรับค่าใช้จ่ายซึ่งหน่วยบริการได้
ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนดตามระบบ DRGs เสมือนว่าหน่วย
บริการประจ านั้นเป็นผู้ให้บริการเอง 
 แนวทางปฏิบัติของหน่วยบริการ 
 1) กรณีหน่วยบริการประจ าเป็นผู้ส่งต่อผู้มีสิทธิไปยังสถานบริการเมื่อหน่วยบริการประจ าได้พิจารณา
แล้วเห็นควรส่งตัวผู้มีสิทธิเข้ารับบริการ ณ สถานบริการเนื่องมาจากเหตุผลความจ าเป็นทางด้านการแพทย์ที่
จะช่วยชีวิตหรือลดภาวะอันตรายหรือภาวะแทรกซ้อนให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
       1.1) ตรวจสอบสิทธิทาง หน้าเว็บไซต์ www.nhso.go.th หรือโปรแกรม NHSO Client พร้อม
พิมพ์ส าเนา 
      1.2) เขียนหนังสือส่งตัว (ใบ Refer) 
      1.3) ส่งเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 ไปยังสถานบริการพร้อมกับผู้มีสิทธิ 

http://www.nhso.go.th
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  1.4) เมื่อสถานบริการได้ให้บริการสิ้นสุดแล้วจะส่งหลักฐานการขอรับการชดเชยเงินมายังหน่วย
บริการประจ าโดยหน่วยบริการประจ าจะจ่ายเงินชดเชยให้แก่สถานบริการตามอัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
แต่ทั้งนี้ไม่เกินอัตราที่สถานบริการประกาศก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือตามอัตราที่สถาน
บริการนั้นได้ตกลงกับหน่วยบริการประจ า 
   1.5) เมื่อหน่วยบริการประจ าได้จ่ายเงินให้แก่สถานบริการเรียบร้อยแล้วให้ด าเนินการส่งข้อมูล
เพ่ือขอรับค่าใช้จ่ายตามระบบปกติ 
 2) กรณีหน่วยบริการที่มิใช่หน่วยบริการประจ าเป็นผู้ส่งต่อผู้มีสิทธิไปยังสถานบริการ 
  2.1)  ข้อปฏิบัติส าหรับหน่วยบริการประจ า เมื่อหน่วยบริการประจ า ได้รับแจ้ งจาก 
หน่วยบริการอื่นให้หน่วยบริการประจ าปฏิบัติ ดังนี้ 
   2.1.1) ตรวจสอบสิทธิทาง หน้าเว็บไซต์ www.nhso.go.th  หรือโปรแกรม NHSO  
Client พร้อมพิมพ์ส าเนา 
   2.1.2) พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยตอบกลับไปยังหน่วยบริการอ่ืนเพ่ือขอส่งตัวผู้มี
สิทธิเข้ารับบริการที่สถานบริการกรณีที่มีเหตุสมควร (มาตรา7) และเก็บหลักฐานการตอบกลับจากหน่วย
บริการประจ าเพ่ือใช้ประกอบหลักฐานการเบิกจ่ายหรือในกรณีมีข้อโต้แย้ง 
  2.2) ข้อปฏิบัติส าหรับหน่วยบริการอ่ืน กรณีหน่วยบริการอ่ืนเป็นผู้ส่งต่อผู้มีสิทธิไปยังสถาน
บริการให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
   2.2.1) ตรวจสอบสิทธิทาง หน้าเว็บไซต์ www.nhso.go.th  หรือโปรแกรม NHSO  
Client พร้อมพิมพ์ส าเนา    
    2.2.2) แจ้งหน่วยบริการประจ าเพ่ือให้ความเห็นชอบโดยใช้หนังสือส่งตัวเพ่ือเข้ารับ
บริการจากสถานบริการอ่ืนกรณีที่มีเหตุสมควร (มาตรา7) และเก็บหลักฐานการตอบกลับจากหน่วยบริการ
ประจ าเพ่ือใช้ประกอบหลักฐานการเบิกจ่ายหรือในกรณีมีข้อโต้แย้ง 
   2.2.3) หากการส่งต่อนั้นไม่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยบริการประจ าหรือมีข้อตกลง
กับหน่วยบริการประจ าให้ท าหน้าที่ในการส่งต่อและเบิกจ่ายให้ปฏิบัติเสมือนว่าหน่วยบริการประจ าเป็นผู้ส่ง
ต่อโดยหน่วยบริการอ่ืนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและสามารถขอรับค่าใช้จ่ายตามระบบปกติได้
เช่นเดียวกัน  

7) การเข้ารับบริการในระบบศูนย์ประสานการส่งต่อ (กรณีส ารองเตียง) 

  ขอบเขตบริการ 
  สถานบริการอ่ืนที่ตกลงท าสัญญาเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อตามเงื่อนไขที่ สปสช. ก าหนด 
เงื่อนไขและอัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข 
  เงื่อนไขการจ่าย 
  การรับส่งต่อจากหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามเงื่อนไขบริการที่ตกลง
ร่วมกันระหว่าง สปสช. และสถานบริการอ่ืน 
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   อัตราการจ่ายเงินชดเชย 
     เป็นไปตามอัตราที่มีการเห็นชอบร่วมกันระหว่างสถานบริการอ่ืนกับ สปสช. เขตแต่ละเขตโดย
ก าหนดอัตราจ่ายไม่เกิน 15,000 บาท ต่อ AdjRW 

8) กรณีบริการรักษาผู้ป่วยโรคน่ิวเพ่ือน าน่ิวออกจากระบบทางเดินปัสสาวะ 

 8.1) การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด 
  เงื่อนไขการบริการ 
  การรักษาผู้ป่วยโรคนิ่วเพ่ือน านิ่วออกจากระบบทางเดินปัสสาวะด้วยวิธีการผ่าตัด (Open sur-
gery)หรือผ่าตัดด้วยกล้อง (Percutaneous Nephrolithotomy-PCNL) รวมทั้งการรักษาด้วยวิธีส่องกล้อง 
  อัตราการจ่ายเงินชดเชย 
  ก าหนดอัตราการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการฯดังนี้ 
  1) ค่าบริการกรณีให้บริการผู้ป่วยที่มีหน่วยบริการประจ าภายในเขต หน่วยบริการที่ให้บริการ
จะได้รับค่าใช้จ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) โดยใช้ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าตามวันนอน 
(AdjRW) ที่ได้จากการค านวณโดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อัตราที่ได้รับต่อหนึ่ง
หน่วยสัมพัทธ์ (Base Rate) ขึ้นอยู่กับวงเงินระดับเขตของแต่ละเขตและผลรวมของผลงานบริการจากการส่ง
ข้อมูลผู้ป่วยใน ในแต่ละเดือน (Sent date) ภายใต้ระบบ DRGs with Global Budget ทั้งนี้อัตราที่ได้รับต่อ
หนึ่งหน่วยสัมพัทธ์ (Base Rate) โดยจ่ายเบื้องต้นที่อัตรา 8,050 บาทต่อ AdjRW  
 หมายเหตุ :  
  1. ส้าหรับหน่วยบริการสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) จะค้านวณจ่ายหลัง
ปรับค่าถ่วงน ้าหนัก (ค่า K)  
  2. ส าหรับหน่วยบริการของรัฐมีการปรับลดค่าแรง 
 2) ค่าบริการกรณีให้บริการผู้ป่วยข้ามเขตได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราคงที่ 9,600 บาท ต่อ AdjRW โดยไม่
ปรับลดค่าแรง 
 8.2) การรักษาด้วยเครื่องสลายนิ่ว (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy - ESWL) 
 เงื่อนไขการจ่าย 
 การรักษาผู้ป่วยโรคนิ่วเพ่ือน านิ่วออกจากระบบทางเดินปัสสาวะด้วยเครื่องสลายนิ่ว (Extracorporeal 
Shock Wave Lithotripsy - ESWL) 
 อัตราการจ่ายเงินชดเชย 
 1) หน่วยบริการภาครัฐจ่ายแบบเหมาจ่ายครั้งละไม่เกิน 6,500 บาท จ่ายไม่เกินข้างละ 4 ครั้งต่อไต  
1 ข้างต่อคนต่อปี 
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  2) หน่วยบริการหรือสถานบริการภาคเอกชนจะได้รับค่าใช้จ่ายเมื่อบริการสลายนิ่วส าเร็จโดยไม่
จ ากัดจ านวนครั้ง (Episode) ในอัตราเหมาจ่าย 16,000 บาทต่อการสลายนิ่วในไตหนึ่งข้างต่อคนต่อปี ทั้งนี้
หน่วยบริการจะต้องส่งข้อมูลเพ่ือขอรับค่าใช้จ่ายเมื่อให้บริการสลายนิ่วส าเร็จเท่านั้น กรณีสลายนิ่วไม่ส าเร็จ
ต้องมีการให้บริการ (ESWL) มากกว่า 3 ครั้งและมีหลักฐานการเปลี่ยนแปลงวิธีการรักษา จึงจะขอรับ
ค่าใช้จ่ายได้โดยมีการตรวจประเมินและติดตามผลการรักษาผู้ป่วยสลายนิ่วในทางเดินปัสสาวะของ
คณะท างานตรวจประเมินและติดตามผลการรักษาผู้ป่วยสลายนิ่วที่ส านักงานหรือส านักงานเขตแต่งตั้ง/
มอบหมาย 

9) กรณีเด็กแรกเกิด 

 ขอบเขตบริการ 
 “เด็กแรกเกิด” หมายถึง เด็กแรกเกิดที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน ณ วันที่เข้ารับบริการ 
 เงื่อนไขการจ่าย 
 การให้บริการเด็กแรกเกิดกรณี ดังนี้ 
 1) การให้บริการแก่เด็กแรกเกิดทั้งเด็กแรกเกิดท่ีป่วยและไม่ป่วย 
 2) ตรวจสอบสิทธิพบว่าอายุไม่เกิน 28 วัน และยังไม่มีการลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ าทั้งนี้
เพ่ือตรวจสอบอายุเด็กแรกเกิดดังกล่าวโดยหน่วยบริการต้องบันทึกวันเดือนปีเกิดเพ่ือขอรับค่าใช้จ่ายทุกครั้ง 
 3) หน่วยบริการต้องมีและบันทึกหมายเลข Claim Code เพ่ือลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ า 
ทุกครั้ง 
 4) การส่งต่อผู้ป่วยเด็กแรกเกิดไปรับบริการยังหน่วยบริการแห่งที่ 2 สามารถเบิกค่าพาหนะในการ 
ส่งต่อได้รายละเอียดตามบทท่ี 3  
 อัตราการจ่ายเงินชดเชย 
 1) กรณีเด็กแรกเกิดที่น้ าหนักน้อยกว่า 1,500 กรัมหรือเด็กแรกเกิดที่ป่วยจ่ายในอัตรา 9,000 บาทต่อ 
AdjRW 
 2) กรณีเด็กแรกเกิดกรณีนอกเหนือจากข้อ 1 หน่วยบริการที่ให้บริการจะได้รับค่าใช้จ่ายตามระบบกลุ่ม
วินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) โดยใช้ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าตามวันนอน (AdjRW) ที่ได้จากการค านวณโดย
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อัตราที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยสัมพัทธ์ (Base Rate) ขึ้นอยู่กับ
วงเงินระดับเขตของแต่ละเขตและผลรวมของผลงานบริการจากการส่งข้อมูลผู้ป่วยใน ในแต่ละเดือน ( Sent 
date) ภ า ย ใ ต้ ร ะ บ บ  DRGs with Global Budget ทั้ ง นี้ อั ต ร า ที่ ไ ด้ รั บ ต่ อ ห นึ่ ง ห น่ ว ย สั ม พั ท ธ์ 
(Base Rate) โดยจ่ายเบื้องต้นที่อัตรา 8,050 บาทต่อ AdjRW 
 หมายเหตุ : 
 1) กรณีที่มีการบันทึกน ้าหนักเด็กแรกเกิดมากกว่า 6 กิโลกรัม เมื่อส่งข้อมูลจะถูกปฏิเสธ Deny G24 
ขอให้หน่วยบริการตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขส่งข้อมูลเข้ามาใหม่ 
       2) เด็กแรกเกิดที่ป่วย หมายถึง กรณีเด็กแรกเกิดที่ป่วยและมีค่า RW มากกว่า 3 ขึ นไป 
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10) กรณีบริการผ่าตัดแบบไม่ค้างคืน หรือวันเดียวกลับ (One day surgery : 
ODS) 

 นิยาม 
 การรักษาการผ่าตัดแบบไม่ค้างคืน หรือวันเดียวกลับ (One Day Surgery) หรือ Ambulatory sur-
gery หรือ Same-day surgery หรือ Out-patient surgery เป็นรูปแบบในการดูแลผู้ป่วยที่ท าหัตถการ
แบบวันเดียวกลับ คือ การรับผู้ป่วยเข้ามาเพ่ือรับการรักษา ท าหัตถการ หรือผ่าตัดที่ได้มีการเตรียมการไว้
ล่วงหน้าก่อนแล้ว และสามารถให้กลับบ้านในวันเดียวกันกับวันที่รับไว้ท าหัตถการหรือผ่าตัด โดยอยู่ใน
โรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และไม่เกิน 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล 
 เงื่อนไขการจ่าย 
 1) กรณีบริการผ่าตัดแบบไม่ค้างคืน (One day surgery) ตามรายการที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2561 ดังนี้ 
  1.1) โรคไส้เลื่อนขาหนีบ (Inguinal hernia) 
  1.2) โรคถุงน้ าอัณฑะ (Hydrocele) 
  1.3) โรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoid)  
  1.4) ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด (Vaginal bleeding) 
  1.5) หลอดเลือดด าของหลอดอาหาร กระเพาะอาหารขอด (Esophageal varices, Gastric 
varices)   
  1.6) ภาวะหลอดอาหารตีบ (Esophageal stricture) 
  1.7) โรคมะเร็งหลอดอาหารระยะลุกลามที่อุดตัน (Obstructive esophageal cancer/
tumor) 
  1.8) ติ่งเนื้องอกล าไส้ใหญ่ (Colorectal polyp) 
  1.9) นิ่วในท่อน้ าดี (Bile duct stone) 
  1.10) นิ่วในท่อตับอ่อน (Pancreatic duct stone) 
  1.11) ภาวะท่อน้ าดีตีบ (Bile duct stricture) 
  1.12) ภาวะท่อตับอ่อนตีบ (Pancreatic duct stricture)        
  2) หน่วยบริการที่จะให้บริการตามประกาศนี้ ต้องขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไปใน
ระบบหลกัประกันสขุภาพแหง่ชาต ิทีม่ศีกัยภาพการใหบ้รกิารตามคูม่อื ขอ้เสนอแนะดา้นการพัฒนาระบบบรกิาร
การผา่ตดัแบบวนัเดยีวกลบั โดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการจดัตัง้และการรกัษาความปลอดภยัของผูป้ว่ย 
(Patient Safety) ทีเ่ข้ารับบริการการผา่ตัดแบบวันเดียวกลบั One Day Surgery (ODS) และการผา่ตัดแผลเล็ก 
Minimally Invasive Surgery (MIS) และผ่านการพิจารณาหรือประเมินศักยภาพจากคณะกรรมการ ตรวจ
เยี่ยมและประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery (ODS) และการผ่าตัดแผลเล็ก Mini-
mally Invasive Surgery (MIS) ในโรงพยาบาล หรือคณะกรรมการที่ส านักงานก าหนด        
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  อัตราการจ่ายเงินชดเชย 

       หน่วยบริการที่ให้บริการจะได้รับค่าใช้จ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ค านวณอัตราจ่าย

ตามค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ (RW) โดยจ่ายจากกองทุนผู้ป่วยในระดับเขต ดังนี้ 

   1) กรณีในเขต  หน่วยบริการที่ให้บริการจะได้รับค่าใช้จ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) โดย

ใช้ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ (RW) ที่ได้จากการค านวณโดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อัตรา

ที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยสัมพัทธ์ (Base Rate) ขึ้นอยู่กับวงเงินระดับเขตของแต่ละเขตและผลรวมของผลงาน

บริการจากการส่งข้อมูลผู้ป่วยใน ในแต่ละเดือน (Sent date) ภายใต้ระบบ DRGs with Global Budget 

ทั้งนี้อัตราที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยสัมพัทธ์ (Base Rate) โดยจ่ายเบื้องต้นที่อัตรา 8,050 บาทต่อ RW 

 2) กรณีนอกเขต หน่วยบริการทุกสังกัดที่ให้บริการจะได้รับค่าใช้จ่าย ด้วยอัตรา 9,600 บาทต่อหนึ่ง

หน่วยน้ าหนักสัมพัทธ์ (RW) โดยไม่ปรับลดค่าแรง 

11) บรกิารผา่ตัดผา่นกลอ้งแบบ Minimally Invasive Surgery (MIS)  

 เงื่อนไขการจ่าย 

 เป็นกรณีบริการโรคนิ่วในถุงน้ าดีและถุงน้ าดีอักเสบ (Symptomatic gallstone/Cholecystitis) ตาม

แนวทางและเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ภายใต้

คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพ 

 อัตราการจ่ายเงินชดเชย 

 1) กรณีในเขต อัตราที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยสัมพัทธ์ (Base Rate) ขึ้นอยู่กับวงเงินระดับเขตของ แต่ละ

เขตและผลงานการส่งข้อมูลผู้ป่วยในแต่ละเดือน (Sent date) ภายใต้ระบบ DRGs with Global Budget 

ส าหรับหน่วยบริการภาครัฐมีการปรับลดค่าแรง โดยจ่ายเบื้องต้นที่อัตรา 8,050 บาทต่อ AdjRW  

  2) กรณีนอกเขต หน่วยบริการทุกสังกัดที่ให้บริการจะได้รับค่าใช้จ่าย ด้วยอัตรา 9,600 บาทต่อหนึ่ง
หน่วย น้ าหนักสัมพัทธ์ (AdjRW) โดยไม่ปรับลดค่าแรง 
 

 



แนวทางปฏิบัติในการขอรับ

ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข 

กรณีบริการกรณีเฉพาะ 

บทที่ 3 

 เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการบริหารจัดการเป็นการเฉพาะภายใต้
หลักการ “เป็นบริการที่การจ่ายค่าใช้จ่ายในระบบปกติจะท าให้เกิดผลกระทบที่ส าคัญต่อผู้รับบริการ(ไม่
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ)  และผู้ให้บริการ (ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายสูง) รวมทั้งความเป็นธรรม
และประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” โดยมีหลักเกณฑ์ 4 ข้อได้แก่ 
 1) การรวมความเสี่ยง (Risk pooling) เพ่ือประกันการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพโดยเฉพาะโรคที่มี
ค่าใช้จ่ายสูงและหรือมีผู้ป่วยไม่มาก 
 2) ประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากร (Central bargaining and/or central procurement) 
 3) ประกันการได้รับบริการบางรายการที่มีความจ าเป็นเช่นบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินนอกเครือข่ายบริการ 
ที่เป็นนโยบายส าคัญ 
 4) การค านึงถึงความแตกต่างของปัญหาระดับพ้ืนที่ 
   บริการกรณีเฉพาะในปีงบประมาณ 2562 มีจ านวน 5 กลุ่มดังนี้ 
  กลุ่มท่ี 1 กรณีปกป้องการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจ าเป็น 
  กลุ่มท่ี 2 กรณีเพ่ิมความม่ันใจเรื่องคุณภาพบริการ 
  กลุ่มท่ี 3 กรณีเพ่ือลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการ 
  กลุ่มท่ี 4 กรณีจ าเป็นต้องก ากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด 
  กลุ่มท่ี 5 กรณีท่ีต้องบริหารแบบเฉพาะโรค 

 กลุ่มที่ 1 กรณีปกป้องการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจ าเป็น 

 เป็นการจ่ายเพิ่มเติมส าหรับ 
 1) การบริการผู้ป่วยนอก กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัด (OPAE) 
 2) การใช้บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินตามข้อบังคับฯ มาตรา 7 ที่สถานบริการอ่ืน 
 3) การบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัดและบริการผู้ป่วยนอกส่งต่อภายในจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่
สปสช.เขต 1-12 เฉพาะกรณีจ าเป็นต้องส่งต่อจากโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ไปรับบริการที่
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย (UHOSNET) ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด (OP Refer) 
 4) ค่าพาหนะในการรับส่งต่อผู้ป่วย 
 5) การให้บริการแก่ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ า (ยกเว้น เด็กแรกเกิด)  
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 6) การบริการกรณีเฉพาะอ่ืนๆ ได้แก่ ผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ 5 เดือนมาใช้
บริการคลอด หรือ ผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ 3 เดือน มาใช้บริการทางการแพทย์ 
หรือผู้มารับบริการที่เสียชีวิตก่อนการลงทะเบียน 
 7) การลงทะเบียนตามมติบอร์ด 
 

1) บริการผู้ป่วยนอก กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัด 
(OPAE) 

 ขอบเขตบริการ ผู้มีสิทธิลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ าแล้วประกอบด้วย 
 1.1) ผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุ ผู้ป่วยกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน รวมถึงก าลังพลส ารองทหารกองประจ าการ 
ทหารเกณฑ์) สังกัดกรมแพทย์ทหารบกและอาสาสมัครทหารพราน 
 1.2) ทหารผ่านศึก คนพิการ 
 1.3) ทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ/กรมแพทย์ทหารอากาศ  
 
 1.1) ผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุ ผู้ป่วยกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน   
 * นิยาม  
 “ผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุ ผู้ป่วยกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน”   รวมถึงก าลังพลส ารองทหารกอง
ประจ าการ (ทหารเกณฑ์) สังกัดกรมแพทย์ทหารบก และอาสาสมัครทหารพราน 
 “การเจ็บป่วยฉุกเฉิน” หมายถึง การได้รับอุบัติเหตุหรือมีอาการเจ็บป่วยกะทันหันซึ่งเป็นภยันตราย
ต่อการด ารงชีวิต หรือการท างานของอวัยวะส าคัญ จ าเป็นต้องได้รับการประเมินการจัดการ และบ าบัดรักษา
อย่างทันท่วงทีเพ่ือป้องกันการเสียชีวิต หรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บ หรืออาการเจ็บป่วยนั้น ทั้งนี้
หน่วยปฏิบัติการสถานพยาบาล และผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินได้มีหลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือคัดแยกระดับความ
รุนแรงของการเจ็บป่วยฉุกเฉินดังนี้ 
 “ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต” ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซึ่งมีภาวะคุกคามต่อ
ชีวิตซึ่งหากไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันที เพ่ือแก้ไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด หรือ ระบบ
ประสาทแล้ว ผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงหรือท าให้การบาดเจ็บ หรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้น 
รุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน 
   “ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน” ได้แก่ บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะเฉียบพลันมากหรือ
เจ็บปวดรุนแรงอันอาจจ าเป็นต้องได้รับปฏิบัติการแพทย์อย่างรีบด่วน มิฉะนั้นจะท าให้การบาดเจ็บหรือ
อาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นซึ่งส่งผลให้เสียชีวิตหรือพิการในระยะ
ต่อมาได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน  

 
* ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินก าหนด 
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 “ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง” ได้แก่บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะเฉียบพลันไม่
รุนแรงอาจรอรับปฏิบัติการแพทย์ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือเดินทางไปรับบริการสาธารณสุขด้วยตนเองได้
แต่จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรและหากปล่อยไว้เกินเวลาอันสมควรแล้วจะท าให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของ
ผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน 

 “ก าลังพลส ารอง” หมายถึง ผู้ที่มีสภาพเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน นายทหารสัญญาบัตร
นอกราชการ นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง นายทหารประทวนกองหนุนทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ทหาร
กองหนุนประเภทที่ 2 และทหารกองเกินซึ่งกระทรวงกลาโหมท าการเรียกเข้ารับราชการทหารได้โดยอาศัย
อ านาจตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และข้อบังคับทหารว่าด้วยการแบ่งประเภท
นายทหารสัญญาบัตรที่ 11/16536 ลง 14 พฤศจิกายน 2482 

  เงื่อนไขการจ่าย 

 1) เป็นการเข้ารับบริการผู้ป่วยนอก กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัดกับหน่วยบริการ
ประจ า เป็นกรณีท่ีไม่นับรวมการตรวจรักษาท่ีมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า 

 2) เป็นการเข้ารับบริการผู้ป่วยนอก กรณีอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยไม่จ ากัดจ านวนครั้ง 

 3) เป็นการเข้ารับบริการผู้ป่วยนอก คนพิการ ทหารผ่านศึก ที่ใช้บริการข้ามจังหวัดกับหน่วยบริการ
ประจ า ซึ่งสามารถเข้ารับการรักษาได้ตามความจ าเป็น 

 หมายเหตุ : 

  1) วัคซีนบาดทะยักหน่วยบริการสามารถขอรับค่าใช้จ่ายได้ตามจริงและต้องมีหลักฐานแสดงว่า
ผู้มีสิทธิได้รับวัคซีน กรณีท่ีไม่พบหลักฐานการรับวัคซีนตามจ้านวนที่มีการเบิกชดเชยดังกล่าวจะพิจารณาจ่าย
ให้เฉพาะครั งที่มีหลักฐานการฉีดวัคซีนแก่ผู้มีสิทธิเฉพาะในหน่วยบริการเท่านั น 

  2) การให้บริการที่เก่ียวข้องกับการเจ็บป่วยฉุกเฉินในครั งนั นกรณีที่ยังไม่สามารถกลับไปรับการ
รักษาที่หน่วยบริการประจ้าได้สามารถเบิกค่าชดเชยบริการส้าหรับการให้การรักษาต่อเนื่องได้ไม่เกิน 15 วัน 
นับจากการเข้ารับบริการในครั งนั น  กรณีผู้ป่วยนอก  หรือนับจากวันที่จ้าหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล 
กรณีผู้ป่วยใน  

  3) กรณีผู้มีสิทธิเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน หากมีความจ้าเป็นที่จะต้องไปรับยาอย่างต่อเนื่อง
จากหน่วยบริการเดิม ให้หน่วยบริการที่ให้บริการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับระบบการส่งต่อผู้ป่วยนอก
ของหน่วยบริการประจ้า  หรือตามข้อตกลงภายในแต่ละจังหวัด  

  4) กรณีผู้มีสิทธิที่เข้ารับบริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ที่เป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคเรื อรัง หน่วย
บริการสามารถเบิกค่าชดเชยบริการส้าหรับการรักษาที่เป็นภาวะฉุกเฉินเท่านั นและหากจ้าเป็นต้องให้การ
รักษาโดยรับยาต่อเนื่องส้าหรับโรคเรื อรัง  ให้ผู้มีสิทธิได้รับยาตามความจ้าเป็นได้ไม่เกิน 15 วัน  
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  5) การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข ในการเข้ารับบริการกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วย
ฉุกเฉินข้ามจังหวัด ที่เข้ารับบริการมากกว่าหนึ่งแผนกในครั งนั น เช่น แผนกอายุรกรรม แผนกทันตกรรม  
เป็นต้น ให้บันทึกข้อมูลรหัสโรค รหัสหัตถการ และค่ารักษารวมของทุกแผนกเป็นครั งเดียวกัน หากบันทึก
เบิกค่าใช้จ่ายฯ แยกตามแผนกที่เข้ารักษา  แล้วโรคหลักที่บันทึกไม่เข้าเกณฑ์กรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน
จะถูกปฏิเสธการจ่ายชดเชย (ปฏิเสธการจ่ายรหัส A14)  
  6) กรณีผู้มีสิทธิเข้ารับการรักษากรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด ณ หน่วย
บริการแต่ถูกส่งต่อมารับการตรวจวินิจฉัย (Investigation) และกลับไปรับการรักษาต่อเนื่องยังหน่วยบริการ
เดิมหน่วยบริการที่ให้การตรวจวินิจฉัยไม่สามารถน้าค่าใช้จ่ายกรณีการตรวจวินิจฉัยมาเบิกกรณี อุบัติเหตุ
เจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัด  (OPAE)  ต้องเรียกเก็บค่าตรวจวินิจฉัยจากหน่วยบริการที่ส่งตรวจ 
  7) กรณีผู้มีสิทธิเข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยนอก กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินข้าม
จังหวัด (OPAE) และมีความจ้าเป็นต้องส่งต่อการรักษาไปยังหน่วยบริการที่ 2 ที่ไม่อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับ
หน่วยบริการประจ้า  เนื่องจากการรักษาดังกล่าวเกินศักยภาพ หน่วยบริการทั ง 2 แห่ง สามารถขอรับ
ค่าใช้จ่ายฯ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้บริการกรณี การบริการผู้ป่วยนอก กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
ฉุกเฉินข้ามจังหวัด (OPAE) 
  8) กรณีอุบัติเหตุจราจรให้หน่วยบริการเรียกเก็บค่าชดเชยบริการจากพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม ภายในวงเงินที่ก้าหนดก่อน 
  9) กรณีสิทธิว่างจะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลจากหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ตามความจ้าเป็นทางการแพทย์จนกว่าจะเกิดสิทธิ (ปรากฏหน่วยบริการประจ้า) 
 อัตราการจ่ายเงินชดเชย 
 สปสช.จ่ายชดเชยให้หน่วยบริการที่ให้บริการ ด้วยระบบ Point system ของราคาเรียกเก็บ หรือราคา
ที่ก าหนด ที่มีการก าหนดวงเงินรวมไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยจ่ายเป็นรายเดือน 
  

 1.2) ทหารผ่านศึก คนพิการ ก าลังพลส ารอง 
 นิยาม 
 “ทหารผ่านศึก” หมายถึง บุคคลที่มีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 และได้รับสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีให้ได้รับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของ
รัฐบาลโดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรหัสสิทธิย่อย ที่ สปสช.ตรวจสอบได้ เป็นรหัสสิทธิย่อย ดังนี้ 
 รหัส 66 (ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน)  
 รหัส 67 (ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน)  
 รหัส 75 (ทหารผ่านศึกชั้น 1-3 ที่มีบัตรทหารผ่านศึกรวมถึงผู้ได้รับพระราชทาน)  
 รหัส 80 (บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น 1-3 รวมถึงผู้ได้รับพระราชทานเหรียญสมรภูมิ) 
 รหัส 97 (บุคคลในครอบครัวทหารของกรมสวัสดิการ 3 เหล่าทัพ) 
 รหัส 98 (บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจ าการบัตรขั้นที่ 1) 
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   “คนพิการ” หมายถึง คนพิการตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และคน
พิการ ตามประกาศ สปสช. โดยมีรหัสสิทธิย่อยที่ สปสช. ตรวจสอบได้เป็น รหัส 74 โดยหน่วยบริการ
สามารถตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิของทหารผ่านศึกและคนพิการได้จาก www.nhso.go.th 

 เงื่อนไขการจ่าย 

 1) ทหารผ่านศึก คนพิการที่มีสิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะได้รับสิทธิการ
รักษาพยาบาลจากหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้โดยไม่จ ากัดจ านวนครั้งตามความ
จ าเป็นทางการแพทย ์

  2) เป็นการเข้ารับบริการข้ามจังหวัด ประเภทผู้ป่วยนอก ที่ไม่ใช่การส่งต่อจากหน่วยบริการประจ าหรือ
ส่งต่อจากหน่วยบริการที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับหน่วยบริการประจ า 

 3) ก าลังพลส ารองทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) สังกัดกรมแพทย์ทหารบกและอาสาสมัครทหาร
พรานที่มีสิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะได้รับการรักษาพยาบาลจากหน่วยบริการที่อยู่ใน
จังหวัดเดียวกันกับหน่วยบริการประจ าได้โดยไม่จ ากัดจ านวนครั้งเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินทั้งกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ไม่รุนแรงกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนและกรณีฉุกเฉินวิกฤต 

 หมายเหตุ : 

  1) ทหารผ่านศึก คนพิการ ก้าลังพลส้ารอง ทหารกองประจ้าการ (ทหารเกณฑ์) สังกัดกรม
แพทย์ทหารบกและอาสาสมัครทหารพราน ที่เข้ารับบริการกรณีผู้ป่วยนอก ที่หน่วยบริการภายในจังหวัด
เดียวกันกับหน่วยบริการประจ้าให้ด้าเนินการเรียกเก็บตามข้อตกลงภายในจังหวัด 

  2) ทหารผ่านศึก  คนพิการ ก้าลังพลส้ารอง ทหารกองประจ้าการ (ทหารเกณฑ์) สังกัดกรม
แพทย์ทหารบกและอาสาสมัครทหารพราน ที่เข้ารับบริการโดยผ่านระบบส่งต่อจากหน่วยบริการประจ้าจะ
เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งต่อผู้มีสิทธิ ทั งนี หน่วยบริการที่รักษาจะได้รับค่าใช้จ่าย ดังนี  

      2.1) กรณีส่งต่อภายในจังหวัด เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากหน่วยบริการประจ้า 

                     2.2) กรณีส่งต่อข้ามจังหวัด เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด 
(OP Refer)  

      3) กรณีที่คนพิการยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นคนพิการ ตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการ พ.ศ. 2534 ให้หน่วยบริการด้าเนินการลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือให้มีสิทธิ
ย่อยคนพิการเป็น ท74 ตามประกาศ สปสช.  ทั งนี จะยึดผลการตรวจสอบสิทธิรายเดือนในการพิจารณาจ่าย  
ชดเชย หากยังไม่ปรากฏสิทธิย่อยเป็นคนพิการหน่วยบริการที่ให้การรักษาจะได้รับการจ่ายชดเชยตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ UC ทั่วไป 
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  4) กรณีคนพิการที่อยู่ระหว่างการรักษา เป็นผู้ป่วยใน แต่มีความจ าเป็นที่จะต้องไปรับยาอย่าง
ต่อเนื่องจากหน่วยบริการเดิม ให้หน่วยบริการเดิมเรียกเก็บค่าใช้จ่ายฯ ที่เกิดขึ้น โดยหน่วยบริการเดิมจะ
ได้รับค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
   4.1) กรณีส่งต่อภายในจังหวัด เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากหน่วยบริการประจ า 
                   4.2) กรณีส่งต่อข้ามจังหวัด เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้าม
จังหวัด (OP Refer) 
  5) ทหารผ่านศึก คนพิการที่มีสิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะได้รับสิทธิการ
รักษาพยาบาลทุกกรณี จากหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยไม่จ ากัดจ านวนครั้งตาม
ความจ าเป็นทางการแพทย์ ทั้งนี้ต้องมิใช่การส่งต่อจากหน่วยบริการประจ า (ถ้าเป็นการส่งต่อจากหน่วย
บริการประจ าให้หน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากหน่วยบริการประจ า) 
 อัตราการจ่ายเงินชดเชย 
 สปสช.จ่ายชดเชยให้หน่วยบริการที่ให้บริการ ด้วยระบบ Point system ของราคาเรียกเก็บ หรือราคา
ที่ก าหนด ที่มีการก าหนดวงเงินรวมไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยจ่ายเป็นรายเดือน 
 

 1.3) การให้บริการแก่ผู้มีสิทธิทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ/ 
กรมแพทย์ทหารอากาศ  
 เงื่อนไขการจ่าย 
 1) ตรวจสอบสิทธิพบว่าเป็นทหารเกณฑ์สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือหรือกรมแพทย์ทหารอากาศ อากาศ 
(หน่วยบริการตรวจสอบสิทธิพบ SN001 หรือ SP001) 
 2) เป็นการให้บริการต่างสังกัด (ต่างสังกัดหมายถึงหน่วยบริการทั่วไปรักษาผู้ป่วยสังกัดกรมแพทย์
ทหารเรือหรือกรมแพทย์ทหารอากาศ) ถึงแม้หน่วยบริการนั้นจะอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดเดียวกันก็ตาม 
 3) อาการแรกรับให้พิจารณาบริการตามความจ าเป็น 
 อัตราการจ่ายเงินชดเชย 
 สปสช.จ่ายชดเชยให้หน่วยบริการที่ให้บริการ ด้วยระบบ Point system ของราคาเรียกเก็บ หรือราคา
ที่ก าหนด ที่มีการก าหนดวงเงินรวมไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยจ่ายเป็นรายเดือน 
 

2) การใช้บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินตามข้อบังคับฯ 
มาตรา 7 ที่สถานบริการอื่น 

 ใช้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการจ่ายชดเชย เช่นเดียวกับ การเข้ารับบริการตามมาตรา 7 ที่มีการใช้
บริการจากสถานบริการอ่ืน (นอกระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) กรณีผู้ป่วยในรายละเอียดตาม  
(บทท่ี 2) 
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3) การบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัดและบริการผู้ป่วยนอกส่งต่อภายใน
จังหวัดที่อยู่ ในพ้ืนที่สปสช.เขต 1-12 เฉพาะกรณีจ าเป็นต้องส่งต่อจาก
โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ไปรับบริการที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
(UHOSNET) ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด (OP Refer) 

 ตามประกาศการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2562 สปสช.  
ด าเนินการบริหารจัดการงบกรณีรับส่งต่อผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด (OP Refer) เป็นภาพรวมระดับประเทศ 
จากงบเหมาจ่ายรายหัวประเภทบริการที่มีค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน/บริการโรคเฉพาะ/ยาจ าเป็น
และยาที่มีปัญหาการเข้าถึง เพ่ือบริหารจัดการระบบรับส่งต่อผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัดได้พัฒนาระบบรับส่งต่อ
ผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด (OP Refer) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความสมดุลย์ระหว่างหน่วยบริการประจ า
หน่วยบริการรับส่งต่อและการตามจ่ายค่าบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 1) คุ้มครองผู้ป่วยเมื่อเกินขีดความสามารถของจังหวัดเมื่อถูกส่งต่อให้หน่วยบริการรับส่งต่อมั่นใจว่ามี
การตามจ่ายที่เหมาะสม 
 2) คุ้มครองหน่วยบริการประจ าที่ส่งต่อโดยการท า Risk sharing เมื่อมีการเรียกเก็บจากหน่วยบริการ
รับส่งต่อในราคาที่สูงมากรวมทั้งตรวจสอบการเรียกเก็บไม่ให้ซ้ าซ้อนกับรายการที่ส่วนกลางจ่าย 
 3) พัฒนาระบบจัดการให้มีประสิทธิภาพลดภาระการท างานด้านเอกสารทั้งการเรียกเก็บและการตาม
จ่ายทั่วประเทศและท าให้มีข้อมูลส าหรับการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
 1) กรอบการบริหารงบประมาณ 
     1.1) เป็นงบประมาณท่ีกันมาจากเงินเพ่ือบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัวบริหารแบบกองทุน
กลาง (Central Reimbursement) 
     1.2) สปสช. จะจ่ายชดเชยให้หน่วยบริการรับส่งต่อตามผลงานการให้บริการหลังจากมีการ
ให้บริการและส่งข้อมูลเข้าในระบบและได้รับการพิจารณาอนุมัติจากหน่วยบริการประจ าแล้ว 
      1.3) สปสช. เป็นผู้หักช าระบัญชีระหว่างกัน (Clearing house) แทนหน่วยบริการประจ า 
 2) หลักเกณฑ์เงื่อนไข 
     “การบริการกรณีรับส่งต่อ” หมายถึง การที่หน่วยบริการให้บริการสาธารณสุขประเภทผู้ป่วยนอก  
แก่ผู้มีสิทธิที่หน่วยบริการประจ าส่งต่อหรือเห็นชอบให้หน่วยบริการอื่นส่งต่อโดยมีหลักเกณฑ์เง่ือนไขดังนี้ 
      2.1) เป็นการส่งต่อผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัดจากหน่วยบริการประจ า ไปยังหน่วยบริการรับส่งต่อข้าม
จังหวัด หรือเป็นการส่งต่อจากหน่วยบริการที่รับส่งต่อจากหน่วยบริการประจ า (ส่งต่อแบบต่อเนื่อง)  
ไปยังหน่วยบริการรับส่งต่อแห่งอ่ืนข้ามจังหวัด 
      2.2) จังหวัดในภูมิภาคที่มีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย (UHOSNET) ตั้งอยู่ ในจังหวัดกรณีที่
จ าเป็นต้องส่งต่อจาก รพท./รพศ. ในจังหวัด ไปยังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย (UHOSNET) ในจังหวัด ถือเป็น
การส่งต่อข้ามจังหวัดได้ ยกเว้นกรณี ส่งต่อในเขตพ้ืนที่รอยต่อที่มีพรมแดนติดกันให้ใช้เกณฑ์การส่งต่อภายใน
จังหวัดภายใต้เงื่อนไขที่หน่วยบริการตกลงกันเองโดยไม่ถือเป็นการส่งต่อข้ามจังหวัด 
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จังหวัด หน่วยบริการส่งต่อ (รพท./รพศ.) หน่วยบริการรับส่งต่อ (UHOSNET) 

ขอนแก่น  

โรงพยาบาลขอนแก่น (10670) 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(13777)  

โรงพยาบาลสิรินธร (ภาคะวันออก
เฉียงเหนือ)  (12275) 
โรงพยาบาลชุมแพ (10998) 

ปทุมธานี โรงพยาบาลปทุมธานี (10687) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

สงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ (10682) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (13779) โรงพยาบาลสงขลา (10745) 
เชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ (10713) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (13780) 
นครนายก โรงพยาบาลนครนายก (10698) ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
พิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช (10676) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (14972) 

ตารางแสดงรายชื่อหน่วยบริการภาครัฐกลุ่มสถานบันแพทยศาสตร์ (UHOSNET) ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด และ
รายชื่อหน่วยบริการที่สามารถส่งต่อไปหน่วยบริการภาครัฐกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ จ าแนกตามจังหวัด
ที่ตั้งของหน่วยบริการส่งต่อ (รพท./รพศ.)  

     2.3) การส่งตัวผู้ป่วยเพ่ือไปรับการตรวจพิเศษต่างๆ ถือเป็นการซื้อบริการของหน่วยบริการรับส่ง
ต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการของหน่วยบริการรับส่งต่อในครั้งนั้นด้วยเว้นแต่จะมี
การตกลงเป็นอย่างอ่ืน 

 3) วิธีการส่งข้อมูลขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข 

      3.1) หน่วยบริการรับส่งต่อส่งข้อมูลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบและวิธีการตามที่ สปสช. ก าหนดผ่านโปรแกรม e-Claim 

       3.2) หน่วยบริการประจ าตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติข้อมูลการส่งต่อ (Approve) ในระบบ
โปรแกรม e-Claim หลังจากหน่วยบริการรับส่งต่อบันทึกและส่งข้อมูลผ่าน (A) แล้วหรือภายใน 14 วัน  
หลังวันตัดยอดข้อมูลแต่ละเดือนหากเกินก าหนดระยะเวลาดังกล่าวระบบจะท าการอนุมัติข้อมูลให้เป็น 
“ยอมรับการเรียกเก็บ” ทุกราย (Auto approve) 

 4) ระยะเวลาการส่งข้อมูล 

     ให้หน่วยบริการส่งข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขภายในระยะเวลา 30 วัน  
นับจากวันที่ให้บริการโดยสปสช.จะก าหนดวันตัดยอดข้อมูลเป็นรายเดือนระยะเวลาสิ้นสุดการเรียกเก็บ  
(แจ้งหนี้) ภายใน 360 วัน นับจากวันที่ให้บริการผู้ป่วย เช่น ข้อมูลบริการเดือนกันยายน 2562 ปิดรับการ 
แจ้งหนี้วันที่ 30 กันยายน 2563 ส าหรับข้อมูลที่ส่งหลังจากที่ก าหนดจะถือว่าหน่วยบริการไม่ประสงค์
ขอรับค่าใช้จ่าย 
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 5) ระยะเวลาการตัดยอดข้อมูลออกรายงานพึงรับ - พึงจ่ายรายเดือน (Statement) 
     หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีหนังสือแจ้งเวียนให้ทราบต่อไป  
 6) การค านวณจ่ายชดเชย 
     6.1) ค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นรายการที่ก าหนดราคากลาง (171รายการ) ชดเชยตามที่เรียกเก็บไม่เกินราคา
กลางตามท่ีก าหนดของแต่ละรายการ (รายละเอียดตามภาคผนวก) 
     6.2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จ่ายชดเชยตามที่เรียกเก็บยกเว้นมีหนังสือหรือข้อตกลงร่วมกันให้จ่ายในอัตรา
ที่ก าหนดหรือตามที่ได้ตกลงกัน 
 7) การจ่ายชดเชยและการเป็น Clearing house 
     สปสช. ท าหน้าที่ในการหักช าระบัญชีระหว่างกัน (Clearing house) แทนหน่วยบริการประจ าการ
จ่ายชดเชยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
      7.1) ใช้เงินเหมาจ่ายรายหัวผู้ป่วยนอก (OP cap) ที่จัดสรรให้กับ CUP ตามจ่ายค่ารักษาจ านวนไม่
เกิน 1,600 บาท ต่อครั้งบริการ 
      7.2) ใช้เงินจากกองทุน Central Reimbursement รายการ OP Refer ตามจ่ายค่ารักษาใน
ส่วนเกิน 1,600 บาท ต่อครั้งบริการ 
       ทั้งนี้ สปสช. มีการก าหนดราคากลางในการจ่ายชดเชยค่าบริการ (171 รายการ) และ สปสช.ท า
หน้าที่ในการหักช าระบัญชีระหว่างกัน (Clearing house) แทนหน่วยบริการประจ าเพ่ือจ่ายชดเชยค่าบริการ
รับส่งต่อผู้ป่วยให้หน่วยบริการที่รับส่งต่อทั้งหมด 
 
  
 
 
 
 

 
 
 8) การหักหนี้ค่าใช้จ่ายในส่วนที่หน่วยบริการประจ าต้องร่วมจ่าย 
     8.1) กรณีจังหวัดที่กันเงิน Virtual account จะหักช าระบัญชีระหว่างหน่วยบริการโดยหัก
ค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการประจ าต้องร่วมจ่ายจากเงินกัน Virtual account 
      8.2) กรณีจังหวัดที่ไม่กันเงิน Virtual account สปสช. จะด าเนินการหักช าระบัญชีระหว่างหน่วย
บริการโดยเรียกเก็บค่าบริการในส่วนที่ไม่เกินเพดานที่ก าหนด (1,600 บาท ต่อครั้งบริการ) ไปยังหน่วย
บริการประจ าที่ส่งต่อโดย สปสช. จะหักค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการต้องร่วมจ่ายจากเงินรายรับบริการผู้ป่วยนอก 
(OP cap) ของหน่วยบริการ      

     ทั้งนี้ หากหน่วยบริการใดมีข้อตกลงพิเศษร่วมกัน โดยการก าหนดอัตราการจ่ายชดเชยค่ารักษา 

พยาบาลร่วมกันระหว่างหน่วยบริการประจ ากับหน่วยบริการรับส่งต่อให้หน่วยบริการรับส่งต่อบันทึก

ข้อมูลค่าใช้จ่ายตามราคาที่ตกลงร่วมกันโดย สปสช. จะค านวณเงินจ่ายชดเชยตามราคาที่หน่วยบริการ

รับส่งต่อบันทึกเรียกเก็บ ยกเว้นในกรณีที่หน่วยบริการมีหนังสือแจ้งข้อตกลงการก าหนดอัตราการจ่าย

ชดเชยค่ารักษาพยาบาลร่วมกันระหว่างหน่วยบริการให้ สปสช. รับทราบ โดย สปสช. จะค านวณเงิน

จ่ายชดเชยตามราคาที่หน่วยบริการแจ้ง 
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    8.3) หากเงินกัน Virtual account คงเหลือไม่พอต่อการหักช าระบัญชี สปสช. จะหักช าระบัญชีไป
ยังหน่วยบริการประจ าที่ส่งต่อโดยจะหักจากเงินรายรับบริการผู้ป่วยนอก (OP cap) และหากเงินรายรับ
บริการผู้ป่วยนอก (OP cap) คงเหลือไม่พอต่อการหักช าระบัญชี สปสช. จะหักช าระบัญชีจากรายรับรายการ
อ่ืนๆ ของหน่วยบริการต่อไป 
 9) ข้อปฏิบัติส าหรับหน่วยบริการส่งต่อและหน่วยบริการรับส่งต่อ 
     9.1) ข้อปฏิบัติส าหรับหน่วยบริการส่งต่อ 
        9.1.1) หน่วยบริการส่งต่อผู้ป่วย “ตรวจสอบสิทธิของผู้ป่วยทุกครั้ง” ก่อนท าหนังสือส่งตัว
ผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการอ่ืนและเก็บหลักฐานการตรวจสอบสิทธิไว้ที่หน่วยบริการทั้งนี้เพ่ือป้องกันการเกิดข้อ
ขัดแย้งระหว่างหน่วยบริการกรณีผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงสิทธิหรือหน่วยบริการประจ า 
        9.1.2) หากหน่วยบริการส่งต่อไม่ใช่หน่วยบริการประจ าให้หน่วยบริการส่งต่อแจ้งหน่วย
บริการประจ าตามบัตรและหน่วยบริการรับส่งต่อทราบทุกครั้งก่อนท าการส่งตัว 
     9.2) ข้อปฏิบัติส าหรับหน่วยบริการรับ-ส่งต่อ 
                  9.2.1) หน่วยบริการรับส่งต่อ “ตรวจสอบสิทธิของผู้ป่วยทุกครั้ง” และเก็บหลักฐานการ
ตรวจสอบสิทธิไว้ที่หน่วยบริการทั้งนี้ เ พ่ือป้องกันการเกิดข้อขัดแย้งระหว่างหน่วยบริการกรณีผู้ป่วย
เปลี่ยนแปลงสิทธิหรือหน่วยบริการประจ า 
        9.2.2) หากพบว่าหน่วยบริการประจ าของผู้ป่วยไม่ตรงกับที่ระบุในหนังสือส่งตัวหน่วยบริการ
ที่รักษาต้องแนะน าให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการณหน่วยบริการประจ าตามสิทธิที่ตรวจสอบได้หรือขอหนังสือส่งตัว
จากหน่วยบริการประจ าตามสิทธิที่ตรวจสอบได้ 
 10) ขัน้ตอนการ Clearing house 
       10.1) หน่วยบริการรับส่งต่อบันทึกข้อมูลการบริการผ่านโปรแกรม e-Claim หรือหากเป็นการ
น าเข้าข้อมูลจะต้องครบถ้วนตามโครงสร้างที่ก าหนดส่งให้สปสช. (สปสช.) 
       10.2) สปสช. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและแจ้งตอบกลับหน่วยบริการ (REP) ทั้งข้อมูลที่ผ่าน (A) 
และไม่ผ่าน (ติด C) ผ่านหน้า Website ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
        10.3) หน่วยบริการรับส่งต่อตรวจสอบรายงานการส่งข้อมูลรายวัน (REP) หน้า Website และท า
การ Download REP กลับเข้าโปรแกรม e-Claim offline เพ่ือปรับฐานข้อมูลให้ถูกต้องกรณีข้อมูลไม่ผ่าน 
(ติด C) หน่วยบริการต้องแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วส่งให้ สปสช. อีกครั้งและในการแก้ไขหรืออุทธรณ์ข้อมูลผ่าน 
(A) หน่วยบริการจะต้องแก้ไขเป็นเอกสารตามที่ สปสช.ก าหนด 
       10.4) สปสช.  ส่ งข้อมูลรายวันที่ผ่ านการตรวจสอบเบื้องต้นให้หน่วยบริการประจ า  
ตรวจสอบผ่านโปรแกรม e-Claim ตามระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือพิจารณา “ยอมรับการเรียกเก็บหรือไม่
ยอมรับการเรียกเก็บ” (กรณีไม่ยอมรับต้องเลือกเหตุผลการปฏิเสธจากรายการที่ก าหนดให้) ทั้งนี้ 
หากครบก าหนดวัน Approve ข้อมูลตามปฏิทินการออก Statement ประจ าปีงบประมาณหรือตามเวลา 
ที่ สปสช. ประกาศผ่านทางหน้า Website ระบบจะพิจารณาข้อมูลเป็น “ยอมรับการเรียกเก็บ” ทุกราย 
(Auto Approve) 
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     10.5) เมื่อครบก าหนดวันตัดยอดข้อมูลตามเวลาที่ก าหนด สปสช. จะด าเนินการรวบรวมข้อมูล
ภายในวันที่ก าหนดตัดยอดข้อมูลเพื่อประมวลผลออกรายงานการจ่ายชดเชย (รายงานพึงรับ-พึงจ่าย) 

     10.6) สปสช. ตรวจสอบรายละเอียดการบริการค่าใช้จ่ายโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขกรณี
ไม่สามารถตัดสินชี้ขาดได้จะน าเรื่องเสนอต่อคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณาและก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ใน
ภาพรวมต่อไป 

 11) การตรวจสอบหลักฐานในการเรียกเก็บและจ่ายชดเชยของหน่วยบริการ 

       สปสช. ยกเลิกการเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุขเป็นเอกสาร โดยให้หน่วยบริการด าเนินการ 
ดังนี้ 

       11.1) หน่วยบริการประจ าสามารถตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชดเชยให้แก่หน่วยบริการรับส่งต่อ
จาก Statement พึงจ่ายรายเดือนซึ่งประกอบด้วย รายงานรายบุคคล รายงานแบบสรุป และรายงานแบบ
สรุปรายหน่วยบริการ 

       11.2) หน่วยบริการรับส่งต่อสามารถตรวจสอบรายละเอียดการได้รับเงินชดเชยจาก 
Statement พึงรับรายเดือนซึ่งประกอบด้วยรายงานรายบุคคลรายงานแบบสรุปรายงานแบบสรุปราย  
หน่วยบริการและรายงานปฏิเสธการจ่ายทั้งนี้หน่วยบริการรับส่งต่อต้องมีการจัดท าเอกสาร/หลักฐาน  
ที่เกี่ยวข้องเก็บไว้ที่หน่วยบริการเพ่ือการตรวจสอบหรือร้องขอเอกสารเพ่ิมเติมกรณีไม่พบเอกสาร/หลักฐาน  
ที่เก่ียวข้องกับการรักษาจะถือว่าไม่มีการให้บริการในส่วนนั้นและจะถูกเรียกคืนค่าใช้จ่าย 

 12) รายละเอียดการจ่ายชดเชยค่าบริการ 

        ข้อมูลรายละเอียดการจ่ายชดเชยและการได้รับชดเชยค่าบริการสาธารณสุข เมื่อหน่วยบริการ
รับส่งต่อได้รับแจ้งการโอนเงินกรณีรับส่งต่อผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัดจาก สปสช. หน่วยบริการรับส่งต่อสามารถ
เข้าดูรายละเอียดการโอนเงินทั้งรายบุคคล รายสรุป และรายหน่วยบริการได้จากรายงานพึงรับ (Statement 
พึงรับ) และหน่วยบริการประจ าสามารถตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตามจ่ายจากรายงานพึงจ่าย
(Statement พึงจ่าย ) ได้ที่ http://eclaim.nhso.go.th --> รับส่งต่อผู้ป่วยนอก OP Refer --> รายงานพึง
รับ–พึงจ่าย 

 13) การแก้ไขและการอุทธรณ์ข้อมูล 

          การแก้ไขข้อมูล OP Refer ที่ส่งในระบบโปรแกรม e-Claim และได้รับผลการตอบกลับ 
ผ่าน (A) เรียบร้อยแล้วแนวทางการขอแก้ไข/อุทธรณ์ข้อมูล OP Refer ให้ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจาก
หัวข้อการอุทธรณ์ข้อมูลใน ภาคผนวก 13 



50 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

3 

ล าดับ 
 Deny 

code 
ความหมาย รายละเอียดเพ่ิมเติม 

1 OPF01 ไม่มีประวัติการส่งตัวจากหน่วย

บริการประจ า 

หน่วยบริการประจ าไมไ่ดส้่งตัวไปรักษาต่อ และไมม่ีประวตัิการส่ง

ตัว/การรักษาของผู้ป่วยในรายนั้นๆ 

2 OPF02 ไม่มเีลขท่ีใบส่งตัว หน่วยบริการทีร่ักษาไมร่ะบเุลขท่ีใบส่งตัวในการขอรับค่าใช้จ่าย

เพื่อบริการสาธารณสุขผ่านระบบโปรแกรม  OP Refer 

3 OPF03 การส่งต่อภายในเขตพื้นที่

รอยต่อ 

การส่งต่อระหว่างเขตรอยต่อ ซึ่งมขี้อตกลงเฉพาะในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข 

4 OPF04 รับบริการก่อน/หลังวันท่ีที่ระบุ

ในใบส่งตัว 

วันท่ีผู้ป่วยมารับบริการเกิดขึ้นก่อน/หลังวันท่ีที่ระบไุว้ในใบส่งตัว 

5 OPF05 รายละเอียดค่าใช้จ่ายไม่ชัดเจน เรียกเก็บคา่ใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขท่ีอยู่ในกลุ่มรหัส …999 

หรือค่าใช้จ่ายที่มีราคาสูงโดยไม่มกีารแนบไฟล์ประกอบ 

6 OPF06 ไม่เข้าเงื่อนไข op refer ไม่เข้าเกณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด 

7 OPF08 ข้อมูลผู้ป่วยไม่ถูกต้อง หน่วยบริการทีร่ักษาระบุข้อมูลของผู้ป่วย เพื่อขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อ

บริการสาธารณสุขผ่านระบบโปรแกรม  OP Refer ไม่ถูกต้อง 

8 OPF09 เป็นการรักษาเกินความจ าเป็น หน่วยบริการประจ าพิจารณาจากข้อมูลการรักษาว่าเป็น over 

investigation/over treatment 

9 OPF10 File ภาพไมส่มบรูณ ์ ไฟล์ที่หน่วยบริการที่รักษาสแกนแนบไม่ชัดเจน/ไม่ครบถ้วน 

10 OPF 11 นอกเหนือชุดสิทธิประโยชน ์ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในความคุ่มครองตามชุดสิทธิประโยชน์

ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

11 OPF13 เรียกเก็บเกินราคาทีต่กลงกัน เรียกเก็บค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเง่ือนไขหรือข้อตกลงระหว่าง

หน่วยบริการ 

ตารางแสดงรหัสการปฏิเสธการจ่ายกรณี OP Refer จ าแนกตาม Deny code 
 หมายเหตุ : 
 - ข้อมูลที่ถูกปฏิเสธจากสาเหตุไม่มีประวัติการส่งตัวจากหน่วยบริการประจ้า การส่งต่อภายในเขต
พื นที่รอยต่อและรับบริการก่อน/หลังวันที่ที่ระบุในใบส่งตัว ให้คงสถานะไม่ยอมรับการเรียกเก็บ (ปฏิเสธ) 
ตามเดิม เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการส่งต่อผู้ป่วย (OPF01-OPF04) 
 - ข้อมูลที่ถูกปฏิเสธจากสาเหตุอ่ืนๆ (OPF05-OPF13) ให้ปรับสถานะข้อมูลเป็นอนุมัติทั งนี เพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการงบกรณีรับส่งต่อผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด (OP Refer) ที่เป็น
ภาพรวมระดับประเทศ เว้นแต่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีสาเหตุสมควรต่อการปฏิเสธ ให้คงสถานะไม่ยอมรับการ
เรียกเก็บ (ปฏิเสธ) ตามเดิม 
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4) ค่าพาหนะในการรับส่งต่อผู้ป่วย 

 เป็นการเบิกค่าใช้จ่ายค่าพาหนะของหน่วยบริการในการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยอันประกอบด้วยพาหนะที่ใช้

ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ หรือพาหนะอ่ืนใดที่ได้รับการออกแบบสร้างหรือดัดแปลงประกอบพร้อมด้วย  

ยา เวชภัณฑ์และบุคลากรทางสาธารณสุขเพ่ือการล าเลียงและดูแลรักษาผู้ป่วยระหว่างการเคลื่อนย้ายหรือ

เดินทาง 

 เงื่อนไขการจ่าย 

 1) เป็นการส่งต่อผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินต่างจังหวัดหรือกรณีเป็นผู้ป่วยนอกสิทธิว่าง 

 2) เป็นการส่งต่อผู้ป่วยในและผู้ป่วยในสิทธิว่างจากหน่วยบริการต้นทางจนถึงปลายทางซึ่งหมายความ

รวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการที่มีศักยภาพสูงกว่ารวมถึงการรับผู้ป่วยมานอนรักษาต่อเนื่องที่

หน่วยบริการที่มีศักยภาพต่ ากว่าด้วยทั้งนี้หน่วยบริการที่ขอเบิกค่าใช้จ่ายต้องเป็นการให้บริการผู้ป่วยใน

เท่านั้น 

 3) เป็นการส่งต่อที่ไม่นับรวมการส่งไปตรวจพิเศษระหว่างการนอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 

 4) ในกรณีที่ไปรับผู้ป่วยจากสถานบริการเอกชนตามระบบเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุนเมื่อพ้นภาวะ

วิกฤตเจ็บป่วยฉุกเฉินและหน่วยบริการในระบบไปรับผู้ป่วยมานอนพักรักษาต่อสามารถเบิกค่าพาหนะได้ 

 อัตราการจ่ายเงินชดเชย 

 1) กรณีรถยนต์   

     ค านวณค่าใช้จ่ายตามระยะทางกรมทางหลวงไป - กลับ โดยจ่ายชดเชยตามที่ค านวณได้แต่ไม่เกิน 

ที่เรียกเก็บ ดังนี้ 

      - ระยะทางไปกลับ ไม่เกิน 50 กิโลเมตร จ่ายชดเชยตามจริงไม่เกิน 500 บาท 

      - ระยะทางไปกลับ มากกว่า 50 กิโลเมตร จ่ายชดเชยเริ่มต้น 500 บาท และจ่ายชดเชยเพ่ิม

กิโลเมตรละ 4 บาท  
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ระยะทาง ไป-กลับ

(กิโลเมตร) 
ชนิดของเรือ อัตราการจ่ายชดเชย รหัสการบันทึก 

5-15 
เรือหางยาวเร็ว 1,200 S1803A 
เรือเร็ว 2,000 S1803B 
เรือเร็ว 2 เครื่องยนต ์ 5,000 S1803C 

16-50 
เรือหางยาวเร็ว 3,000 S1803D 
เรือเร็ว 5,000 S1803E 
เรือเร็ว 2 เครื่องยนต ์ 35,000 S1803F 

51-100 

เรือหางยาวเร็ว 4,000 S1803G 

เรือเร็ว 10,000 S1803H 
เรือเร็ว 2 เครื่องยนต ์ 35,000 S1803I 

101  เป็นต้นไป 
เรือเร็ว 35,000 S1803J 
เรือเร็ว 2 เครื่องยนต ์ 35,000 S1803K 

ไม่จ ากดัระยะทาง แพขนานยนต ์ อัตราตามจริงไม่เกิน 5,000 S1803L 

 2) กรณีค่าเรือ/แพขนานยนต์  จ่ายชดเชยตามระยะทางชนิดของเรือ ตามอัตรา ดังนี้ 

 3) กรณีอากาศยานปีกหมุน (เฮลิคอปเตอร์)  
        หน่วยบริการต้องประสานเพ่ือขอรับค่าใช้จ่ายตามแนวทางปฏิบัติในการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้วย  
อากาศยาน พ.ศ. 2557 ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และต้องได้รับการอนุมัติจาก สพฉ. 
เท่านั้น โดย สปสช. จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีสิทธิตามกฏหมาย
ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งมีอัตราจ่ายตามชนิดเครื่องยนต์และระยะเวลาในการบินดังนี้ 
     - เฮลิคอปเตอร์ 1 เครื่องยนต์ชั่วโมงบินละ   40,000  บาท 
     - เฮลิคอปเตอร์ 2 เครื่องยนต์ชั่วโมงบินละ   80,000  บาท 
     - เฮลิคอปเตอร์ 3 เครื่องยนต์ชั่วโมงบินละ  120,000  บาท 
     - เฮลิคอปเตอร์ 4 เครื่องยนต์ชั่วโมงบินละ  160,000  บาท 
 เงื่อนไขเพิ่มเติมกรณีเฮลิคอปเตอร์ 
 1) เป็นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติและเร่งด่วนจากหน่วยบริการ ไปยังหน่วยบริการที่มี
ศักยภาพที่เหมาะสม 
 2) กรณีที่เป็นความประสงค์ของผู้ป่วยหรือญาติในขณะที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าอาการของผู้ป่วยไม่อยู่
ในภาวะวิกฤติไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่าย 

ตารางแสดงรายละเอียดอัตราการจ่ายชดเชยกรณีใช้เรือ/แพขนานยนต์ในการส่งต่อผู้ป่วย 
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 3) ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและพิจารณาแล้วจ าเป็นต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ในการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย ทั้งนี้ ขอให้หน่วยบริการประสานงานไปยังศูนย์สั่งการ 1669 (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ)  
การเบิกจ่ายชดเชยค่าเฮลิคอปเตอร์เป็นระบบเอกสารเท่านั้นโดยต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการจ่าย
ชดเชยดังนี้ 
  3.1) ใบ Refer ของแพทย ์
  3.2) เอกสารการอนุมัติจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (หน่วยที่ท าการบินนั้นต้องมีการ
ท าสัญญาหรือข้อตกลงกับ สพฉ. และ สปสช.) 
 
5) การให้บริการแก่ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ า 

 5.1) กรณีผู้มีสิทธิที่ไม่มีหน่วยบริการประจ า การให้บริการแก่ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือก
หน่วยบริการประจ าประกอบด้วย 
  5.1.1) กรณีผู้ป่วยสิทธิว่าง 
  5.1.2) กรณีผู้ป่วยสิทธิว่างเสียชีวิตก่อนลงทะเบียน 
  5.1.3) กรณีเด็กแรกเกิดเสียชีวิตก่อนการลงทะเบียน 
 

  5.1.1) กรณีผู้ป่วยสิทธิว่าง 
  “สิทธิว่าง” หมายถึง คนไทยที่มีสิทธิตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 แต่ยัง
ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ าตามมาตรา 6 
   เงื่อนไขการจ่าย 
  สปสช. จะจ่ายชดเชยให้หน่วยบริการดังนี้ 
  1) ผู้มีสิทธิว่างที่เข้ารับบริการด้วยกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออาการแรกรับไม่ใช่การ
เจ็บป่วยฉุกเฉินก็ได้ ทั้งนี้ผลการตรวจสอบสิทธิจะมีหน่วยบริการประจ าเป็น สปสช. 
  2) หน่วยบริการต้องมีและบันทึกหมายเลข Claim Code เพ่ือลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ
ประจ า ในกรณีที่หน่วยบริการได้ด าเนินการลงทะเบียนให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่สิทธิยั งไม่ปรากฏบน 
www.nhso.go.th หากผู้มีสิทธิเข้ารับบริการอีกหน่วยบริการจะยังสามารถขอรับค่าใช้จ่ายเป็นกรณีสิทธิว่าง
ได้จนกว่าจะปรากฏสิทธิเฉพาะระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน หลังด าเนินการลงทะเบียนแล้ว 
  3) หากเกินศักยภาพหน่วยบริการแห่งแรกและมีการส่งต่อผู้ป่วยสิทธิว่าง ไปรับบริการยัง 
หน่วยบริการแห่งที่ 2  
   3.1 กรณีวันรับบริการ (Admit) ยังเป็นสิทธิว่างอยู่ ให้ใช้ Claim Code เดียวกับหน่วย
บริการแรกท่ีขอไว้ ส าหรับการบันทึกข้อมูล  
   3.2 กรณีวันรับบริการ (Admit)  มีหน่วยบริการประจ าแล้ว  ให้ด าเนินการบันทึกข้อมูล
การขอรับค่าใช้จ่ายตามแต่ละกรณี  
  4) การส่งต่อผู้ป่วยสิทธิว่างไปรับบริการยังหน่วยบริการแห่งที่ 2 สามารถเบิกค่าพาหนะในการ
ส่งต่อได ้
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  อัตราการจ่ายเงินชดเชย 

  - ประเภทผู้ป่วยนอก สปสช.จ่ายชดเชยให้หน่วยบริการที่ให้บริการตามระบบ Point system 
ของราคาเรียกเก็บหรืออัตราที่ก าหนด ที่มีการก าหนดวงเงินรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณโดยจ่ายเป็นรายเดือน
  - ประเภทผู้ป่วยใน สปสช. จ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) With Global Budget 
อัตรา 7,000 บาท ต่อ AdjRW  

 5.2) กรณีผู้ป่วยสิทธิว่างเสียชีวิตก่อนลงทะเบียน 

   เงื่อนไขการจ่าย 

  1) เป็นคนไทยที่มีสิทธิตาม พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 แต่ยังไม่ปรากฏสิทธิ
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาลอ่ืน 

  2) กรณีผู้ป่วยในมีชนิดการจ าหน่ายเป็นเสียชีวิต (Discharge type = 9) 

 อัตราการจ่ายเงินชดเชย 

  - ประเภทผู้ป่วยนอก สปสช.จ่ายชดเชยให้หน่วยบริการที่ให้บริการตามระบบ Point system 
ของราคาเรียกเก็บหรืออัตราที่ก าหนด ที่มีการก าหนดวงเงินรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณโดยจ่ายเป็นรายเดือน
  - ประเภทผู้ป่วยใน สปสช. จ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) With Global Budget 
อัตรา 7,000 บาท ต่อ AdjRW  

 5.3) กรณีเด็กแรกเกิดเสียชีวิตก่อนการลงทะเบียน 

  เงื่อนไขการจ่าย 

  1) เป็นเด็กแรกเกิดที่เกิดมามีชีวิตแล้วเสียชีวิตก่อนลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ าโดย
ต้องมีบิดาหรือมารดาเป็นสัญชาติไทย และไม่นับรวมเสียชีวิตในครรภ์ (Dead Fetus in Utero, StillBirth) 

  2) กรณีผู้ป่วยในต้องมีชนิดการจ าหน่ายเป็นเสียชีวิต (Discharge type = 9) 

  3) ในกรณีเด็กแรกเกิดที่ยังไม่มีรหัสประจ าตัวประชาชน 13 หลักและส่งต่อผู้ป่วยไปยัง  
รพ. แห่งที่ 2 และเสียชีวิต รพ. แห่งที่ 1 ให้บันทึกรหัสโครงการพิเศษ Z39000 ชนิดการจ าหน่ายเป็นส่งต่อ 
(Discharge type = 4) และบันทึกชื่อหน่วยบริการที่ส่งต่อไปรักษา  

  อัตราการจ่ายเงินชดเชย 

  - ประเภทผู้ป่วยนอก สปสช.จ่ายชดเชยให้หน่วยบริการที่ให้บริการตามระบบ Point system 
ของราคาเรียกเก็บหรืออัตราที่ก าหนด ที่มีการก าหนดวงเงินรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณโดยจ่ายเป็นรายเดือน
  - ประเภทผู้ป่วยใน สปสช. จ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) With Global Budget 
อัตรา 7,000 บาท ต่อ AdjRW  
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6) การบริการกรณีเฉพาะอื่นๆ ได้แก่ 

 6.1) ผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ 3 เดือนมาใช้บริการทางการแพทย์ 

 6.2) ผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ 5 เดือนมาใช้บริการคลอด 

 6.3) ผู้มารับบริการที่เสียชีวิตก่อนการลงทะเบียน [รายละเอียดตามข้อ 5.2) กรณีผู้ป่วยสิทธิว่าง
เสียชีวิตก่อนลงทะเบียน และ 5.3) กรณีเด็กแรกเกิดเสียชีวิตก่อนการลงทะเบียน] 

 6.1) ผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ 3 เดือนมาใช้บริการทางการแพทย์ 

 เงื่อนไขการจ่าย 

 1) เป็นผู้มีสิทธิประกันสังคมซึ่งมีหลักฐานรับรองจากส านักงานประกันสังคมว่ายังส่งเงินสมทบไม่ครบ 
3 เดือน 

 2) เข้ารับบริการกรณีเจ็บป่วย ทั้งนี้ไม่นับรวมการตรวจครรภ์และการวางแผนครอบครัว 

 อัตราการจ่ายเงินชดเชย 

 - ประเภทผู้ป่วยนอก จ่ายตามระบบ Point system ของราคาเรียกเก็บหรือราคาที่ก าหนด 

 - ประเภทผู้ป่วยใน  จ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) With Global Budget อัตรา 7,000 
บาท ต่อ AdjRW (ไม่ปรับลดค่าแรง) 

 6.2) ผู้มารับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ 5 เดือนมาใช้บริการคลอด 

 เงื่อนไขการจ่าย 

 1) เป็นผู้มีสิทธิประกันสังคมซึ่งมีหลักฐานรับรองจากส านักงานประกันสังคมว่ายังส่งเงินสมทบไม่ครบ 
5 เดือน 

 2) เข้ารับบริการเป็นการคลอดโดยมีข้อมูลรหัสโรคของการคลอด เช่น O800 หรือ O821 เป็นต้น
 อัตราการจ่ายเงินชดเชย 

 จ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) With Global Budget อัตรา 7,000 บาท ต่อ AdjRW  

7) กรณีลงทะเบียนตามมติบอร์ด 

 ขอบเขตบริการ 

 กรณีผู้มีสิทธิที่ สปสช. ได้ด าเนินการลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการแทนผู้ที่หมดสิทธิประกันสังคมและ
หมดสิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจที่กลายเป็นสิทธิว่างตามข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ พ.ศ. 2555  
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 เงื่อนไขการจ่าย 
 1) เข้ารับบริการตรงกับหน่วยบริการที่ลงทะเบียนแทนทั้งกรณีผู้มีสิทธิเลือกยอมรับและไม่ยอมรับ 

 1.1) ผู้ป่วยนอก 
        - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อยู่ในเหมาจ่ายรายหัว 

                 - ค่าใช้จ่ายใช้จ่ายสูง / อุปกรณ์อวัยวะเทียมสามารถขอรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจาก สปสช. 
                     - หากมีการส่งต่อข้ามจังหวัดเบิกเป็นกรณีการรับส่งต่อผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด (OP Refer) 
  1.2) ผู้ป่วยใน 
       - หน่วยบริการที่ให้บริการจะได้รับค่าใช้จ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) โดยใช้
ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าตามวันนอน (AdjRW) ที่ได้จากการค านวณโดยส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) อัตราที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยสัมพัทธ์ (Base Rate) ขึ้นอยู่กับวงเงินระดับเขตของแต่ละเขต
และผลรวมของผลงานบริการจากการส่งข้อมูลผู้ป่วยใน ในแต่ละเดือน (Sent date) ภายใต้ระบบ DRGs 
with Global Budget ทั้งนี้อัตราที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยสัมพัทธ์ (Base Rate) โดยจ่ายเบื้องต้นที่อัตรา 8,050 
บาทต่อ AdjRW 
 2) เข้ารับบริการไม่ตรงกับหน่วยบริการที่ลงทะเบียนแทน 
  2.1) ผู้ป่วยนอก 
        กรณียอมรับลงทะเบียนแทน 
          1) การเข้ารับบริการครั้งแรกสามารถขอรับค่าใช้จ่ายเป็นกรณีฉุกเฉิน ( A/E) และ
ค่าใช้จ่ายใช้จ่ายสูง/อุปกรณ์อวัยวะเทียมสามารถขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมจาก สปสช. 
        2) การรับบริการครั้งต่อมาใช้สิทธิตามท่ีลงทะเบียน 
        กรณีไม่ยอมรับลงทะเบียนแทน 
          1) การเข้ารับบริการครั้งแรกสามารถขอรับค่าใช้จ่ายเป็นกรณีฉุกเฉิน ( A/E) และ
ค่าใช้จ่ายใช้จ่ายสูง/อุปกรณ์อวัยวะเทียมสามารถขอรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจาก สปสช. 
        2) หน่วยบริการต้องด าเนินการให้ผู้รับบริการลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ า 
                    3) การรับบริการครั้งต่อมา สามารถใช้สิทธิเป็นกรณีฉุกเฉิน (AE) จนกว่าจะมีการปรับ
สิทธิตามรอบ  
  2.2) ผู้ป่วยใน 
         หน่วยบริการท่ีให้บริการจะได้รับค่าใช้จ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) โดยใช้
ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าตามวันนอน (AdjRW) ที่ได้จากการค านวณโดยส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) อัตราที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยสัมพัทธ์ (Base Rate) ขึ้นอยู่กับวงเงินระดับเขตของแต่ละเขต
และผลรวมของผลงานบริการจากการส่งข้อมูลผู้ป่วยใน ในแต่ละเดือน (Sent date) ภายใต้ระบบ DRGs 
with Global Budget ทั้งนี้อัตราที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยสัมพัทธ์ (Base Rate) โดยจ่ายเบื้องต้นที่อัตรา 8,050 
บาทต่อ AdjRW  
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   กลุ่มที่  2 กรณีเพ่ิมความม่ันใจเรื่องคุณภาพบริการ 
 

เป็นการจ่ายเพิ่มเติมส าหรับ 

 1) โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Stroke fast track) และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 

เฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST (ST-Elevated Myocardial Infarction fast track 
หรือ STEMI fast track)  

 2) การให้เคมีบ าบัด หรือฮอร์โมน หรือรังสีรักษาส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

 3) การให้บริการรักษาผ่าตัดต้อกระจกพร้อมเลนส์แก้วตาเทียม 

 4) บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด ส าหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดเพื่อรักษาปากแหว่ง/เพดานโหว่  

 มีรายละเอียดดังนี้  

1) โรคหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตัน (Stroke fast track) และโรค
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟา้หัวใจ
ส่วน ST (ST-Elevated Myocardial Infarction fast track หรือ STEMI 
fast track)  

 1.1) กรณีการให้บริการรักษาเร่งด่วน ส าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตัน (Stroke 
fast track) 

 ขอบเขตบริการ 

 1) เป็นผู้มีสิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 2) เป็นหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อที่มีศักยภาพการให้ยาละลาย 
ลิ่มเลือด 

 เงื่อนไขการจ่าย 

  1) จ่ายชดเชยให้กับหน่วยบริการที่เป็นเครือข่ายบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตันที่ให้
ยาได ้

 2) เป็นการจ่ายส าหรับบริการโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตัน (Stroke fast track) โดยการจ่าย
ชดเชยค่ายาละลายลิ่มเลือดเพ่ิมจาก DRGs ปกติ ซึ่งต้องเอ็กซเรย์สมองทั้งก่อนและหลังการฉีดยาละลายลิ่ม
เลือด และ/หรือ มีการท ากายภาพบ าบัด และ/หรือการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ตามแนวทางการรักษาโรค
หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันส าหรับแพทย์ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 โดยวิธีการเบิกจ่ายเป็นไป
ตามแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562    
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 อัตราการจ่ายเงินชดเชย 
   ค่ายาละลายลิ่มเลือด rt-PA และค่าฉีดยาเหมาจ่าย รายละ 49,000 บาท 
 1.2) กรณีการให้บริการผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST (ST- Elevated Myocardial Infarction fast track หรือ STEMI fast 
track) 
 ขอบเขตบริการ 
 1) เป็นผู้มีสิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 2) เป็นหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อที่มีศักยภาพการให้ยาละลาย  
ลิ่มเลือด 
 เงื่อนไขการจ่าย 
 1) จ่ายชดเชยบริการรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST (Acute ST – Elevated Myocardial Infarction fast track) ที่ได้รับยาละลายลิ่ม
เลือด Streptokinase และยาละลายลิ่มเลือด rt-PA ตามแนวทางเวชปฏิบัติที่ก าหนด 
 2) จ่ายชดเชยให้กับหน่วยบริการที่เป็นเครือข่ายบริการผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST ที่ให้ยาได้ 
 อัตราการจ่ายเงินชดเชย 
 1) ค่ายาละลายลิ่มเลือด Streptokinase และค่าฉีดยาเหมาจ่าย รายละ  10,000  บาท  
 2) ค่ายาละลายลิ่มเลือด rt-PA และค่าฉีดยาเหมาจ่าย รายละ 49,000 บาท 

2) การให้เคมีบ าบัด หรือฮอร์โมน หรือรังสีรักษาส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

 ขอบเขตบริการ 
 1) เป็นผู้มีสิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 2) มีผลการวินิจฉัยโรคเป็นมะเร็ง ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานยืนยันผลการวินิจฉัยที่ชัดเจน และต้องมีรหัส
การวินิจฉัยโรคมะเร็งและหรืออยู่ในกลุ่มโรคมะเร็ง 
 3) มีการให้เคมีบ าบัด/ฮอร์โมน/รังสีรักษา/รังสีวางแผน ซึ่งต้องมีรหัสการรักษาโรคมะเร็ง/รหัส
หัตถการที่เกี่ยวข้องกับการให้เคมีบ าบัดและหรือรังสีรักษา 

4) หน่วยบริการที่สามารถขอรับค่าใช้จ่ายต้องเป็นหน่วยบริการที่มีคุณสมบัติ ตามที่สปสช.ก าหนด
ได้แก่  

     4.1 เป็นหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านรังสีรักษาในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจ
ประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านรังสีรักษา ส าหรับผู้ป่วยมะเร็ง พ.ศ. 
2561       
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    4.2 เป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และมีคุณสมบัติศักยภาพ
ในการให้บริการ ตามที่ สปสช.ก าหนดในประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข กรณีเพ่ิมความมั่นใจเรื่องคุณภาพบริการการให้เคมีบ าบัด หรือฮอร์โมน 
หรือรังสีรักษา ส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง พ.ศ. 2561 
 5) กรณีหน่วยบริการเดียวกัน ให้การรักษาผู้ป่วยเป็นทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในวัน 
เดียวกัน หน่วยบริการจะได้รับค่าใช้จ่ายในกรณีผู้ป่วยในเท่านั้น 
 เงื่อนไขการจ่าย 
 1. เป็นการรักษาโรคมะเร็งแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

1.1 กรณีโรคมะเร็งที่ก าหนดแนวทางการรักษาท่ีสปสช.ก าหนด จ านวน 20 ชนิด ได้แก่ 
1) มะเร็งเต้านม (Breast Cancer) 
2) มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer) 
3) มะเร็งรังไข่ (Ovarian Cancer) 
4) มะเร็งมดลูก (Uterine Cancer) 
5) มะเร็งโพรงหลังจมูก (Nasopharyngeal Cancer) 
6) มะเร็งปอด (Lung Cancer) 
7) มะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง (Colo-Rectal Cancer) 
8) มะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal cancer) 
9) มะเร็งตับและท่อน้ าดี (Liver & Cholangio carcinoma) 
10) มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Bladder Cancer) 
11) มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) 
12) มะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach Cancer) 
13) มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบลิมฟอยด์ในผู้ใหญ่ (Adult acute  
      Lymphoblastic Leukemia : ALL) 
14) มะเร็งต่อมน้ าเหลืองในผู้ใหญ่ (Lymphoma) 
15) มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบมัยอีลอยด์ในผู้ใหญ่ (Acute Myeloid  

Leukemia : AML) 
16) มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันในผู้ใหญ่ (Acute Promyelocytic Leukemia:APL) 
17) มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ในผู้ใหญ่ (Chronic Myeloid Leukemia:CML) 
18) มะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอิโลมา (Myeloma) 
19) มะเร็งกระดูกชนิด Osteosarcoma 
20) มะเร็งเด็ก (Pediatric Cancer) 
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หมายเหตุ   

ก. มะเร็งมดลูก (Uterine Cancer) มะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach Cancer) และ มะเร็งกระดูก

ชนิด Osteosarcoma  เริ่ม ตั งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2561 

ข. มะเร็งเด็ก (Pediatric Cancer) เริ่มตั งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2561 

    1.2 กรณีโรคมะเร็งที่ยังไม่ก าหนดโปรโตคอลในการรักษา ได้แก่ โรคมะเร็งที่นอกเหนือจากข้อ 1.1 

2. ผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี ให้เป็นไปตามคู่มือว่าด้วยแนวทางการรักษาโรคมะเร็ง

ในเด็ก ที่จัดท าโดยสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย 

 3. ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี ให้เป็นไปตามแนวทางการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก ที่จัดท า
โดยสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย หรือแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ งในผู้ ใหญ่ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ สปสช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข กรณีเพ่ิมความ
มั่นใจเรื่องคุณภาพบริการการให้เคมีบ าบัด หรือฮอร์โมน หรือรังสีรักษา ส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง พ.ศ. 2561 

 4. ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ให้เป็นไปตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในผู้ใหญ่
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ สปสช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข กรณีเพ่ิม 
ความมั่นใจเรื่องคุณภาพบริการการให้เคมีบ าบัด หรือฮอร์โมน หรือรังสีรักษา ส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง พ.ศ. 
2561 

 5. รายการของราคายาเคมีบ าบัด หรือฮอร์โมน หรือรังสีรักษาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ให้เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ สปสช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข กรณีเพ่ิมความ
มั่นใจเรื่องคุณภาพบริการการให้เคมีบ าบัด หรือฮอร์โมน หรือรังสีรักษา ส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง พ.ศ. 2561 

 6. ยาเคมีบ าบัด กรณีกลุ่มยา จ(2) หน่วยบริการจะได้รับการจ่ายชดเชยคืนเป็นยาตามระบบ VMI เช่น 
ยา Dasatinib Docetaxel Imatinib Letrozole และ Transtuzumab เป็นต้น และหน่วยบริการจะได้รับ
การจ่ายชดเชยเป็นค่าผสมยาเคมีบ าบัด (ชนิดให้ทางเส้นเลือด) 160 บาทต่อวัน เฉพาะกรณีผู้ป่วยนอกเท่านั้น 
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7. ค่า BSA (Body Surface Area) ค านวณตามจริงในผู้ป่วยแต่ละรายไม่เกิน 2 ตารางเมตร ส าหรับ
ยาเคมีบ าบัดชนิดรับประทานและฉีดเข้าเส้นเลือด ยกเว้น ยาฮอร์โมนและยาเสริมภูมิคุ้มกันชนิดใส่ภายใน
กระเพาะปัสสาวะ ได้แก่ ยา BCG และ Mitomycin C 

8. หน่วยบริการที่รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ก าหนดแนวทางในการรักษาต้องบันทึกการรักษาตาม
แบบฟอร์มการแบ่งระยะตามชนิดมะเร็งตามแบบ FM-06-031 เก็บไว้ในแฟ้มเวชระเบียนเพื่อใช้ส าหรับ
ตรวจสอบภายหลัง 

อัตราการจ่ายเงินชดเชย  
1. กรณีมะเร็งที่มีการประกาศก าหนดแนวทางการรักษาตามโปรโตคอล 20 ชนิด เป็นการ

ให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งที่ได้รับการบ าบัดรักษาด้วยการให้ยาเคมีบ าบัดและ
รังสีวางแผน/รังสีรักษาจ่ายตามที่ก าหนดในโปรโตคอล 

1.1 กรณีรักษาตามโปรโตคอลที่ก าหนด 
ผู้ป่วยนอก 
(1) สปสช. จ่ายค่ายาเคมีบ าบัด/ยาฮอร์โมน/ค่ารังสีรักษา/รังสีวางแผนเป็นรายครั้งตาม

ค่าใช้จ่ายที่ขอเบิก แต่ไม่เกินราคาเพดานที่ก าหนด รวมทั้งหน่วยบริการจะได้รับค่าผสมยาเคมีบ าบัด 160 
บาทต่อวัน ในระบบ Point System with Ceiling with Global Budget 

(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัย ค่าตรวจ LAB และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หน่วยบริการประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

(3) ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากเพดานการจ่ายชดเชยของ สปสช. ในหมวดค่ายาเคมีบ าบัด/ยา
ฮอร์โมน/รังสีวางแผน/รังสีรักษา หน่วยบริการที่รักษาไม่สามารถเรียกเก็บเพ่ิมเติมจากหน่วยบริการประจ า 
หรือผู้ป่วยได้อีก 

ผู้ป่วยใน 
สปสช. จ่ายชดเชยในระบบ DRGs with Global Budget และจ่ายชดเชยเพิ่มเติม (Add 

on) ส าหรับค่ายาเคมีบ าบัด/ยาฮอร์โมน จากระบบ DRGs โดยการค านวณการจ่ายตามระบบ DRGs จะ
ค านวณ Adjusted Relative Weight (AdjRW) ตามวิธีปกติแล้วน า AdjRW คูณด้วย CCUF (Cancer 
Chemotherapy Unbundling Factor) จะได้เป็น AdjRW จริงที่จะน าไปใช้ในการค านวณการจ่ายชดเชย 
ส าหรับค่าใช้จ่ายกรณีรังสีวางแผน/รังสีรักษา หน่วยบริการไม่สามารถเรียกเก็บเพ่ิมเติมจากหน่วยบริการ
ประจ าได้อีก เนื่องจากจ่ายชดเชยรวมในระบบ DRGs แล้ว 

การจ่ายชดเชยกรณีผู้ป่วยใน แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 
(1)  กรณีในเขต หน่วยบริการที่ให้บริการจะได้รับค่าใช้จ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม 

(DRGs) โดยใช้ค่าน  าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าตามวันนอน (AdjRW) ที่ได้จากการค านวณโดย สปสช. ทั งนี อัตรา
ที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยสัมพัทธ์ ขึ นอยู่กับวงเงินระดับเขตของแต่ละเขต และผลงานการส่งข้อมูลผู้ป่วยในแต่ละ
เดือน (Sent date) ภายใต้ระบบ DRGs with Global Budget โดยจ่ายเบื องต้นที่อัตรา 8,050 บาทต่อ 
AdjRW 
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หมายเหตุ :  
- ส้าหรับหน่วยบริการสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) จะค้านวณ

จ่ายตามค่าถ่วงน ้าหนัก (ค่า K)  
- ส้าหรับหน่วยบริการของรัฐมีการปรับลดค่าแรง 

(2)  กรณีนอกเขต หน่วยบริการทุกสังกัดที่ให้บริการจะได้รับค่าใช้จ่ายด้วยอัตรา 9,600 
บาทต่อ AdjRW โดยไม่ปรับลดค่าแรง 

1.2 กรณีไม่รักษาตามโปรโตคอลที่ก าหนด (รักษาโปรโตคอลอ่ืน) 
ผู้ป่วยนอก 
(1) สปสช. จ่ายชดเชยค่ายาเคมีบ าบัด/ยาฮอร์โมนเป็นรายครั้ง รวมทั้งหน่วยบริการจะได้รับ

ค่าผสมยาเคมีบ าบัด 160 บาทต่อวัน ตามค่าใช้จ่ายที่ขอเบิก แต่เม่ือรวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวทุกรายการแล้วไม่
เกินที่เรียกเก็บ และไม่เกิน 2,300 บาท ส าหรับค่ารังสีรักษา/รังสีวางแผนสามารถเบิกเพ่ิมเติมได้ตามจริงไม่
เกินเพดานที่ประกาศก าหนด ทั้งนี้จ่ายในระบบ Point System with Ceiling with Global Budget 

(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัย ค่าตรวจ LAB และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หน่วยบริการประจ า 
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

(3) ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากเพดานการจ่ายชดเชยของ สปสช. ในหมวดค่ายาเคมีบ าบัดยา
ฮอร์โมน/รังสีวางแผน/รังสีรักษา หน่วยบริการที่รักษาไม่สามารถเรียกเก็บเพ่ิมเติมจากหน่วยบริการประจ า 
หรือผู้ป่วยได้อีก 

ผู้ป่วยใน 
สปสช. จ่ายชดเชยในระบบ DRGs with Global Budget ส าหรับค่าใช้จ่ายกรณีรังสีรักษา/

รังสีวางแผน หน่วยบริการไม่สามารถเรียกเก็บเพ่ิมเติมจากหน่วยบริการประจ าได้อีก เนื่องจากจ่ายชดเชย
รวมในระบบ DRGs แล้ว 

การจ่ายชดเชยกรณีผู้ป่วยใน แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 
(1) กรณีในเขต หน่วยบริการที่ให้บริการจะได้รับค่าใช้จ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม 

(DRGs) โดยใช้ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าตามวันนอน (AdjRW) ที่ได้จากการค านวณโดย สปสช. ทั้งนี้อัตรา
ที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยสัมพัทธ์ขึ้นอยู่กับวงเงินระดับเขตของแต่ละเขต และผลงานการส่งข้อมูลผู้ป่วยใน ในแต่
ละเดือน (Sent date) ภายใต้ระบบ DRGs with Global Budget โดยจ่ายเบื้องต้นที่อัตรา 8,050 บาทต่อ 
AdjRW 

หมายเหตุ : 
- ส้าหรับหน่วยบริการสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) จะค้านวณ

จ่ายตามค่าถ่วงน ้าหนัก (ค่า K)  
- ส้าหรับหน่วยบริการของรัฐมีการปรับลดค่าแรง 

(2) กรณีนอกเขต หน่วยบริการทุกสังกัดที่ให้บริการจะได้รับค่าใช้จ่ายด้วยอัตรา 9,600 บาท
ต่อ AdjRW โดยไม่ปรับลดค่าแรง 



63 บทที่ 3 แนวทางปฏบิัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการกรณีเฉพาะ  | 

3 

2. กรณีมะเร็งทั่วไป หมายถึง กรณีรักษาโรคมะเร็งอื่นๆ ที่ยังไม่มีการก าหนดโปรโตคอลการ
รักษา 

    เป็นการให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง และได้รับการบ าบัดรักษาด้วย
การให้ยาเคมีบ าบัด/ยาฮอร์โมน/รังสีวางแผน/ค่ารังสีรักษา  

ผู้ป่วยนอก 
(1) สปสช. จ่ายชดเชยค่ายาเคมีบ าบัด/ยาฮอร์โมน/รังสีวางแผน/ค่ารังสีรักษา เป็นรายครั้งตาม

ค่าใช้จ่ายที่ขอเบิก รวมทั้งหน่วยบริการจะได้รับค่าผสมยาเคมีบ าบัด 160 บาทต่อวัน เมื่อรวมค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวทุกรายการแล้วไม่เกินเพดานที่ก าหนด จ่ายตามที่เรียกเก็บไม่เกิน 4,000 บาท ในระบบ Point   
System with Ceiling with Global Budget 

(2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัย  ค่าตรวจ LAB  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หน่วยบริการประจ าต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น 

(3) ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากเพดานการจ่ายชดเชยของ สปสช. ในหมวดค่ายาเคมีบ าบัด/ยา
ฮอร์โมน/รังสีวางแผน/รังสีรักษา หน่วยบริการที่รักษาไม่สามารถเรียกเก็บเพ่ิมเติมจากหน่วยบริการประจ า
หรือผู้ป่วยได้อีก 

ผู้ป่วยใน 
สปสช. จ่ายชดเชยในระบบ DRGs with Global Budget ส าหรับค่าใช้จ่ายกรณีรังสีวางแผน/

รังสีรักษา หน่วยบริการไม่สามารถเรียกเก็บเพ่ิมเติมจากหน่วยบริการประจ าได้อีก เนื่องจากจ่ายชดเชยรวม
ในระบบ DRGs แล้ว  

การจ่ายชดเชยกรณีผู้ป่วยใน แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 
(1) กรณีในเขต หน่วยบริการที่ให้บริการจะได้รับค่าใช้จ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) 

โดยใช้ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าตามวันนอน (AdjRW) ที่ได้จากการค านวณโดย สปสช. ทั้งนี้อัตราที่ได้รับ
ต่อหนึ่งหน่วยสัมพัทธ์ขึ้นอยู่กับวงเงินระดับเขตของแต่ละเขตและผลงานการส่งข้อมูลผู้ป่วยในแต่ละเดือน 
(Sent date) ภายใต้ระบบ DRGs with Global Budget  โดยจ่ายเบื้องต้นที่อัตรา 8,050 บาทต่อ AdjRW 

หมายเหตุ : หน่วยบริการสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) จะค้านวณจ่ายตาม
ค่าถ่วงน ้าหนัก (ค่า K) ตามหน่วยบริการแต่ละกลุ่ม ส้าหรับหน่วยบริการของรัฐมีการปรับลดค่าแรง 

(2) กรณีนอกเขต หน่วยบริการทุกสังกัดที่ให้บริการจะได้รับค่าใช้จ่ายด้วยอัตรา 9,600 บาทต่อ 
AdjRW โดยไม่ปรับลดค่าแรง 

กรณีรักษาเป็นผู้ป่วยใน และมีการส่งต่อไปรับยาเคมีบ าบัด รังสีวางแผน หรือรังสีรักษายังหน่วย
บริการแห่งอ่ืนซึ่งรักษาเป็นผู้ป่วยนอก มีเงื่อนไขการเบิกชดเชยค่าบริการ มีดังนี้  
        1) หน่วยบริการที่ให้ยาเคมีบ าบัด รังสีวางแผน หรือรังสีรักษาประเภทผู้ป่วยนอก บันทึกเบิกใน
ระบบโปรแกรม e-Claim ตามประเภทการรักษาโรคมะเร็งนั้น ซึ่ง สปสช.จ่ายชดเชยจากกองทุน Central 
Reimbursement 
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  2) หน่วยบริการที่ผู้ป่วย Admit บันทึกข้อมูลเบิกกรณีผู้ป่วยในตามปกติ โดยไม่ต้องบันทึกรหัส 
Z511 และหรือรหัสหัตถการ หรือยาที่เก่ียวข้องกับให้ยาเคมีบ าบัด รังสีวางแผน หรือรังสีรักษา ถ้า
ตรวจสอบภายหลังพบว่า มีการบันทึกข้อมูลดังกล่าว สปสช. จะท าการเรียกเงินคืน 

  3) การส่งต่อตัวผู้ป่วยไปรับยาเคมีบ าบัด รังสีวางแผน หรือรังสีรักษาแล้วกลับมา Admit ที่หน่วย
บริการเดิม ไม่สามารถเบิกค่ารถรับส่งต่อได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขในการเบิกค่าพาหนะรับส่ง
ต่อตามคู่มือนี้ 

             เงื่อนไขในการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีการรักษาโรคมะเร็ง 

ประเภทบริการ  ชนิดมะเร็ง การรักษา การจ่ายชดเชย 

ผู้ป่วยนอก 

(OP)    

20 

โปรโตคอล  

รักษาตรงตาม

โปรโตคอล 

จ่ายค่ายาตามจริงไม่เกินราคาทีป่ระกาศ + ค่าผสมยา 

160 บาท/วัน และรังสีรักษาตามจริงไม่เกินราคาเพดาน

รักษาไม่ตรงตาม

โปรโตคอล 

จ่ายค่ายาทุกรายการตามจริง + ค่าผสมยา 160 บาท/

วัน รวมแล้วไม่เกินเพดานราคา 2,300 บาทและรังสี

มะเร็งทั่วไป   จ่ายค่ายาและรังสีรักษาตามจริง รวมแล้วไม่เกินเพดาน 

4,000 บาท 

ผู้ป่วยใน (IP)        รักษาตรงตาม

โปรโตคอล 

จ่าย Deduct DRGs (CCUF) และจ่ายเพิ่มเติม (Add 

on) ค่ายามะเร็งตามจริงไม่เกินเพดานราคาทีป่ระกาศ 

20 

โปรโตคอล    

รักษาไม่ตรงตาม

โปรโตคอล 

จ่าย DRGs ปกติ ไม่มี add on 

มะเร็งทั่วไป   จ่าย DRGs ปกติ ไม่มี add on 

ตารางแสดงประเภทการรับบริการ และการจ่ายค่าใช้จ่ายฯ โรคมะเร็ง 
เงื่อนไขการตรวจสอบและการประมวลผลเพื่อการจ่ายชดเชย 
สปสช. จะท าการตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายจากรหัสโรค รหัสหัตถการ และรหัสยามะเร็งที่

หน่วยบริการบันทึกมาในระบบโปรแกรม e-Claim ดังนี้ 
1. ตรวจรหัสโรคหลัก (Pdx.) หรือรหัสโรครอง (Sdx.) โดยหากพบว่า รหัสโรคหลักไม่ใช่รหัส

โรคมะเร็งจะตรวจสอบจากรหัสโรครอง (Sdx.) เฉพาะกรณีท่ีมีการรักษามะเร็ง 
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2. ตรวจสอบยาเคมีบ าบัดจาก รหัสยา TMT ใน ระบบบัญชียา (Drug Catalog) ที่หน่วยบริการส่ง
มาเทียบกับฐานข้อมูลยามะเร็ง ของ สปสช. 

3. กรณีการบันทึกเบิกรังสีรักษาในผู้ป่วยนอก ตรวจสอบจากการบันทึกรหัสเบิกรังสีรักษาตามท่ี
ก าหนด ส่วนกรณีผู้ป่วยในจะไม่มีรหัสเบิกรังสีรักษาเนื่องจากค่าใช้จ่ายรวมอยู่ใน DRGs 

3.1 ส าหรับการรักษามะเร็งตามโปรโตคอล มีรหัสเบิก RTX101 - RTX214 โดยตรวจสอบจาก
รหัสโรค (ICD10) 

3.2 ส าหรับการรักษามะเร็งทั่วไป มีรหัสเบิก RTX216 รหัสเดียวเท่านั้น โดยตรวจสอบจาก   
รหัสโรค (ICD10) 

3.3 หากบันทึกรหัสเบิกรังสีรักษาไม่สัมพันธ์กับกลุ่มโรคมะเร็งตามโปรโตคอล หรือมะเร็งทั่วไป 
ข้อมูลจะไม่ผ่านการตรวจสอบ (ติด C567) 

3.4 กรณีท่ีตรวจสอบพบว่ารหัส ICD10 ที่หน่วยบริการบันทึกมา มีทั้งรหัสที่อยู่ในกลุ่มท่ีเป็น
มะเร็งโปรโตคอล และมะเร็งทั่วไป สปสช. จะจ่ายชดเชยเป็นกรณีมะเร็งโปรโตคอล 

4. กรณีหน่วยบริการที่รับผู้ป่วยมาให้ยาเคมีบ าบัด โดยเบิกยาเคมีบ าบัดมาจากหน่วยบริการอื่น หรือ
กรณีท่ีหน่วยบริการไม่ต้องการเบิกยาเคมีบ าบัด มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 หน่วยบริการไม่ต้องบันทึกยาเคมีบ าบัดแต่ต้องบันทึกรหัสโรค (Z511) ของการให้ยาเคมี
บ าบัด 

4.2 บันทึกรหัสโครงการพิเศษ Z51158 หากไม่มีรหัสโครงการพิเศษข้อมูลจะไม่ผ่านการ
ตรวจสอบ (ติด C567) 

4.3 การจ่ายชดเชย 
-  กรณีผู้ป่วยนอก จะได้รับการจ่ายค่าผสมยา 160 บาทต่อวัน 
-  กรณีผู้ป่วยใน จะได้รับค่าใช้จ่ายตามระบบ DRGs โดยการค านวณการจ่ายตามระบบ 

DRGs จะค านวณ Adjusted Relative Weight (AdjRW) ตามวิธีปกติแล้วน า AdjRW คูณด้วย CCUF 
(Cancer Chemotherapy Unbundling Factor) จะได้เป็น AdjRW จริงที่จะน าไปใช้ในการค านวณการ
จ่ายชดเชย ทั้งนี้ค่าผสมยารวมอยู่ใน DGRs เรียบร้อยแล้ว 

 
3) การให้บริการรักษาผ่าตัดต้อกระจกพร้อมเลนส์แก้วตาเทียม 

 กลุ่มเป้าหมาย  
 ผู้ป่วยโรคต้อกระจกในผู้สู งอายุ  ( Senile cataract) สิทธิระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 โดยมุ่งเน้นในผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding cataract) และชนิดสายตาเลือนรางระดับรุนแรง 
(Severe low vision) 
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 เป้าหมาย  
 การบริการผ่าตัดต้อกระจกปีงบประมาณ 2562 จ านวน 120,000 ดวงตา โดย สปสช. จัดสรร  
เป้าหมายการผ่าตัดในระดับเขต และ สปสช.เขต ร่วมกับกลไกคณะท างานระดับเขตพิจารณาจัดสรร
เป้าหมายการผ่าตัดที่ได้รับให้แก่หน่วยบริการในพื้นที ่
 เงื่อนไขการจ่าย 
 1) จ่ายค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดต้อกระจกและค่าเลนส์แก้วตาเทียมให้กับหน่วยบริการเฉพาะกรณีผู้ป่วย
ที่แพทย์วินิจฉัยเป็นโรคต้อกระจกสูงอายุ (Senile cataract) กรณีผู้ป่วยโรคต้อกระจกอ่ืนๆ หรือผู้ที่
จ าเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมด้วยสาเหตุอ่ืน ให้สามารถรับชดเชยค่าบริการตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในระบบ DRGs ปกติส าหรับกรณีเหล่านั้น 
 2) ค่าชดเชยการบริการครอบคลุมถึง ค่าผ่าตัดต้อกระจก ค่าตรวจประเมินสภาพร่างกายผู้ป่วย  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่ายาและค่าตรวจชันสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดต้อกระจกโดยตรง ค่าตอบแทนภาระงาน  
ค่ารักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดข้ึนโดยตรงจากการผ่าตัดต้อกระจกและค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลผู้ป่วยหลัง
การผ่าตัดในช่วงระยะเวลาการติดตามผลการรักษา (1, 7, 30 วัน ในกรณีปกติ และ 90 วัน ในกรณีเกิด
ภาวะแทรกซ้อน) 
 อัตราการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการผ่าตัด 
 1) การผ่าตัดต้อกระจกในรายกรณีปกติ ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนตามรหัส DRGs ICD9CM และ ICD10 
ที่ สปสช. ก าหนด ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับสายตา (VA) แย่กว่า 20/200 จ่ายชดเชยค่าบริการในอัตรา 
ข้างละ 7,000 บาท 
 2) การผ่าตัดต้อกระจกกรณีมีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด (Complication) ตามรหัส DRGs 
ICD9CM และ ICD10 ที่ สปสช. ก าหนดจ่ายชดเชยค่าบริการในอัตราข้างละ 9,000 บาท 
 3) การผ่าตัดต้อกระจกในผู้ป่วยที่มีระดับสายตา (VA) 20/200 ถึง 20/100 ที่มีความจ าเป็นต้องได้รับ
การผ่าตัด จ่ายชดเชยค่าบริการในอัตราข้างละ 5,000 บาท ทั้งนี้ ในกลุ่มที่มีระดับสายตา ( VA) ดีกว่า 
20/100 ให้พิจารณาผ่าตัด ตามความจ าเป็นเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพของสายตาผู้ป่วย 
 อัตราการจ่ายเงินชดเชยค่าเลนส์แก้วตาเทียม 
 ให้หน่วยบริการที่ให้บริการผ่าตัดจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมส าหรับใช้กับผู้ป่วยโดย สปสช. จะชดเชยค่า
เลนส์ให้กับหน่วยบริการเฉพาะเลนส์ตามบัญชีที่คณะท างานพิจารณาและคัดเลือกเลนส์แก้วตาเทียมเห็นชอบ
และ สปสช. ประกาศเท่านั้น โดยก าหนดอัตราการจ่ายชดเชยค่าเลนส์ ดังนี้ 

1) กรณีเลนส์แข็งพับไม่ได้ จ่ายชดเชยไม่เกินข้างละ 700 บาท 
2) กรณีเลนส์พับได้ จ่ายชดเชยไม่เกินข้างละ 2,800 บาท ทั้งนี้ จะจ่ายชดเชยเมื่อหน่วยบริการได้

ผ่าตัดต้อกระจกเสร็จสิ้นและเก็บหลักฐานข้อมูล Serial number ของเลนส์ไว้ในแฟ้มประวัติผู้ป่วยส าหรับ
การตรวจสอบข้อมูลกับเลนส์ที่ สปสช. ก าหนด 
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 4) การขอรับค่าใช้จ่ายกรณีให้บริการดูแลรักษาฟื้ นฟูทางการแก้ไขการ
พูดทันตกรรมจัดฟนัและผ่าตัดส าหรับผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ (Cleft 
lip cleft palate) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 ขอบเขตบริการ 

    เป็นการจัดบริการแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ซึ่งประกอบด้วยการรักษาโดยการผ่าตัดเพ่ือ
แก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ การพัฒนาการดูแลโดยการแก้ไขการพูดและบริการทันตกรรมจัดฟัน  
โดยทีมงานสหวิชาชีพเป็นผู้ให้การดูแล ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และเป็นไปตามมาตรฐานการบริการตั้งแต่การ
ค้นหาผู้ป่วย การดูแลรักษาในหน่วยบริการ และการฟื้นฟูดูแลต่อเนื่อง  

  เงื่อนไขการจ่าย 

 1) เป็นผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสิทธิว่าง 

 2) ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ว่ามีภาวะปากแหว่งหรือภาวะปากแหว่งเพดานโหว่หรือภาวะ  
เพดานโหว่ 

 3) เป็นการจ่ายชดเชยให้แก่หน่วยบริการที่แจ้งความประสงค์ให้บริการดูแลรักษาฟ้ืนฟูทางการแก้ไข
การพูดทันตกรรมจัดฟันและผ่าตัดส าหรับผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ (Cleft lip cleft palate) ในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามแบบฟอร์มหนังสือแสดงความประสงค์ให้บริการฯ รายละเอียดขั้นตอนการ
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://eclaim.nhso.go.th 

 4) หน่วยบริการดังกล่าวต้องรับลงทะเบียนและให้บริการแก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและ
สิทธิว่างที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ลงทะเบียนในโปรแกรม DMIS (ยสส.1) 

 5) การรักษาท่ัวไปและการรักษาภาวะแทรกซ้อนให้ขอรับค่าใช้จ่ายตามแต่ละกรณี 

 อัตราการจ่ายเงินชดเชย 

 แยกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

 1) สปสช. จ่ายชดเชยให้แก่หน่วยบริการตามระยะของการดูแลรักษา โดยแบ่งเป็น 4 ลักษณะคือ 

 1.1) การผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ 

              1.2) การใส่เพดานเทียม (Obturator) และ/หรือเครื่องมือจัดโครงสร้างจมูกและสันเหงือก
(Nasoalveolar molding หรือ NAM) และ Maxillary distractor 

   1.3) การฟื้นฟูด้านทันตกรรมจัดฟัน 

  1.4) การแก้ไขการพูดและการได้ยิน 
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หน่วยบริการที่ให้บริการฯจะได้รับการชดเชยดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

รายการ ข้อบ่งชี้/รายละเอียดกิจกรรม อัตราจ่าย รายละเอียดการจ่ายเงิน 

1) การผ่าตัดแกไ้ข

ภาวะปากแหว่ง 

เพดานโหว ่ 

-บันทึกข้อมูลส่งไปยัง สปสช. 

ภายใน 30 วัน  

หลังจากให้บริการ 

จ่ายชดเชยตามกรณีผู้ป่วยใน

ทั่วไป 

จ่ายตามผลงานการ

ให้บริการในโปรแกรม  

e-Claim 

2) การใส่อุปกรณ์

เพดานเทียมและ

อุปกรณ์ในการ

บริการทันตกรรม

จัดฟัน 

-บันทึกข้อมูลส่งไปยัง สปสช. 

ภายใน 30 วัน  

หลังจากให้บริการ 

จ่ายชดเชยตามค่าใช้จ่ายจริงท่ี

หน่วยบริการเรียกเก็บแตไ่มเ่กนิ

เพดาน ราคาชดเชยที่ สปสช. 

ประกาศ และน ามาค านวณอตัรา

จา่ยตามระบบ pointsystem 

with global budget โดยสว่น

ตา่งจากเงินเรยีกเกบ็และเงินจา่ย

ชดเชยคา่อปุกรณ ์หนว่ยบริการ

ไมส่ามารถเรยีกเกบ็จากผูป้ว่ยได ้

จ่ายตามผลงานการ

ให้บริการในโปรแกรม 

e-Claim โดยบันทึกรหัส

อุปกรณ ์

  

2.1) เพดานเทียม 

(Obturator) 

(2704) 

 -ใช้ในผู้ที่มีภาวะเพดานโหว่ 
(Cleft palate) เพื่อช่วยในการ
ดูดนม 

จ่ายในระบบ point system 

with ceiling with global 

budget (อัตรา 800บาท/ช้ิน) 

จ่ายตามผลงานการ

ให้บริการในโปรแกรม 

 e-Claim 

2.2)  Obturator 

+ Screw 

(2704A) 

-ส าหรับจดัสันเหงือกท่ีแหว่งและ
ถ่างออก, ยื่นออกโดยใช้สกรู                                             
- เพื่อช่วยในการดูดนม 

จ่ายในระบบ point system 

with ceiling with global 

budget (อัตรา 1,500บาท/ชุด) 

จ่ายตามผลงานการ

ให้บริการในโปรแกรม  

e-Claim 

2.3)  Obturator 

+Naso-alveolar 

Molding  (NAM)

(2704B) 

-ส าหรับจดัโครงสร้างจมูกและ
สันเหงือก 

- ใช้หลังเย็บริมฝีปากเพื่อช่วยดูด

นมและ คงสภาพโครงสรา้งจมูก 

จ่ายในระบบ point system 

with ceiling with global 

budget 

(อัตรา 1,800 บาท/ชุด) 

จ่ายตามผลงานการ

ให้บริการในโปรแกรม  

e-Claim 

  
2.4)  Obturator 

+ Screw + NAM 

(2704C) 

ส าหรับจัดสันเหงือกท่ีแหว่งและ
ถ่างออก, ยื่นออก โดยใช้สกรู 
และส าหรับจดัโครงสรา้งจมูก 

จ่ายในระบบ point system 

with ceiling with global 

budget (อัตรา 2,500 บาท/ชุด) 

จ่ายตามผลงานการ

ให้บริการในโปรแกรม    

e-Claim 

2.5)   Nasal 

Molding (NAM) 

เพิ่มเตมิ(2704D) 

-จัดโครงสร้างจมูก 

- คงสภาพโครงสร้างจมูก 

จ่ายในระบบ point system 

with ceiling with global 

budget (อัตรา 700บาท/ช้ิน) 

จ่ายตามผลงานการ

ให้บริการในโปรแกรม    

e-Claim 
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รายการ ข้อบ่งชี้/รายละเอียดกิจกรรม อัตราจ่าย รายละเอียดการจ่ายเงิน 

2.6)  Maxillary 

distractor 

-ใช้ในผู้ป่วยท่ีผ่านการ

ลงทะเบียน Cleft Lip/  Palate 

จ่ายอัตราราคากลาง 200,000 

บาท/ชุด 

จ่ายตามผลงานการ

ให้บริการ โดยต้องมีการ

ส่งหนังสือขออนุมัติก่อน

การให้บริการและหลัง

ให้บริการ หน่วยบริการส่ง

หนังสือพร้อมหลักฐานเพ่ือ

ขอรับการชดเชย 

3) ทันตกรรมจัด

ฟัน 

- ท าประวัติ ตรวจทางรังสีเพื่อ

รักษาทางทันตกรรม 

- แก้ไขการสบฟันผิดปกติ

ระยะแรกเพื่อป้องกันและ

เตรียมการในการจัดฟัน 

- ดูแลรักษาสุขภาพช่องปากทุก 

6เดือน 

- รักษาทางทันตกรรมจดัฟันเพื่อ

แก้ไขการสบฟันผิดปกต ิ

- ใส่ฟันเทียมหรือรักษาทาง 

ทันตกรรม อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น 

จ่าย 48,000 บาทต่อราย (ตลอด

ชีวิต) 

จ่ายตามผลงานการ

ให้บริการใน โปรแกรม 

DMIS ยสส.4 
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รายการ ข้อบ่งชี้/รายละเอียดกิจกรรม อัตราจ่าย รายละเอียดการ

4) บริการแก้ไขการ

พูดและการได้ยิน 

Speed Language and hearing prob-

lem Intervention 

- ตรวจการได้ยิน 

- การประเมนิภาษา การพดู  การไดย้นิ 

- การแก้ไขภาษา  การพูด การไดย้ิน 

- การประเมินการสั่นพ้องผิดปกตจิาก

ปัญหา  VPI ด้วยการฟัง 

- *การประเมิน instrumental VPI (ได้รับ

การจ่ายชดเชยจาก 

- กองทุนฟื้นฟูฯระดับเขต  ให้บริการได้

เฉพาะหน่วยบริการที่ได้รับการรับรองจาก

สมาคมโสตสมัผสัวิทยา และการแก้ไขการ

พูดแห่งประเทศไทย) 

จ่าย 3,850 บาทต่อรายต่อ

ปี 

  

จ่ายตามผลงานการ

ให้บริการในโปรแกรม 

DMIS ยสส.5 

หมายเหตุ : การจ่ายชดเชยรายการอุปกรณ์เป็นการจ่ายในระบบ point system with ceiling with global budget ตาม

ตารางแสดงอัตราจ่ายชดเชยการให้บริการโรคภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ 
  

  2) สภากาชาดไทยจ่ายค่าเดินทางแก่ผู้ป่วยและญาติดังนี้ 
  2.1) ค่าเดินทางส าหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ครั้งละ 1,000 
บาท โดยมีเอกสารแนบ ยสส.1) และ ยสส.2) ประกอบการเบิกจ่ายจากสภากาชาดไทย  
  2.2) ค่าเดินทางส าหรับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทันตกรรมจัดฟันหรือแก้ไขการพูดครั้งละ 500 บาท 
(จ่ายตามจ านวนครั้งที่แพทย์นัดแต่ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง) โดยมีเอกสารแนบ ยสส.4) หรือ ยสส.5) 
ประกอบการเบิกจ่ายจากสภากาชาดไทย 

  หมายเหตุ :  สภากาชาดไทยจ่ายค่าเดินทางให้แก่ผู้ป่วยหรือญาติภายหลังการเข้ารับ
บริการโดยหน่วยบริการบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มในโปรแกรม DMIS และจัดพิมพ์ให้แพทย์ผู้รักษาเซ็นต์
รับรองในแบบฟอร์มดังกล่าวแล้วมอบให้ผู้ป่วยหรือญาติน้าไปขอรับค่าใช้จ่ายจากสภากาชาดไทยหรือ
ส้านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด 
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การลงทะเบียนผู้ป่วย  สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

อสม. หรือผู้น าหมู่บ้านหรือหน่วยบริการปฐมภูมิหรือหน่วยบริการประจ าหรือส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัด หรือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดค้นหาผู้ป่วยในชุมชนหรือพบเด็กแรกคลอดที่มีภาวะปากแหว่ง
เพดานโหว่ และด าเนินการแจ้งให้หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งลงทะเบียนให้แก่ผู้ป่วยในโปรแกรม DMIS (ยสส.1) ระบบ Online ผ่านทาง 
www.nhso.go.th ซึ่งสามารถขอ Username/Password มายัง สปสช. เพ่ือใช้ส าหรับการลงทะเบียนให้แก่
ผู้มีสิทธิและบันทึกข้อมูลในโปรแกรม DMIS โดยส่งค าขอตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ได้ที่  http://
eclaim.nhso.go.th มายัง สปสช.เขต เพื่อรวบรวมส่ง สปสช. กลาง ต่อไป 

การให้บริการของหน่วยบริการ (บทบาทของ Case Manager) 

หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (หน่วยบริการประจ า) / ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด ที่ท าหน้าที่ลงทะเบียนให้แก่ผู้ป่วยด าเนินการดังนี้ 

       1.1) ขอ Username/Password มายัง สปสช.เพ่ือใช้ส าหรับการลงทะเบียนให้แก่ผู้มีสิทธิและ
บันทึกข้อมูลในโปรแกรม DMIS โดยส่งค าขอตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ได้ที่ http://eclaim.nhso.go.th 
มายัง สปสช. เขต 

     1.2) ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการในโครงการที่ต้องการส่งผู้ป่วยไปเข้ารับบริการ (ซึ่งจะ
ปรากฏในโปรแกรม DMIS ด้วย) ทั้งนี้ในการส่งต่อดังกล่าวหน่วยบริการประจ าไม่ต้องเขียนใบส่งตัวยกเว้น
หน่วยบริการต้องการส่งตัวเพื่อรักษาโรคอ่ืนๆ ร่วมด้วย 

หน่วยบริการในโครงการด าเนินการดังนี้ 

1) ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้ป่วยที่เลือกหน่วยบริการของตนเพ่ือเข้ารับการรักษาใน
โปรแกรมฯ DMIS ซึ่งเป็นระบบ Online ผ่านทาง www.nhso.go.th 

2) ประสานงานแพทย์/ทันตแพทย์/นักแก้ไขการพูด เพ่ือการนัดหมายผู้ป่วยเข้ารับการตรวจ/นัด
หมายวันผ่าตัด/แก้ไขการสบฟัน/แก้ไขการพูด 

3) ประสานงานแจ้งหน่วยบริการประจ า/ผู้ป่วยเพื่อเข้ารับบริการตามวันเวลาที่นัดหมาย 

4) เมื่อมีการให้บริการแก่ผู้ป่วยให้บันทึกข้อมูลการให้บริการตามวิธีการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม  
e-Claim และโปรแกรม DMIS (Cleft lip Cleft Palate) ตามแบบฟอร์ม ยสส.2) (ผ่าตัด), ยสส.3) (ข้อมูล
การค้นหาปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค), ยสส.4) (จัดฟัน) และ ยสส.5) (ฝึกพูด) หรือจัดท าเอกสารขอรับค่าใช้จ่าย
เพ่ือบริการสาธารณสุข (กรณี Maxillary Distractor) 

5) นัดหมายการเข้ารับบริการต่อเนื่องแก่ผู้ป่วยหรือญาติ 

6) แจ้งข้อมูลการให้บริการแก่หน่วยบริการประจ าเพ่ือการติดตามผู้ป่วยหรือการส่งกลับเพ่ือรักษา
ต่อเนื่อง ณ หน่วยบริการประจ า 
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ขั้นตอนการด าเนินการกรณีเบิกใช้ Maxillary Distractor  

 ส าหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ กรณี ที่ผู้ป่วยจ าเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเพ่ือแก้ไขภาวะปากแหว่ง
เพดานโหว่เพ่ือดึงยึดกระดูกแก้ไขความพิการและปรับความสมดุลบนใบหน้า และเพ่ือป้องกันไม่ให้มี
พัฒนาการของกระดูกส่วนอ่ืนๆ ผิดปกติโดยใช้อุปกรณ์ Maxillary Distractor หน่วยบริการที่ให้บริการต้อง
ด าเนินการดังนี้ 

 1) หน่วยบริการลงทะเบียนผู้ป่วยผ่านโปรแกรม DMIS (Cleft Lip Cleft Palate) 

 2) หน่วยบริการด าเนินการขออนุมัติการใช้ Maxillary Distractor ส าหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด พร้อมส่งส าเนาเวชระเบียนของผู้ป่วยที่ระบุแผนการรักษาและหนังสือรับรองการ
ให้บริการด้วย Maxillary Distractor โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://eclaim.nhso.go.th
มายังส านักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สปสช. ทั้งนี้จะแจ้งกลับหน่วยบริการภายใน 5 วันท าการ
ภายหลังที่ได้รับหนังสือขออนุมัติจากหน่วยบริการ 

 3) หน่วยบริการด าเนินการให้บริการรักษาผู้ป่วยภายหลังจากท่ีได้รับหนังสืออนุมัติจาก สปสช. 

 4) หน่วยบริการสามารถส่งเบิกค่าใช้อุปกรณ์ Maxillary Distractor ตามแบบฟอร์มขอรับการชดเชย
ค่าบริการทางการแพทย์กรณีอุปกรณ์ Maxillary distractor ส าหรับหน่วยบริการ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ http://eclaim.nhso.go.th ภายหลังจากให้การรักษาผู้ป่วยแล้วพร้อมทั้งหน่วยบริการ
จะต้องจัดส่งเอกสารเวชระเบียนที่สรุปผลการรักษาของผู้ป่วยโดยจัดส่งมาที่ สปสช. เพ่ือด าเนินการจ่าย
ชดเชยค่าใช้จ่ายภายใน 10 วันท าการและส่งหนังสือแจ้งการโอนเงินให้หน่วยบริการเพ่ือตรวจสอบ
รายละเอียดการโอนเงินที่ Website NHSO Budget ต่อไป 

 การประมวลผลออกรายงาน 

 สปสช. รับข้อมูลและประมวลผลการจ่าย ดังนี้ 

 1) ส าหรับข้อมูลการผ่าตัดแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่การใส่อุปกรณ์เพดานเทียมและอุปกรณ์ใน
การบริการทันตกรรมจัดฟันการใส่เพดานเทียม (Obturator) และ/หรือเครื่องมือจัดโครงสร้างจมูกและสัน
เหงือก (Nasoalveolar molding หรือ NAM) ให้บันทึกในโปรแกรม e-Claim  

 2) ส าหรับกรณีทันตกรรมจัดฟันและบริการแก้ไขการพูดและการได้ยินให้บันทึกในโปรแกรม DMIS 
โดย สปสช. จะตัดข้อมูลทุกสิ้นเดือน และจะโอนเงินภายในเดือนถัดไป 
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กลุ่มที่ 3 กรณีเพ่ือลดความเส่ียงด้านการเงินของหน่วยบริการ 

 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 
 1) รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบ าบัดโรค (Instruments) 
  1.1) รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบ าบัดโรคทั่วไป (Instruments) 
  1.2) กรณีให้บริการอุปกรณ์ส าหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการเกิดแผล  
แผลซ้ าซ้อน และการตัดเท้า 
  1.3) กรณีการให้บริการใส่ฟันเทียมในโครงการฟันเทียมพระราชทาน ภายใต้ระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ 
 2) กรณีบริการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารี่ผ่านสายสวน (Percutaneous coronary Interven-
tion : PCI) และการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีผ่าตัด 
  2.1) กรณีบริการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารี่ผ่านสายสวน (Percutaneous coronary In-
tervention : PCI)  
  2.2) การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีผ่าตัด 
 3) การจ่ายส าหรับบริการผ่าตัดข้อเข่าเทียม 
 4) การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง (Hyperbaric oxygen therapy)  
 5) การจัดการหาดวงตาส าหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา 
 6) การผ่าตัดปลูกถ่าย เปลี่ยนอวัยวะ 
  6.1) การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ และการปลูกถ่ายตับในเด็ก กรณีท่อน้ าดีตับตันแต่ก าเนิดหรือ 
ตับวายจากสาเหตุอ่ืนๆ  
  6.2) การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต (Hamotopoietic Stem Cell Transplantation : 
HSCT) ส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ าเหลือง และโรคอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องได้รับการรักษา
ด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต 

1) รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบ าบัดโรค (Instruments) 

 1.1) รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบ าบัดโรคและข้อบ่งช้ี (Instruments) 
 ขอบเขตบริการ 
 เป็นการจ่ายเพ่ิมเติมจากระบบเหมาจ่ายรายหัว ให้หน่วยบริการ ตามประเภท และรายการอุปกรณ์ 
อวัยวะเทียมในการบ าบัดโรค ตามที่ก าหนดในท้ายประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 
รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบ าบัดโรค และข้อบ่งชี้ ที่ส านักงานประกาศก าหนด หรือพิจารณาเป็น
กรณี  หรือขอท าความตกลงกับ สปสช. เป็นการเฉพาะตามความจ าเป็น  
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 เงื่อนไขการจ่าย 

 เป็นการจ่ายเพ่ิมเติมจากระบบเหมาจ่ายรายหัว ส าหรับบริการผู้ป่วยนอก และบริการผู้ป่วยในที่ 
หน่วยบริการให้บริการตามประเภท และรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบ าบัดโรค ที่ก าหนดในท้าย
ประกาศ โดยพิจารณาจ่ายชดเชยตามข้อบ่งชี้ของอุปกรณ์ 

 อัตราการจ่ายเงินชดเชย 

 จ่ายเพิ่มเติมตามระบบ Point system with ceiling and global budget  

 หมายเหตุ :  รายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมในการบ าบัดโรค และข้อบ่งชี้ ส าหรับให้บริการสาธารณสุข
แก่คนพิการที่มีสิทธิในระบบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบ าบัดรักษาโรค และข้อบ่งชี้ที่
ส านักงานประกาศก าหนด 

 1.2) กรณีให้บริการอุปกรณ์ส าหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเส่ียงเพ่ือ
ป้องกันการเกิดแผลแผลซ ้าซ้อน และการตัดเท้า 

 ขอบเขตการให้บริการ 

 เป็นการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข ตามประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข กรณีหน่วยบริการให้บริการอุปกรณ์
ส าหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการเกิดแผล แผลซ้ าซ้อน และการตัดเท้า พ.ศ.2560 ให้จ่าย
เฉพาะหน่วยบริการที่ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิรับบริการ ดังนี้ 

 1) เป็นผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 2) ได้รับการวินิจฉัยและมีประวัติการรักษาโรคเบาหวาน 

 3) สามารถเดินและเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง 

 4) ได้รับการตรวจเท้าตามแนวทางเวชปฏิบัติการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ 
แทรกซ้อนที่เท้า พ.ศ.2556 และมีผลการประเมินระดับความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงสูง 

 หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่มีศักยภาพให้บริการอุปกรณ์ส าหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มี
ความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการเกิดแผล แผลซ้ าซ้อน และการตัดเท้า ดังนี้  

 1) เป็นหน่วยบริการเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(UHOSNET) 
และหน่วยบริการตามแผนการพัฒนาเครือข่ายบริการของกระทรวงสาธารณสุข ( Service plan) ได้แก่ 
โรงพยาบาลศูนย์ (A) และโรงพยาบาลทั่วไป (S) สามารถให้บริการอุปกรณ์ตามประกาศส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบ าบัดโรค และข้อบ่งชี้ ดังนี้ 
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 - รหัส 8612  อุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าส าหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดหล่อพิเศษเฉพาะราย (Total 
Contact Insole/Orthosis) 

 - รหัส 8813  รองเท้าส าหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูง และยังสามารถสวมใส่รองเท้า  
ส าเร็จรูปได้  

 - รหัส 8814 รองเท้าส าหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูงที่มีเท้าผิดรูปจนไม่สามารถปรับรองเท้า
ส าเร็จรูปได้ 

 2) เป็นหน่วยบริการตามแผนการพัฒนาเครือข่ายบริการของกระทรวงสาธารณสุข (Service plan) 
ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) และโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) สามารถให้บริการอุปกรณ์ฯ  
รหัส 8813  รองเท้าส าหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูงและยังสามารถสวมใส่รองเท้าส าเร็จรูปได้ 

 3) เป็นหน่วยบริการประจ า หรือหน่วยบริการรับส่งต่อในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มี
ศักยภาพในการให้บริการ และประสงค์จะให้บริการ นอกเหนือจากข้อ 1) และ ข้อ 2) โดยยื่นแบบแสดง
ความจ านงตามที่ สปสช.ก าหนด ไปยัง สปสช.เขต เพ่ือประเมินศักยภาพในการให้บริการตามเงื่อนไขของ
รหัสอุปกรณ์นั้นๆ  

 เงื่อนไขและอัตราการจ่ายชดเชย 

 1) สปสช. จะจ่ายชดเขยค่าอุปกรณ์ เฉพาะหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่มีศักยภาพ
ให้บริการอุปกรณ์ส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน 

 2) หน่วยบริการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม e-Claim ส่งมายัง สปสช.  เพ่ือขอรับค่าใช้จ่ายภายใน 30 
วัน หลังจากวันที่จ่ายอุปกรณ์ให้กับผู้ป่วยเบาหวานเรียบร้อยแล้ว  

 3) บันทึกข้อมูลรหัสโรค (ICD10) และรหัสหัตถการ (ICD9) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามผลการตรวจ
ประเมินความเสี่ยงและข้อบ่งชี้ของแต่ละอุปกรณ์ 

 4) การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีให้บริการอุปกรณ์ รหัส 8612 8813 และ 8814 ให้
เบิกได้ 1 คู่ต่อคนต่อปี โดยนับจากวันที่ผู้ป่วยได้รับอุปกรณ์ 

 5) สปสช. จะจ่ายชดเชยค่าอุปกรณ์ ให้หน่วยบริการตามราคาที่จัดหาได้จริงบวกค่าด าเนินการตาม
สมควร แต่ไม่เกินเพดานราคาชดเชยที่ก าหนด โดยมีลักษณะข้อบ่งชี้การใช้อุปกรณ์และคุณสมบัติของอุปกรณ์
แต่ละรายการให้เป็นไปตามที่ สปสช. ก าหนด  

  กรณีที่หน่วยบริการเห็นว่าการจ่ายชดเชยค่าอุปกรณ์ไม่ถูกต้องตามประกาศนี้ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
ส านักงานภายใน 30 วัน (รวมวันหยุดราชการ) นับจากวันที่ สปสช. แจ้งรายงานการจ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายเพ่ือ
บริการสาธารณสุข (วันที่ปรากฏข้อมูลการจ่ายชดเชยใน www.nhso.go.th 
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1.3) กรณีการให้บริการใส่ฟนัเทียมในโครงการฟนัเทียมพระราชทาน
ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์  

เงื่อนไขและอัตรการจ่ายชดเชย 

1. ผู้มีสิทธิขอรับบริการ ได้แก่ ประชาชนไทยผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปสิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

2. เป็นการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข ให้แก่ คณะทันตแพทยศาตร์ ของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 9 มหาวิทยาลัย ได้แก่   

 2.1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 2.2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 2.3  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ 

 2.4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 2.5 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 2.6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 2.7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 2.8 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 2.9 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 โดยหน่วยบริการสามารถให้บริการได้ โดยไม่ต้องผ่านระบบส่งต่อ 

กรณีให้บริการอุปกรณ์ฟันเทียมตามราคาที่ก าหนดในชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
เฉพาะการใส่ฟันเทียมทั งปาก จ านวน 2 รหัส 

 1. รหัส 9202 (Single denture บน) ราคา 2,400 บาท 

 2. รหัส 9203 (Complete denture ) ราคา 4,400 บาท 

  กรณีที่เป็นหน่วยบริการคู่สัญญาให้จัดส่งข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ในรูปแบบ Exce lfile ที่ผ่านการ
ตรวจสอบการเบิกซ  าซ้อนของการใส่ฟันเทียมทั งปากเพ่ือขอรับค่าใช้จ่ายฯ มายัง สปสช. ส านักสนับสนุน
ระบบบริการปฐมภูม ิ
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2) การบริการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน(Percutaneous 

Coronary Intervention : PCI) และการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

ด้วยวิธีการผ่าตัด 

 2.1) การบริการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน(Percutaneous Coronary Inter-
vention : PCI) 

 ขอบเขตบริการ 

 การจ่ายส าหรับการบริการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน (Percutaneous Coronary  
Intervention : PCI) (ทั้งค่าบริการผู้ป่วยในทั่วไปและ Instrument) จ่ายเฉพาะหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน PCI ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามแนวทางท่ีก าหนดเงื่อนไข
และอัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข 

 เงื่อนไขการจ่ายชดเชย 

 1) หน่วยบริการที่สามารถเบิกชดเชยค่าบริการกรณีให้บริการท าหัตถการรักษาโรคหลอดเลือด  
โคโรนารีผ่านสายสวน (Percutaneous Coronary Intervention : PCI) ต้องผ่านการตรวจประเมิน
ศักยภาพตามประกาศ สปสช. เรื่องเกณฑ์การตรวจประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ
เฉพาะด้านการท าหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. 2561 

 2) การเบิกชดเชยค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บ าบัดรักษากรณีให้บริการท าหัตถการรักษาโรคหลอด
เลือดโคโรนารีผ่านสายสวน (Percutaneous Coronary Intervention : PCI) ตามที่ สปสช. ก าหนดเบิกได้
เฉพาะหน่วยบริการที่ผ่านการตรวจประเมินศักยภาพตามประกาศฯ เท่านั้น 

 3) รายการ Stent รหัส 4304 สายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดไม่เคลือบยา
(non-Drug-eluting stent) และรหัส 4305 สายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบ
ยาต้านการตีบซ้ า (Drug-eluting stent) ให้เบิกในระบบ VMI 

 4) รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บ าบัดรักษาอ่ืนๆเพ่ือประกอบการให้บริการท าหัตถการรักษาโรค
หลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน (Percutaneous Coronary Intervention : PCI) เบิกในระบบโปรแกรม
e-Claim 
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  5) กรณีการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีภาวะฉุกเฉินเร่งด่วน ซึ่งการส่งต่อผู้ป่วยอาจท าให้เกิด
อันตรายต่อผู้ป่วย ให้หน่วยบริการที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การข้ึนทะเบียนรับส่งต่อเฉพาะด้านการท าหัตถการรักษา
โรคหลอดเลือดโคโรนารี่ผ่านสายสวนให้บริการผู้ป่วย และท าการอุทธรณ์การขอรับค่าใช้จ่ายฯ เป็นรายกรณี
ตามหลักเกณฑ์แนวทางท่ี สปสช. ก าหนด  

 อัตราการจ่ายชดเชย 

 1) สปสช. จ่ายชดเชยในระบบ DRGs with Global Budget แบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ 

      1.1) กรณีในเขต หน่วยบริการที่ให้บริการจะได้รับค่าใช้จ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
(DRGs) โดยใช้ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าตามวันนอน (AdjRW) ที่ได้จากการค านวณโดยส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทั้งนี้อัตราที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยสัมพัทธ์ขึ้นอยู่กับวงเงินระดับเขตของ
แต่ละเขตและผลงานการส่งข้อมูลผู้ป่วยในในแต่ละเดือน (Sent date) ภายใต้ระบบ DRGs with Global 
Budget โดยจ่ายเบื้องต้นที่อัตรา 8,050 บาทต่อ AdjRW  

  หมายเหตุ :  

              - ส าหรับหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) จะค านวณจ่ายตาม
ค่าถ่วงน้ าหนัก (ค่าK)  

  - ส าหรับหน่วยบริการของรัฐมีการปรับลดค่าแรง 

  1.2) กรณีนอกเขต หน่วยบริการทุกสังกัดที่ให้บริการจะได้รับค่าใช้จ่ายด้วยอัตรา 9,600 บาท
ต่อ AdjRW โดยไม่ปรับลดค่าแรง และส าหรับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ใกล้กับ
จังหวัดของพ้ืนที่ สปสช.เขต อ่ืนให้สามารถก าหนดอัตราตามข้อตกลงระหว่างหน่วยบริการได้แต่อัตราจ่าย
ต้องไม่เกิน 9,600 บาท ต่อ AdjRW 

 2) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บ าบัดรักษา  

         2.1) Stent เบิกในระบบ VMI ได้รับการชดเชยเป็นอุปกรณ์จากองค์การเภสัชกรรมกรณีหน่วย
บริการมีปัญหาในการใช้อุปกรณ์ในระบบ VMI สามารถอุทธรณ์เป็นเอกสารได้เป็นรายๆ 

            2.2) รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บ าบัดรักษาอ่ืนๆ จ่ายชดเชยเพ่ิมเติม (Add on) ตาม
ราคาที่เรียกเก็บแต่ไม่เกินราคาเพดานที่ประกาศ 

 การเบิก Stent ในระบบ VMI  

 ให้ด าเนินการดังนี ้

 1) หลังจากหน่วยบริการผ่านการตรวจประเมินจากสปสช.ตามแนวทางที่ก าหนดแล้วหน่วยบริการจะ
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน PCI ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 2) สปสช. โดยส านักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ (สจช.) ส่งหนังสือถึงองค์การเภสัชกรรม
แจ้งรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าใหม่เพ่ือเพ่ิมในฐานข้อมูลเบิกของโปรแกรมองค์การเภสัชกรรม (GPO-MDS) 
และองค์การเภสัชกรรมด าเนินการออก Username/Password ให้หน่วยบริการ  
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 3) ส านักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ (สจช.)  ประสานหน่วยบริการเพ่ือแจ้ง Username/
Password คู่มือการใช้งานเบื้องต้นและหนังสือแจ้งรายละเอียดรายการอุปกรณ์ที่สามารถเบิกได้ในระบบ 
VMI เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบันทึกข้อมูลการใช้อุปกรณ์ผ่านโปรแกรมขององค์การเภสัชกรรมต่อไป  

  การปฏิเสธการจ่ายและการขออุทธรณ์ 

 1) หน่วยบริการที่ ให้บริการท าหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน 
(Percutaneous Coronary Intervention : PCI) เป็นกรณีฉุกเฉินโดยที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการ 
ที่ผ่านการตรวจประเมินศักยภาพตามประกาศฯ ให้อุทธรณ์ค่าใช้จ่ายเป็นเอกสารส่งมาที่ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

 2) หน่วยบริการที่ผ่านการประเมินแต่ใช้อุปกรณ์ Stent นอกระบบ VMI ให้หน่วยบริการ
อุทธรณ์เป็นเอกสารส่งมาท่ีส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

 

 2.2) การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัด 

  การบริหารจัดการการให้บริการกรณีการท าหัตถการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธี  
การผ่าตัด 

  แนวทางเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย 

 สปสช. จะจ่ายชดเชยค่าบริการกรณีการท าหัตถการการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วย
วิธีการผ่าตัดให้กับหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตามประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการรักษา
โรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัดในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2560 

 กรณีการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีภาวะฉุกเฉินเร่งด่วน ซึ่งการส่งต่อผู้ป่วยอาจท าให้
เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย ให้หน่วยบริการที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับส่งต่อเฉพาะด้านการรักษา
โรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัดให้บริการผู้ป่วย และท าการอุทธรณ์เพ่ือขอรับค่าใช้จ่ายฯ เป็น        
รายกรณีตามหลักเกณฑ์แนวทางท่ี สปสช. ก าหนด  

  แนวทางการสนับสนุน/หลักเกณฑ์การจัดสรรการจ่าย 

  1) รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบ าบัดโรค ( Instrument) จ่ายเพ่ิมเติมตามระบบ 
Point system with ceiling ส าหรับบริการผู้ป่วยในที่หน่วยบริการใช้ตามข้อบ่งชี้ที่ สปสช. ประกาศก าหนด
หรือพิจารณาเป็นกรณีหรือขอท าความตกลงกับ สปสช. เป็นการเฉพาะตามความจ าเป็น จ่ายตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่ สปสช. ก าหนด จ่ายตามราคาที่หน่วยบริการซื้อหรือจัดหาได้จริงบวกค่าด าเนินการตาม
ควรแก่กรณีและไม่เกินเพดานราคาชดเชยของรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบ าบัดโรคตามที่ 
สปสช.ประกาศก าหนดซึ่งเป็นราคาชดเชยภายใต้เงื่อนไขเกณฑ์คุณภาพของอุปกรณ์และอวัยวะเทียมนั้นๆ 
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 2) การจ่ายส าหรับการบริการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัด (ทั้งค่าบริการผู้ป่วยใน
และ Instrument) ให้จ่ายเฉพาะหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการ
ท าหัตถการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัดในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตาม
แนวทางท่ี สปสช. ก าหนดและจ่ายเป็นกรณีผู้ป่วยในระบบ DRGs  

3) การจ่ายส าหรับบริการผ่าตัดข้อเข่าเทยีม 

 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 1) เพ่ือให้ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้าถึงบริการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อมที่มีคุณภาพ
มาตรฐานตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 2) สนับสนุนให้เกิดบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

 3) เป้าหมายการให้บริการผ่าตัดข้อเข่าเทียมปีงบประมาณ 2562 ระดับประเทศ จ านวน 12,000 ข้อ
จัดสรรเป้าหมายระดับเขตตามอัตราความชุกของผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่จ าเป็นต้องได้รับการผ่าตัด (Demand) 
ต่อศักยภาพการให้บริการผ่าตัดข้อเข่าเทียมเฉลี่ย 3 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2559 - 2561) (Supply) 
และปรับเกลี่ยเป้าหมายในต้นไตรมาส 3 และให้ สปสช. เขตทุกเขตสร้างกลไกให้หน่วยบริการทุกสังกัด
ร่วมกันวางแผนการให้บริการอยู่ในเป้าหมายที่ก าหนดรวมทั้งการก ากับติดตามตรวจสอบการให้บริการและ
พัฒนาคุณภาพการบริการและสนับสนุนระบบการคัดกรองเพ่ือวางแผนการให้บริการ 

 ประเด็นที่เปลี่ยนแปลงจากปีงบประมาณ 2561 

 หน่วยบริการบันทึกข้อมูลส่งเบิกในโปรแกรม e-Claim เพ่ิมเติม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. ข้างที่ผ่าตัดข้อเข่า ได้แก่ ข้างซ้ายหรือข้างขวา 

 2. ข้อเข่าเทียมที่ใช้ ได้แก่ บริษัทและรุ่นข้อเข่าเทียม 

 แนวทางเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย 

 การให้บริการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อมในปี 2562 มีแนวทางเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย
เหมือนปี 2561 ดังนี้ 

 แนวทางและเงื่อนไขการให้บริการ 

 1) เป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและมีคุณสมบัติศักยภาพการ
ให้บริการตามที่สปสช.ก าหนดในประกาศแนวทางปฏิบัติการให้บริการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม พ.ศ. 2559  
โดยแสดงความประสงค์และประเมินศักยภาพพร้อมหลักฐานตามที่ก าหนด แจ้ง สปสช.เขต ก่อนให้บริการ
โดยเพื่อ สปสช. จะได้อ้างอิงในการจ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

 2) เป็นการใช้บริการภายในเขตเป็นหลัก และหากจ าเป็นต้องส่งต่อข้ามเขตหรือจัดหาหน่วยบริการ
นอกเขตมาด าเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง สปสช.เขต และหน่วยบริการโดยผ่านความเห็นชอบ
จาก อปสข.  
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  3) หากจ าเป็นต้องให้บริการข้ามเขตให้ด าเนินการในกรณีที่ไม่มีหน่วยบริการที่มีคุณสมบัติศักยภาพ
หรือมีคิวรอผ่าตัดจ านวนมากโดยให้ผ่านการพิจารณาของคณะท างานบริหารจัดการระดับเขตทั้ง 2 ฝ่ายและ
เสนอต่อ อปสข. ทั้ง 2 เขตทราบ  
  4) หน่วยบริการขออนุมัติก่อนผ่าตัด (Pre Authorized) ต่อคณะท างานบริหารจัดการบริการผ่าตัด
รักษาข้อเข่าเสื่อมระดับเขตในกรณีดังต่อไปนี้ 
        4.1) การให้บริการผ่าตัดข้อเข่าเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ (Total Knee Arthroplasty : TKA) 
ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 55 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิหรือข้อเข่า
เสื่อมไม่ทราบสาเหตุ (Primary or Unspecified Knee OA)  
             4.2) กรณีเกินเป้าหมายที่หน่วยบริการได้รับการจัดสรร 
 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย 
 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายชดเชยส าหรับบริการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อมให้เป็นไปตามประกาศ
สปสช. เรื่องแนวทางปฏิบัติส าหรับการให้บริการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อมของหน่วยบริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2559  

4) การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง (Hyperbaric oxygen therapy) 

 ขอบเขตบริการ 
 เป็นการจ่ายให้หน่วยบริการที่ให้บริการเฉพาะโรคที่เกิดจากการด าน้ า (Decompression sickness) 
ครอบคลุมท้ังบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
 เงื่อนไขการจ่ายชดเชย 
 1) ผู้รับบริการเป็นผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรวมถึงสิทธิว่าง 
 2) เฉพาะการรักษาโรคที่เกิดจากการด าน้ า (Decompression sickness) เท่านั้น 
 อัตราการจ่ายชดเชย 
 สปสช. จ่ายชดเชยตามค่าใช้จ่ายจริงไม่เกินชั่วโมงละ 12,000 บาทตามระบบ Point system with 
ceiling with global budget 
 ทั้งนี้ กรณีการรักษาโรคอ่ืนๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการด าน้ าด้วยออกซิเจนความกดดันสูงผู้ป่วยสามารถใช้
สิทธิหลักประกันสุขภาพได้ตามขั้นตอนการใช้สิทธิหรือการส่งต่อในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่ไม่
สามารถเบิกจ่ายเพ่ิมเติมจาก สปสช. ส่วนกลาง (กองทุน Central reimburse) ได ้ 

5) การจัดการหาดวงตาส าหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา 

 กลุ่มเป้าหมาย 
      ผู้รับบริการได้แก่ผู้ป่วยโรคกระจกตาสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ได้รับการบริจาคดวงตา
เพ่ือใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ณ หน่วยบริการในเครือข่ายของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 
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  เป้าหมายการบริการ 

     งบประมาณในการบริหารจัดบริการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2562   

 เงื่อนไขหน่วยบริการ 

 ต้องเป็นหน่วยบริการที่เข้าร่วมในเครือข่ายบริการดวงตาร่วมกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยตาม
แนวทางท่ี สปสช. ก าหนด 

  แนวทางการสนับสนุนค่าบริการและอัตราการจ่ายชดเชย 

     1.การจัดการหาดวงตาส าหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเป็นการจัดหาและบริการดวงตาของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย สปสช. จ่ายชดเชยค่าบริการ  
ในอัตราดวงตาละ 15,000 บาทให้หน่วยบริการที่ด าเนินการผ่าตัดและหน่วยบริการจ่ายต่อให้กับศูนย์ดวงตา
สภากาชาดไทย 

    2) ส าหรับค่าบริการรักษาผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาที่ด าเนินการโดยหน่วยบริการที่เข้าร่วมในเครือข่าย
บริการดวงตาร่วมกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ก าหนดให้เบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผ่าตัดจาก สปสช. ใน
ระบบ DRGs โดยการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-Claim ตามแนวทางที่ สปสช. ก าหนด 

6) การผ่าตัดปลูกถ่าย เปลี่ยนอวัยวะ 

  6.1) การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ และการปลูกถ่ายตับในเด็ก กรณีท่อน้ าดีตีบตันแต่ก าเนิด หรือ
ตับวายจากสาเหตุอ่ืนๆ  

 แนวทางการสนับสนุนค่าบริการ 

     1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจและผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็ก สปสช. จะให้การ
สนับสนุนการให้บริการผ่าตัดแก่หน่วยบริการตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมก่อนการผ่าตัด การผ่าตัดและ  
การดูแลหลังผ่าตัด โดยการสนับสนุนเป็นไปตามแบบแผนการรักษา (Protocol) ตามที่สมาคมปลูกถ่าย
อวัยวะแห่งประเทศไทยเสนอโดย Protocol ดังกล่าว มีการจ าแนกย่อยและมีค่าใช้จ่ายที่จ่ายในลักษณะเหมา
ตาม Protocol ตามภาคผนวกคู่มือการบริหารกองทุน  

   ส าหรับงวดการจ่ายเงิน สปสช. จะจ่ายชดเชยให้ตามProtocol ที่มีการให้บริการจริง โดยจะ
ชดเชยให้หลังจากท่ีหน่วยบริการได้ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ/ปลูกถ่ายตับให้ผู้ป่วยแล้ว 

 2) การสนับสนุนค่ายากดภูมิคุ้มกันเกณฑ์การให้ยากดภูมิคุ้มภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจและ
ภายหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยรายเก่า และรายใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  
ต้องเป็นไปตามแนวทางของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ทั้งนี้อัตราที่จ่ายนี้ครอบคลุมการตรวจ
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รักษาเพ่ือติดตามผลหลังการผ่าตัดการตรวจทางห้องปฏิบัติการการตรวจปัสสาวะการตรวจระดับยา
กดภูมิคุ้มกันด้วย โดยแบ่งตามระยะเวลาหลังผ่าตัด รายละเอียดตามประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ รายละเอียดตาม คู่มือ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารอ้างอิงประกอบการด าเนินงานบริหาร 

งวดการจ่ายค่ายากดภูมิคุ้มกันจะจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนต่อเนื่องจนกระทั่งผู้ป่วยเสียชีวิตหรือ
ผู้ป่วยเปลี่ยนสิทธิรักษาพยาบาลเป็นสิทธิอื่นที่ไม่ใช่สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

 การอุทธรณ์ 

     กรณีที่หน่วยบริการ เห็นว่าการจ่ายค่าใช้จ่ายของ สปสช. ไม่ถูกต้องตามประกาศนี สามารถ
อุทธรณ์มายัง สปสช. ได้ภายใน 30 วันหลังรับรายงานการโอนเงินทางระบบรายงานการโอนเงิน ( NHSO 
Budget) และรายงานการจ่ายเงินจาก สปสช. จาก ระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่ายชดเชยโรคเฉพาะ 
(Seamless For DMIS) สามารถ Download คู่มือการใช้งาน ได้ที่  

http://seamlessfordmis.nhso.go.th/seamlessfordmis/faces/login.jsf) 

             หากหลังจากที่ก าหนดแล้วถือว่าหน่วยบริการไม่ประสงค์จะอุทธรณ์ขอรับค่าใช้จ่าย หากหน่วย
บริการที่ได้ให้บริการนอกเหนือจากแนวทางที่ปฏิบัติที่ก าหนดใน Protocol สามารถส่งหลักฐาน คือ ส าเนา
เวชระเบียนฉบับสมบูรณ์มาขออุทธรณ์ได้ที่ สปสช. ได้ทั งนี ผลการอุทธรณ์ให้ถือตามผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการที่ สปสช. ก าหนด  

  6.2) การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต (Hamotopoietic Stem Cell Transplanta-
tion : HSCT) ส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว  มะเร็งต่อมน้ าเหลือง และโรคอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต 

  กลุ่มเป้าหมาย 

    ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ าเหลืองและโรคอ่ืนๆ ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ที่จ าเป็นต้องรับการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต 

  เงื่อนไขหน่วยบริการ 

  ต้องเป็นหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการปลูกถ่าย
เซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต ตามแนวทางที่ สปสช. ก าหนด 

  แนวทางการสนับสนุนค่าบริการและอัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการ 

  ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีข้อบ่งชี้และเงื่อนไขบริการตามที่ สปสช.ก าหนดดังนี้ 
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ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยผู้ใหญ่ 
1) Acute myeloid leukemia in remission 
2) Acute lymphoblastic leukemia (ALL) ในระยะ 

2.1) First Complete remission (CR): Philadelphia 
chromosome, T cell ที่มีเม็ดเลือดขาวแรกรับมากกว่า 
100,000/ไมโครลิตร, Hypodiploidy chromosome, 
Induction failure, Infant ALL with age less than 6 
months or initial white count more than 
300,000/cumm to Intermediate and High Risk 
Infant ALL 

2.2) Second Complete remission 
3) Lymphoma 

3.1) First Complete remission (CR) Non-Hodgkin’s 
Lymphoma (NHL) ชนิด high risk ที่เป็น Stage 3 
หรือ 4 NHL Burkitt lymphoma, Stage 3 หรือ 4 
DLBCL, Stage 3 หรือ 4 T cell ALCL (ALK -), Ad-
vanced stage PTCL (NOS) 

3.2) Hodgkin’s disease (HD) ชนิด high risk; bulky dis-
ease และ stage 4  

3.3) Relapse ทั้ง NHL และ HD ที่เป็น chemosensitive 
disease 

4) Chronic myeloid leukemia ในทุกระยะ 
5) Myelodysplastic syndrome ไขกระดูกผิดปกติระยะก่อนเป็น

มะเร็ง 
6) Non malignant diseases 

6.1) Inborn error of metabolisms ได้แก ่
6.1.1) Lysosomal storage diseases ได้แก ่

• Gaucher disease 
• Mucopolysaccharidosis ได้แก่ Type 

I (Hurler), Type II (Hunter), Type VII 
(Sly) 

• Niemann-Pick disease 
• Krabbe’s leukodystrophy 

6.1.2) X-linked adrenoleukodystrophy 
6.1.3) Osteopetrosis 

6.2) Primary immune deficiencies ได้แก่ Severe com-
bined immunodeficiency (SCID),  Hyper IgM 
syndrome,  Wiskott-Aldrich syndrome, Chronic 
granulomatous disease 

6.3) Severe aplastic anemia 

1) มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (Acute leukemia) ในระยะ
ที่โรคสงบโดยสมบูรณ์ (Complete remission) 

2) มะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยด์ชนิดเรื้อรัง (Chronic myeloid 
leukemia: CML) 

2.1) ระยะ  Chronic phase ที่ไม่สามารถเข้าถึงยา
หรือไม่ตอบสนองต่อยา tyrosine kinase inhibitor  
หรือ 

2.2) ระยะ Accelerated phase หรือ Blast crisis ที่เข้า
สู่ระยะ Chronic phase หรือได้ Complete remis-
sion 

3) มะเร็งต่อมน้ าเหลือง (Lymphoma) 
3.1) ในรายที่กลับเป็นอีก (relapse) หรือไม่ตอบสนอง 

(Refractory) ต่อการใหย้าเคมีบ าบัดตามมาตรฐาน
ขั้นต้น (First line chemotherapy) **  ในรายที่มี
ความเส่ียงสูง (ผู้ป่วย B-cell aggressive lympho-
ma ที่ High risk, High-intermediate risk inter-
national prognostic index (IPI), T-cell lym-
phoma หรือ mantle cell lymphoma) ** 

** หมายเหตุ : ขอ้ 3.1) และ 3.2) ควรท าในระยะที่โรคสงบโดย
สมบูรณ์ (Complete remission) หรือระยะที่โรคเข้าสู่ระยะสงบ 
(Partial remission) 
4) มะเร็ง Multiple myeloma 
5) ไขกระดูกผิดปกติชนิด Myelodysplastic syndrome  

ในระยะที่มีบลาสเซลล์มาก หรือ Chronic myelomonocytic 
leukemia 

6) ไขกระดูกผิดปกติชนิดเป็นพังผืด (Myelofibrosis) 
7) ไขกระดูกฝ่อชนิดรุนแรง (Severe aplastic anemia) หรือไข

กระดูกฝ่อชนิดที่เป็นร่วมกบัภาวะ Paroxysmal nocturnal 
hemoglobinuria (Hypoplastic PNH) 

ตารางแสดงข้อบ่งช้ีและเงื่อนไขบริการการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต 
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 เกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข 
 1)  เป็นบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
 2)  หลังจากให้บริการ หน่วยบริการบันทึกข้อมูลบริการเพ่ือการเบิกจ่ายชดเชยและติดตามการรักษา 
(Follow up) ในโปรแกรมเบิกชดเชยค่าบริการ HSCT 
 3)  ข้อมูลบริการของปีงบประมาณ 2562 หน่วยบริการต้องให้บริการและส่งข้อมูลให้เรียบร้อย ภายใน
วันที่ 15 กันยายน 2562  
 4)  สปสช. จะตัดยอดข้อมูลเพ่ือจ่ายชดเชยเป็นรายเดือน (ทุกวันสิ้นเดือนยกเว้นเดือนกันยายน 2562)  
 อัตราการจ่ายชดเชย 
 1) จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขแบบเหมาจ่าย (ครอบคลุมระยะ Pre-transplant 
Transplant และ Post-transplant)  ดังนี้ 
      1.1) กรณี Autologous จ่ายชดเชยในอัตรา  750,000 บาท 
      1.2) กรณี Allogeneic  จ่ายชดเชยในอัตรา  1,300,000 บาท   
 2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขดังกล่าวประกอบไปด้วยค่า HLA matching ค่าท าการ 
ปลูกถ่ายไขกระดูกค่ายากดภูมคุ้มกัน เคมีบ าบัด รังสีรักษา ค่ายารักษาโรคติดเชื้อ/อาการแทรกซ้อน ใน
ระหว่างการดูแลผู้ป่วยรวมถึงค่าติดตามดูแลผู้ป่วยเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่จ าหน่ายผู้ป่วยออกจากหน่วย
บริการ  ทั้งนี้หน่วยบริการไม่สามารถเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากผู้ป่วยได้อีก 

 3) การจ่ายชดเชย แบ่งจ่ายเป็น 2 งวดดังนี้ 
      งวดที่ 1 จ่ายร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข ของการให้บริการแต่ละกรณี โดยมี
เงื่อนไขในการจ่ายชดเชยคือ 
            1) ผู้ป่วยต้องได้รับการพิจารณารับรองจากคณะท างานพัฒนาระบบบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วย
ด้วยวิธีการปลูกถ่ายไขกระดูกโดยใช้เซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิตส าหรับผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ 
              2) รายงานผลการด าเนินงานครั้งแรกในโปรแกรมการลงทะเบียนผู้ป่วยราย  (ละเอียดตาม
ภาคผนวก) ตามข้ันตอนการด าเนินงานการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต 
   งวดที่ 2 จ่ายร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข ของการให้บริการแต่ละกรณี โดยมี
เงื่อนไขในการจ่ายชดเชย คือ 
       1) หน่วยบริการท าการรักษาผู้ป่วยจนครบตามแผนการรักษาจนกระทั่งได้มีการจ าหน่าย
ผู้ป่วยออกจากหน่วยบริการ 
        2) ติดตามดูแลผู้ป่วยหลังจ าหน่ายออกจากหน่วยบริการไปแล้ว 30 วัน และรายงานผล
การติดตามให้ สปสช. ทราบ (หมายเหตุ : กรณีผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างได้รับการรักษาให้ส่งข้อมูลรายงาน
ผลการรักษาภายใน 30 วัน ให้ สปสช. ทราบ) 
         3) หน่วยบริการต้องให้การรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต
ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่ผู้ป่วยได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะท างานพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
การรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการปลูกถ่ายไขกระดูกโดยใช้เซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต หากเลยระยะเวลาที่ก าหนดจะ
ถือว่าผู้ป่วยรายดังกล่าวพ้นสภาพจากการได้รับอนุมัติเข้าร่วมรับบริการ ทั้งนี้เมื่อผู้ป่วยรายดังกล่าวมีความ
พร้อมในการเข้าร่วมรับบริการ หน่วยบริการสามารถส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการพิจารณาจากคณะท างานฯ ได้อีก
ครั้ง แต่หากผู้ป่วยไม่สามารถรับการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิตได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
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ให้หน่วยบริการแจ้งให้ สปสช. ทราบภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากทราบเหตุดังกล่าวเพ่ือท าการยกเลิก
การเข้าร่วมบริการ     

                5) หากในระหว่างการให้บริการในงวดที่ 2 ยังไม่สิ้นสุดตามเงื่อนไขแต่ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนสิทธิ
หรือเสียชีวิตระหว่างการรักษา  หน่วยบริการต้องจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากโครงการและแจ้งให้ สปสช. ทราบ
ภายใน 15 วัน หลังจากทราบข้อมูลการเปลี่ยนสิทธิจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นสิทธิอ่ืนหรือ
ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการรักษา และผู้ป่วยรายดังกล่าวได้รับการชดเชยในงวดที่ 1 ไปแล้ว  สปสช. จะไม่จ่าย
ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 

   6) หน่วยบริการต้องติดตามดูแลผู้ป่วยหลังการรักษาเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากมีการ
จ าหน่ายผู้ป่วยออกจากหน่วยบริการ  และรายงานผลการติดตามผู้ป่วยให้ สปสช. ทราบตามระยะเวลาที่
ก าหนดในขั้นตอนการด าเนินงานการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต  ทั้งนี้หากไม่
รายงานผลการติดตามให้ สปสช. ทราบตามที่ก าหนดอาจมีผลต่อการด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป 

กลุ่มที่ 4  กรณีที่จ าเป็นต้องก ากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด 

ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้    
 1) ค่าสารเมทาโดน (Methadone) ส าหรับการให้สารเมทาโดนระยะยาว (Methadone           
Maintenance Treatment : MMT) 
 2) การจ่ายกรณียาจ าเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึงการเบิกชดเชยยา ที่บริหารจัดการโดยส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 

1) ค่าสารเมทาโดน (Methadone) ส าหรับการให้สารเมทาโดนระยะยาว
(Methadone Maintenance Treatment : MMT) 

 ค่าใช้จ่ายส าหรับการให้สารเมทาโดนระยะยาว (Methadone Maintenance Treatment : MMT) 
เป็นการจ่ายชดเชยเพ่ือการบ าบัดรักษาผู้ป่วยติดสารเสพติดในกลุ่มฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่น (อาทิ เฮโรอีน)  
ที่สมัครใจ เฉพาะผู้ป่วยนอก ที่มารับบริการจากหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 โดยมีการลงทะเบียนผู้เข้ารับ
การบ าบัด จัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และติดตามผู้เข้ารับการบ าบัดทุกราย ที่เข้าโครงการควบคู่ไปกับการ
ให้สารเมทาโดน ซึ่งจะท าให้ผู้เข้ารับการบ าบัดที่เข้าร่วมโครงการ สามารถหยุดสารเมทาโดนได้ในระยะเวลาที่
ไม่ยาวนานเกินไป  
 วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือการบ าบัดผู้ติดสารเสพติดในกลุ่มฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่น (อาทิ เฮโรอีน) ที่สมัครใจ เข้าถึงการ
ได้รับสารเมทาโดนทดแทนการใช้ยาเสพติดในกลุ่มฝิ่น และอนุพันธ์ของฝิ่น 
 2) เพ่ือให้หน่วยบริการส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการบ าบัด ได้รับสารเมทาโดนระยะยาวอย่าง
ต่อเนื่อง 
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 ขอบเขตบริการ 
 1) ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีรหัสการวินิจฉัยโรคหลัก (PDx.) F11.2 : Opioid 
dependence  รับบริการผู้ป่วยนอก 
 2) หน่วยบริการที่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และ  
มีแพทย์ผู้ท าการบ าบัดรักษาผ่านการอบรม หรือมีประสบการณ์การรักษาผู้ เสพติดเฮโรอีน มาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 เงื่อนไขการจ่าย 
 1) ผู้รับบริการเป็นผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับบริการประเภทผู้ป่วยนอก 
 2) มีรหัสการวินิจฉัยโรคหลัก (PDx) F 11.2 : Opioid dependence  และรหัสหัตถการ (ICD 9)  
94.25 - Other psychiatric drug therapy 
 3) จ่ายชดเชยเฉพาะการบ าบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดในกลุ่มฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่น (อาทิ เฮโรอีน) 
เท่านั้น  
 4) หน่วยบริการจะต้องผ่านการขออนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
 5) หน่วยบริการต้องรายงานความคืบหน้าในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาที่เข้า
โครงการฯ ต่อกรมการแพทย์ รวมทั้งรายงานการใช้เมทาโดน ต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยมี
ส าเนาเก็บไว้ที่หน่วยบริการ พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ 
 อัตราการจ่ายเงินชดเชย 
 อัตราจ่ายค่าสารเมทาโดนตามจริง ครั้งละไม่เกิน 35 บาท 

2) การจ่ายกรณียาจ าเป็นและยาท่ีมีปัญหาการเข้าถึงการเบิกชดเชยยา ที่บริหาร
จัดการโดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 

 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 
 1) ระบบการขอชดเชยยาในบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชี จ(2) 
  1.1) การเบิกชดเชยยา : กรณีทั่วไป 
  1.2) การเบิกชดเชยยา : กรณีพิเศษส าหรับรายการยาที่ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลานานๆ หรือตลอดชีวิต 
 2) ยา Clopidogrel 
 3) ยาก าพร้า 
 4) การเบิกชดเชยยารักษาโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย 
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1) ระบบการขอชดเชยยาในบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชี จ(2) 

 1.1) การเบิกชดเชยยา : กรณีทั่วไป  
  1) ระบบการอนุมัติการใช้ยา ( Authorized system) สปสช.จะจ่ ายชดเชยยา จ(2)  
ในรูปแบบของการชดเชยเป็นยา หรือการชดเชยเป็นเงิน เท่ ากับมูลค่ายาที่  สปสช.  จัดหาได้  
ตามเงื่อนไขที่  สปสช. ก าหนดให้กับหน่วยบริการที่มีการสั่ งใช้ยาตามแนวทางการก ากับการใช้  
ยาบัญชี จ(2) ในบัญชียาหลักแห่งชาติและการสั่งใช้นั้นต้องผ่านกระบวนการอนุมัติก่อนการใช้ยา  
(Pre-Authorization) โดยหน่วยงานกลางที่จะจัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานสิทธิประโยชน์ทั้ง 3 หน่วยงาน  
ได้แก่ สปสช. ส านักงานประกันสังคมและกรมบัญชีกลาง แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการตั้งหน่วยงานกลางขึ้น  
ดังนั้น สปสช. จึงมอบหมายให้การอนุมัติก่อนการใช้ยาเป็นอ านาจของผู้อ านวยการโรงพยาบาลหรือ  
บุคคล/คณะกรรมการ ที่ผู้ อ านวยการมอบหมายซึ่ ง ในการสั่ ง ใช้ยาดังกล่าวหน่วยบริการต้องมี  
การบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มก ากับการใช้ยาตามแนวทางก ากับการใช้ยา จ(2) ที่บัญชียาหลักแห่งชาติ
ก าหนดและเตรียมพร้อมส าหรับการตรวจสอบโดยส่วนกลางในภายหลัง 
  2) การจ่ายชดเชยให้แก่หน่วยบริการและการขอส ารองยามีวิธีปฏิบัติ โดยหน่วยบริการมีหนังสือ
แสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน สปสช. เขต โดยระบุ ดังนี้ 
   2.1) รายละเอียดของแพทย์ที่สามารถสั่งใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ เลขที่ใบ
ประกอบโรคศิลป์สาขาความเชี่ยวชาญของแพทย์รายการยาและข้อบ่งใช้ที่จะขอสั่งใช้ยา 
                   2.2) รายละเอียดผู้ประสานงานดูแลระบบการเบิกยาของโรงพยาบาล (ชื่อ - นามสกุล
และเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน) เพ่ือใช้ออก Username, Password ส าหรับใช้ในการเข้าสู่โปรแกรม 
การเบิกยาของสปสช.หลังจากนั้นผู้ประสานงานที่ สปสช. เขต จะตรวจสอบข้อมูลและแจ้งหน่วยบริการและ 
สปสช.ส่วนกลาง หน่วยบริการแต่ละแห่งสามารถขอ Username, Password ได้มากกว่า 1 ชุด 
                 2.3) รายการยาและปริมาณที่ขอส ารองทั้งนี้  สปสช. ขอสงวนสิทธิให้ เภสัชกร 
ผู้ประสานงานเขต เป็นผู้การพิจารณาปริมาณยาที่จะให้ส ารอง 
                     2.4) หน่วยบริการกรอกแบบฟอร์มก ากับการใช้ยาตามแนวทางก ากับการใช้ยา จ(2) 
ที่บัญชียาหลักแห่งชาติก าหนด 
                       2.5) ขออนุมัติใช้ยาจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลหรือบุคคล/คณะกรรมการที่
ผู้อ านวยการมอบหมาย (ส่วนนี้ส าหรับระบบควบคุมภายในโรงพยาบาล) 
                         2.6) ส่งข้อมูลการใช้ยาของผู้ป่วยมาที่ สปสช.ซึ่งสามารถเลือกวิธีการส่งข้อมูลได้ 2 ทาง 
(เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) คือ 
                           ช่องทางที่ 1 ส่งข้อมูลผ่านโปรแกรมการเบิกชดเชยยามีลักษณะการส่งข้อมูลเป็น
แบบ Off-line หรือ On-line 
                              ช่องทางที่ 2 ส่งแฟ้มข้อมูลขอชดเชยยาตามรูปแบบที่ก าหนดและส่งข้อมูลการ
ชดเชยดังกล่าวมาท่ี Website ของ สปสช. เขตตามวิธีที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้โปรแกรม 
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   2.7) ระบบจะตัดยอดข้อมูลหลังเที่ยงคืนของทุกวันและส่งข้อมูลเข้าระบบ VMI ของ
องค์การเภสัชกรรมทุกวันโดยหน่วยบริการสามารถตรวจสอบผลการส่งข้อมูลเบิกชดเชยยาได้ 2 ทางคือ จาก
โปรแกรมการเบิกชดเชยยาที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของหน่วยบริการและจากทาง Website ระบบยาของ 
สปสช. http://drug.nhso.go.th/drugsever/  
                       2.8) องค์การเภสัชกรรมจัดส่งยาตามข้อมูลที่ได้รับจากโปรแกรมการเบิกชดเชยยา
ภายใน 7 วัน ท าการหลังจากได้รับข้อมูลจาก สปสช. 

  1.2) การเบิกชดเชยยา : กรณีพิเศษส าหรับรายการยาที่ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลานานๆ หรือตลอดชีวิต 
  สปสช.จัดระบบบริหารจัดการส าหรับการเบิกยาชดเชยส าหรับกรณีดังกล่าวนี้ ได้แก่ 
                 1) ยา Immunoglobulin G (IVIG) ส าหรับผู้ป่วยโรค Primary Immuno deficiency 
Disease (PID) ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับยา Immuno globulin G (IVIG) ตลอดชีวิต 
                         2) ยา Leuprorelin ส าหรับผู้ป่วย Central precocious puberty ซึ่งผู้ป่วยจ าเป็น 
ต้องได้รับยาทุกเดือนต่อกันจนกว่าผู้ป่วยมีอายุครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   3) หรือยาอ่ืนตามที่สปสช.ก าหนด 
  เมื่อหน่วยบริการรับส่งต่อซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ และมีแพทย์ที่อยู่ในเงื่อนไขตาม
หลักเกณฑ์ได้วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรค 2 โรคข้างต้น พิจารณาลงความเห็นว่าสามารถส่งตัวผู้ป่วยกลับไปรับยา
ต่อที่โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิได้ ให้หน่วยบริการรับส่งต่อส่งตัวผู้ป่วยกลับ พร้อมส าเนาแบบฟอร์มก ากับการ 
ใช้ยาและหนังสือส่งตัวที่ระบุรายการยา, ปริมาณที่ต้องใช้, ระยะเวลาใช้ยาไปยังโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ  
ใกล้บ้าน เมื่อโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิได้รับผู้ป่วยแล้ว ให้ท าหนังสือขออนุมัติเบิกชดเชยยาเป็นกรณีพิเศษ  
โดยกรอกแบบฟอร์มการขออนุมัติชดเชยยาเป็นกรณีพิเศษตามเอกสารแนบ รวมทั้งส าเนาหนังสือส่งตัวกลับ
จากหน่วยบริการรับส่งต่อท่ีระบุรายการยาข้างต้น ส่งมายัง สปสช.เขต  
  สปสช. เขต โดยเภสัชกรผู้ประสานงานเขตด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผลการอนุมัติให้
โรงพยาบาลทราบ และประสานกับผู้ประสานงานของโรงพยาบาลเพ่ือด าเนินการให้หน่วยบริการได้รับชดเชย
ยาดังกล่าว อนึ่งการส่งตัวผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถไปรับยาเป็นกรณีพิเศษที่หน่วยบริการทุติยภูมิใกล้บ้านนี้
หน่วยบริการด าเนินการส่งแบบฟอร์มการขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษนี้เฉพาะครั้งแรกที่ด าเนินการเบิกยาให้
ผู้ป่วยแต่ละรายเท่านั้น 

 หมายเหตุ : 
      1) สปสช. และส้านักงานประกันสังคมมีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันเพ่ือพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื นฐานของข้อมูลและการบริหารจัดการสารสนเทศในระบบบริการสุขภาพร่วมกันเพ่ือลดความ
ซ ้าซ้อนและสร้างระบบที่มีมาตรฐานเดียวกันในการบริหารจัดการ อันจะน้าไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ นในที่สุดจึงเป็นเหตุให้ทางส้านักงานประกันสังคมใช้ระบบการเบิกชดเชยยาบัญชี จ(2) 
ของส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ร่วมกันตั งแต่ปีงบประมาณ 2556 
     2) กรณีการเบิกชดเชย Factor VIII และ Factor IX ให้ดู 4) การเบิกชดเชยค่ายารักษาโรค
เลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย  
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2) ยา Clopidogrel 

 2.1) ระบบการเบิกยา Clopidogrel bisulfate 75 mg tablet 

  สปสช. จะจ่ายชดเชยยา Clopidogrel ในรูปแบบของการชดเชยเป็นยา* หรือการชดเชยเป็น
เงินเท่ากับมูลค่ายาที่ สปสช. จัดหาได้ตามเงื่อนไขที่ สปสช. ก าหนดให้กับหน่วยบริการที่มีการสั่งใช้ยาตาม
แนวทางบัญชียาหลักแห่งชาติ 

        1) หน่วยบริการสมัครเข้าร่วมโครงการเพ่ิมการเข้าถึงยา Clopidogrel ผ่านส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตโดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอส ารองยา Clopidogrel และแบบฟอร์มขอ 
Username/Password ส่งให้ สปสช. เขต (ขอแบบฟอร์มดังกล่าวได้จาก สปสช. เขต) เมื่อ สปสช.เขต
ตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ แล้วถ้าถูกต้องจะส่ง Username/Password ในการเบิกยา Clopidogrel ให้หน่วย
บริการเพื่อใช้ในการเบิกชดเชยยา* 

              2) เพ่ือให้การบริหารจัดการยาของหน่วยบริการมีความคล่องตัว ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ จะจัดส่งยาให้แก่หน่วยบริการส ารองยาในเบื้องต้น 3 เดือน โดยพิจารณาจากอัตราการใช้ยาต่อ
เดือนการจ่ายชดเชยและการส ารองยามีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

                  2.1) หน่วยบริการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมการเบิกชดเชยยา (Clopidogrel) โดย
หน่วยบริการสามารถส่งข้อมูลการเบิกยา Clopidogrel ได้ทุกวัน 

               2.2) ส่งข้อมูลการใช้ยาของผู้ป่วยมาที่ สปสช. เขต (สามารถส่งข้อมูลได้ทุกวัน)  
ซึ่งสามารถเลือกวิธีการส่งข้อมูลได้ 2 ช่องทาง (เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) คือ 

                           ช่องทางที่ 1 ส่งข้อมูลผ่านโปรแกรมการเบิกชดเชยยามีลักษณะการส่งข้อมูลเป็น
แบบ Off line หรือ On line 

                              ช่องทางที่ 2 ส่งแฟ้มข้อมูลขอชดเชยยาตามรูปแบบที่ก าหนดและส่งข้อมูลการ
ชดเชยดังกล่าวมาท่ี Web site ของ สปสช. เขต ตามวิธีที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้โปรแกรม 

                3) ระบบจะตัดยอดข้อมูลที่สะสมไว้ที่ส่วนกลางเพ่ือส่งระบบ VMI ขององค์การเภสัชกรรมทุก
เที่ยงคืน 

          4) องค์การเภสัชกรรมจะจัดส่งยาตามข้อมูลที่ได้รับจากโปรแกรมการเบิกยาชดเชยยาภายใน 7 
วันท าการ หลังจากได้รับข้อมูลจาก สปสช. แล้ว (นับจากวันที่ ระบบตัดยอดข้อมูลส่งองค์การ  
เภสัชกรรม) 
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3) ยาก าพร้า 

3.1) ระบบการเบิกยา 

             สปสช. จะจ่ายชดเชยยายาก าพร้าและยาต้านพิษในรูปแบบของการชดเชยเป็นยา* หรือการ
ชดเชยเป็นเงินเท่ากับมูลค่ายาที่ สปสช.* ผ่านเครือข่ายบริการด้านยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
จ าเป็นตามโครงการพิเศษจัดหาได้ตามเงื่อนไขที่ สปสช. ก าหนดให้กับหน่วยบริการที่มีการสั่งใช้ยาตาม
แนวทางบัญชียาหลักแห่งชาติ 

       1) ให้หน่วยบริการท าการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยคนไทยทุกสิทธิการรักษาในโปรแกรมเบิกชดเชยยา
ก าพร้าและยาที่มีปัญหาการเข้าถึงของ สปสช. เพื่อเบิกชดเชยยา 

                2) กรณีผู้ป่วยไม่ใช่คนไทยแต่มีความจ าเป็นต้องได้รับยาต้านพิษที่ไม่สามารถจัดซื้อได้ใน
ประเทศซึ่งเป็นยาในโครงการให้หน่วยบริการกรอกข้อมูลเบิกยาผ่านโปรแกรมเบิกชดเชยยาและแนบเอกสาร
ขอความอนุเคราะห์ขอสนับสนุนยาโดยให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเป็นผู้ลงนามและแนบเอกสารส่งผ่าน
ระบบต่อไป 

              3) หน่วยบริการที่มีผู้ป่วยที่คาดว่าได้รับสารพิษหรือมีความจ าเป็นต้องได้รับยาก าพร้ากลุ่มยา
ต้านพิษที่อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของ สปสช. อาจพิจารณาโทรศัพท์หารือกับศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีหรือ
ศูนย์พิษวิทยาศิริราชหรือคลินิกพิษจากสัตว์เพ่ือช่วยวินิจฉัยหรือแนะน าการใช้ยาก าพร้าโดยเฉพาะกลุ่มยา
ต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงูอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยสามารถติดต่อได้ที่ 

 - ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีโทร 1367  

 - ศูนย์พิษวิทยาศิริราชโทร 02-4197007  

 - คลินิกพิษจากสัตว์โทร 02-2520161-4 ต่อ 125 

           4) กรณีหน่วยบริการมีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความจ าเป็นต้องได้รับยาแต่ไม่ได้เป็นแหล่ง
ส ารองยานั้นให้หน่วยบริการติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือเข้าไปท าการสืบค้นข้อมูลการส ารองยาจากเว็บไซต์ของ 
สปสช. http://drug.nhso.go.th/antidotes/ เพ่ือพิจารณาว่าจะด าเนินการเบิกยาจากแหล่ง 

ส ารองยาใดได้สะดวกและรวดเร็วทั้งนี้หน่วยบริการสามารถเบิกยาจากแหล่งใดก็ได้โดยไม่ต้องค านึงว่าเป็น
หน่วยบริการในเขตเดียวกันหรือไม่เม่ือทราบว่าจะเบิกยาจากแหล่งส ารองยาใดให้หน่วยบริการประสานไปยัง
ผู้ประสานงานตามที่ระบุไว้บนเวบไซด์เพ่ือให้แหล่งส ารองยาดังกล่าวจัดส่งยาให้ต่อไป 

 

 

 

* ผ่านเครือข่ายด้านยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็นตามโครงการพิเศษ 
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   5) กรณีหน่วยบริการที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความจ าเป็นต้องได้รับยาแก้พิษ

และเป็นแหล่งส ารองยานั้นให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการเบิกใช้ยาลงในโปรแกรมเบิกชดเชยยาของ สปสช. 

และสามารถน ายาไปใช้เพ่ือการรักษาผู้ป่วยรายนั้นหากยาที่ส ารองไว้ไม่เพียงพอให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูล

การเบิกใช้ยาลงในโปรแกรมเบิกชดเชยยาของ สปสช. ตามจ านวนที่มีและประสานขอยาเพ่ิมเติมโดย

ด าเนินการตามข้อ 1) 

   6) หน่วยบริการที่เป็นแหล่งส ารองยาและได้รับการประสานขอเบิกยาจากหน่วยบริการ

อ่ืนที่รับผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษและได้รับการวินิจฉัยว่ามีความจ าเป็นต้องได้รับยาให้จัดส่งยาไปยังหน่วยบริการ

ที่ประสานขอยามาหรือนัดหมายให้หน่วยบริการที่มีความจ าเป็นต้องใช้ยามารับยาตามช่องทางที่เหมาะสม

และรวดเร็วและบันทึกข้อมูลการเบิกยาพร้อมข้อมูลการจัดส่งยาในโปรแกรมการบริหารจัดการยาก าพร้าของ 

สปสช. เพ่ือรับการชดเชยยาและค่าขนส่งต่อไปทั้งนี้เมื่อได้รับยาชดเชยแล้วให้หน่วยบริการลงรับยาใน

โปรแกรมเบิกชดเชยยาหัวข้อรับยาเข้าคลังตาม PO โดยหน่วยบริการสามารถตรวจสอบเลขที่ PO ได้ตามใบ

น าส่งจากองค์การเภสัชกรรม 

                         7) หลังจากท่ีหน่วยบริการให้บริการยาและกรอกข้อมูลเพ่ือเบิกชดเชยยาจากระบบแล้ว

จะได้รับการติดต่อจากศูนย์พิษวิทยาเพ่ือติดตามประเมินผลโครงการทั้งนี้ขอความร่วมมือหน่วยบริการให้

ข้อมูลแก่ศูนย์พิษวิทยาเพ่ือใช้ในการประเมินและพัฒนาระบบการบริหารจัดการยาก าพร้าระดับประเทศ

ต่อไป 

          8) กรณีมีการใช้ยา Diphtheria antitoxin inj หรือ Botulinum antitoxin inj ให้

หน่วยบริการด าเนินการตามแนวทางการบริการจัดการยา Diphtheria antitoxin และ Botulinum anti-

toxin รายละเอียดดังภาคผนวก 

                 9) หน่วยบริการที่ไม่ได้เป็นแหล่งส ารองยาแต่อยู่ในพื้นท่ีที่มีความเสี่ยงจะเกิดพิษสามารถ

ขอสมัครเข้ า เป็นหน่วยส ารองยาเ พ่ิมเติมได้ โดยกรอกแบบฟอร์มรายละเ อียดดั งภาคผนวก 3  

พร้อมแนบหนังสืออนุมัติให้เป็นผู้ด าเนินการเบิกจ่ายยาในโครงการเพ่ิมการเข้าถึงยาก าพร้ากลุ่มยาต้านพิษ

โดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้รับมอบอ านาจส่งที่ สปสช.เขต ที่หน่วยบริการสังกัดอยู่เพ่ือด าเนินการเพ่ิมแหล่ง

ส ารองยาต่อไป 

          ทั้งนี้เมื่อหน่วยบริการได้รับยาส ารองแล้วให้หน่วยบริการลงรับยาดังกล่าวในโปรแกรม

เบิกชดเชยยาหัวข้อรับยาเข้าคลังกรณี Initial stock ก่อนการเบิกใช้ยาตามข้ันตอนข้างต้นต่อไป  
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3.2) การจัดการยาหมดอายุ 

 การบริหารจัดการยาก าพร้าและยาต้านพิษหมดอายุ แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

       1) กรณียาก าพร้าที่สปสช.ขอให้หน่วยบริการส ารองตามความเสี่ยงรายการยาประกอบด้วย 

  (1) Dimercaprol inj 

  (2) Sodium nitrite inj. 

  (3) Sodium thiosulfate inj. 

  (4) Methylene blue inj. 

  (5) Diptheria antitoxin inj. 

  (6) Calcium disodium edentate inj. 

 กรณียาท่ีส านักงานขอให้หน่วยบริการส ารองตามความเสี่ยงและความเร่งด่วน มีการจัดซื้อตามแผน
โดยจัดซื้อตามจ านวนขั้นต่ าที่บริษัทผู้ผลิตหรือจ าหน่ายยินดีน าเข้าเพ่ือให้มียาส ารองในปริมาณเพียงพอแก่
การให้บริการและความม่ันคงของประเทศการด าเนินการบริหารจัดการยาหมดอายุให้ด าเนินการดังนี้ 

  (1) เมื่อได้รับยาส ารองขอให้หน่วยบริการลงข้อมูลรับยาเข้าคลังกรณี Initial โดยให้ลงข้อมูล
แยกรายรุ่นการผลิตและลงวันหมดอายุในโปรแกรมเบิกชดเชยยาก าพร้าและยาต้านพิษของ สปสช.โดยกรณี
ยาที่ส่งให้มียาและสารท าละลายในกล่องเดียวกันให้ลงวันหมดอายุโดยยึดตัวยาส าคัญเป็นหลักระบบจะแสดง
สถานะยาใกล้หมดอายุเมื่ออายุยาเหลือน้อยกว่า 1 เดือน และส่งข้อมูลให้ สปสช.เขต เพ่ืออนุมัติตัดจ่ายยา
ทดแทนให้กับหน่วยบริการ  

             (2) เมื่อยาหมดอายุซึ่งจะหมดอายุพร้อมกันทั่วประเทศตามแผนการจัดซื้อองค์การเภสัชกรรม
จะจัดส่งยารุ่นการผลิตใหม่ทดแทนให้หน่วยบริการก่อนยาเดิมหมดอายุตามรายการและจ านวนที่ สปสช.เขต 
อนุมัติทดแทน 

             (3) ให้หน่วยบริการด าเนินการรวบรวมยาหมดอายุเพื่อรอการท าลายและด าเนินการลงรับยารุ่น
การผลิตใหม่เป็นยา initial ในโปรแกรมเบิกชดเชยยาก าพร้าและยาต้านพิษของ สปสช. 

      (4) สปสช. จะด าเนินการรวบรวมข้อมูลยาที่หมดอายุในปีงบประมาณขออนุมัติท าลายยาใน
ภาพรวมและออกหนังสือแจ้งหน่วยบริการท าลายยาที่หมดอายุในเดือนกันยายนของแต่ละปีงบประมาณ 

   (5) หน่วยบริการสรุปรายการและจ านวนยาที่หมดอายุณคลังยาในหน่วยบริการพร้อมแนบ
หนังสืออนุมัติท าลายยาในภาพรวมของ สปสช. รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานและด าเนินการท าลายยาต่อไป 
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   (6) องค์การเภสัชกรรมสรุปรายการและจ านวนยาที่หมดอายุในคลังยา ณ องค์การเภสัชกรรม
พร้อมแนบหนังสืออนุมัติท าลายยาในภาพรวมของ สปสช.รายงานต่อผู้อ านวยการเภสัชกรรมให้ด าเนินการ
ท าลายตามระเบียบพัสดุต่อไป  

 2) กรณียาก าพร้าที่หน่วยบริการขอส ารองตามความต้องการใช้ในพื้นที่ รายการยาประกอบด้วย 

   (1) เซรุ่มต้านพิษงูเห่า 

  (2) เซรุ่มต้านพิษงูเขียวหางไหม้ 

  (3) เซรุ่มต้านพิษงูแมวเซา 

  (4) เซรุ่มต้านพิษงูกะปะ 

  (5) เซรุ่มต้านพิษงูทับสมิงคลา 

  (6) เซรุ่มต้านพิษงูรวมระบบเลือด  

  (7) เซรุ่มต้านพิษงูรวมระบบประสาท 

  (8) Esmolol inj. 

  (9) Diphenhydramine inj. 

  หน่วยบริการด าเนินการ ดังนี้ 

           2.1) เมื่อได้รับยาส ารองขอให้หน่วยบริการลงข้อมูลรับยาเข้าคลังกรณี Initial โดยให้ลงข้อมูล
แยกรายรุ่นการผลิตและลงวันหมดอายุในโปรแกรมเบิกชดเชยยาก าพร้าและยาต้านพิษของ สปสช. โดยกรณี
ยาที่ส่งให้มียาและสารท าละลายในกล่องเดียวกันให้ลงวันหมดอายุโดยยึดตัวยาส าคัญเป็นหลักระบบจะแสดง
สถานะยาใกล้หมดอายุเมื่ออายุยาเหลือน้อยกว่า 1 เดือนส าหรับยาก าพร้าและเมื่ออายุยาเหลือน้อยกว่า 7 
เดือน ส าหรับเซรุ่มและส่งข้อมูลให้ สปสช.เขต  

            2.2) กรณียาก าพร้าให้ สปสช.เขต อนุมัติตัดจ่ายยาทดแทนให้กับหน่วยบริการโดยพิจารณา
ประสานปรับปริมาณการใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้ในพื้นที่ 

             2.3) กรณีเซรุ่มต้านพิษงูให้ สปสช.เขต ประสานปรับเกลี่ยในระดับเขตและปรับปรุง stock ให้
ตรงกับที่หน่วยบริการมีจริงและเมื่อยาหมดอายุให้ สปสช.เขต อนุมัติตัดจ่ายยาทดแทนให้กับหน่วยบริการ
โดยพิจารณาประสานปรับปริมาณการใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้ในพ้ืนที่ 

             2.4) เมื่อยาหมดอายุองคก์ารเภสัชกรรมจะจัดส่งยารุ่นการผลิตใหม่ทดแทนให้หน่วยบริการ
ก่อนยาเดิมหมดอายุตามรายการและจ านวนที่ สปสช.เขต อนุมัติทดแทน 

              2.5) ให้หน่วยบริการด าเนินการรวบรวมยาหมดอายุเพ่ือรอการท าลายและด าเนินการลงรับยา
รุ่นการผลิตใหม่เป็นยา initial ในโปรแกรมเบิกชดเชยยาก าพร้าและยาต้านพิษของ สปสช.        
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   2.6) สปสช. จะรวบรวมข้อมูลยาที่หมดอายุในปีงบประมาณขออนุมัติท าลายยาใน
ภาพรวมและออกหนังสือแจ้งหน่วยบริการท าลายยาที่หมดอายุในเดือนกันยายนของแต่ละปีงบประมาณ 

        2.7) สปสช. สรุปรายการและจ านวนยาที่หมดอายุในหน่วยบริการพร้อมแนบหนังสือ
อนุมัติท าลายยาในภาพรวมของสปสช.รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานและด าเนินการท าลายยาต่อไป  

4) การเบิกชดเชยค่ายารักษาโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟเีลีย 

 การดูแลรักษาโรคเลือดออกง่าย (Hemophilia) 

 ส าหรับผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิว่าง
เพ่ือให้ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียเข้าถึงบริการแฟคเตอร์เข้มข้นโดยเก็บไว้ที่บ้านและน ามารักษาภาวะเลือดออกในระยะ
เริ่มต้นอย่างทันท่วงทีสามารถลดการนอนโรงพยาบาลลดภาวะทุพพลภาพลดการเสียชีวิตและมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการรับส่งต่อให้บริการที่มีมาตรฐานและสนับสนุนการจัด
เครือข่ายบริการโดยมีการบริหารจัดการดังนี้ 

 1) สิทธิประโยชน์ 

  1.1) ผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย (ฮีโมฟีเลีย) ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิว่างจะ
ได้รับการคุ้มครองเฉพาะการจ่ายแฟคเตอร์เข้มข้นไปเก็บไว้ที่บ้านหรือหน่วยบริการเพ่ือรักษาภาวะเลือดออก
ในระยะเริ่มต้นโดยผู้ป่วยต้องมารับยาที่หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคเลือดออกง่าย (ฮีโมฟีเลีย) ที่ตนเองได้
ลงทะเบียนไว้หรือหน่วยบริการเฉพาะโรคที่อยู่ใกล้ภูมิล าเนาผู้ป่วยตามก าหนดนัดของหน่วยบริการนั้นและ
แพทย์ผู้ดูแลจะเป็นผู้ที่ก าหนดจ่ายยาตาม Protocol (แผนการรักษา) ตามที่ก าหนดในระบบบัญชียาหลัก
แห่งชาติและน าไปเก็บไว้ที่บ้านตามความเหมาะสมในแต่ละระดับอาการ 

  1.2) ผู้มีสิทธิจะได้รับแฟคเตอร์เข้มข้นจ านวนหนึ่งส าหรับการรักษาโรคเลือดออกง่าย  
(ฮีโมฟีเลีย) รุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหรือกรณีผ่าตัดฉุกเฉินตามเงื่อนไขที่ก าหนดโดยโรคหรือภาวะ
เลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหรือผ่าตัดฉุกเฉินที่อยู่ในเงื่อนไขได้รับชดเชยค่าแฟคเตอร์เข้มข้น
จ านวนหนึ่งได้แก่อาการเลือดออกรุนแรงในอวัยวะส าคัญของร่างกาย เช่น สมอง ปอด หัวใจ ในช่องท้อง  
และการผ่าตัดฉุกเฉิน เช่นผ่าตัดสมอง ผ่าตัดช่องท้อง ผ่าตัดไส้ติ่ง 

  1.3) ผู้มีสิทธิสามารถเลือกลงทะเบียนกับหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคเลือดออกง่าย 
(ฮีโมฟีเลีย) ในโครงการที่อยู่ใกล้บ้านและสะดวกในการเข้ารับบริการโดยไม่ต้องใช้ใบส่งต่อผู้ป่วยจากหน่วย
บริการประจ า หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคเลือดออกง่าย (ฮีโมฟีเลีย) ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ านวน 49 แห่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (ทั้งนี้ สปสช. อาจประกาศเพ่ิมเติมใน
ภายหลังกรณีที่มีหน่วยบริการเข้าร่วมโครงการเพ่ิมเติมในแต่ละปี) 
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1) คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 
2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
3) คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
5) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ขอนแก่น 
6) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
7) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
8) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
9) โรงพยาบาลราชวิถี 
10) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
11) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
12) โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
13) โรงพยาบาลสระบุรี 
14) โรงพยาบาลชลบุรี 
15) โรงพยาบาลระยอง 
16) โรงพยาบาลพระปกเกล้า 
17) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ 
18) โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
19) โรงพยาบาลราชบุรี 
20) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
21) โรงพยาบาลขอนแก่น 
22) โรงพยาบาลสุรินทร์ 
23) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
24) โรงพยาบาลอุดรธานี 
25) โรงพยาบาลล าปาง 

26) โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
27) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
28) โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
29) โรงพยาบาลพุทธชินราช 
30) โรงพยาบาลนครพิงค์ 
31) โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
32) โรงพยาบาลตรัง 
33) โรงพยาบาลน่าน 
34) โรงพยาบาลนครปฐม 
35) โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
36) รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
37) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
38) โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
39) โรงพยาบาลสกลนคร 
40) โรงพยาบาลพุทธโสธร 
41) โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
42) โรงพยาบาลนราธิวาส 
43) โรงพยาบาลกระบี่ 
44) โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
45) โรงพยาบาลเลิดสิน 
46) โรงพยาบาลชัยภูมิ 
47) โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
48) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
49) โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 

  1.4) ผู้ป่วยต้องใช้สิทธิเข้ารับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ณ  หน่วยบริการประจ าเหมือนเดิมทุกประการรวมถึงการรักษาภาวะเลือดออกในภาวะฉุกเฉินและ
ไม่ฉุกเฉินยกเว้นการตรวจรักษาต่อเนื่องตามนัดเพ่ือรับแฟคเตอร์เข้มข้นเท่านั้นซึ่งจะต้องเข้ารับบริการที่
หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลียที่ผู้ป่วยลงทะเบียนไว้หรือหน่วยบริการเฉพาะโรคที่อยู่ใกล้
ภูมิล าเนาผู้ป่วย  
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  1.5) บริการที่ไม่ครอบคลุมในการจ่ายค่าบริการส่วนประกอบของเลือดส าหรับผู้ป่วยโรค
เลือดออกง่าย (ฮีโมฟีเลีย) 
       1.5.1) การรักษาภาวะเลือดออกอ่ืนๆที่ไม่อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ข้างต้นและไม่ตรงตาม
แนวทางที่บัญชียาหลักก าหนด หน่วยบริการไม่สามารถเบิกชดเชยค่าแฟคเตอร์จาก สปสช. ได้ให้ใช้
ส่วนประกอบของเลือดในการรักษาตามปกติ 

  1.5.2) การรักษาความเจ็บป่วยทั่วไปเป็นภาระหน้าที่ของหน่วยบริการประจ า 
                1.5.3) การรักษาในภาวะฉุกเฉินหากมีความจ าเป็นต้องข้ามขั้นตอนการส่งต่อ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ 2562 
 2) คุณสมบัติของหน่วยบริการ 
     หน่วยบริการสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการกับ สปสช. โดยโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนในโครงการนี้
จะเรียกว่า “หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลีย” ซึ่งต้องมีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดดังนี้ 
     2.1) หลักเกณฑ์ทั่วไป 

  2.1.1) ต้องผ่านการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระบบใดระบบหนึ่ง 
  2.1.2) สามารถให้บริการทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤติฉุกเฉินได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 

                      2.1.3) มีการบริการที่เอ้ือต่อการบริการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการ
ส่งเสริมป้องกันวินิจฉัยบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพ 
                  2.1.4) มีเครือข่ายหน่วยบริการรับส่งต่อและดูแลรักษาในทุกระดับพร้อมทั้งระบบ
สนับสนุนเครือข่ายด้านการจัดการการส่งต่อข้อมูลการดูแลผู้ป่วยและวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
  2.2) ด้านบุคลากร 
                  2.2.1) มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมบุคลากรที่สามารถให้การดูแลครบวงจร
ปฏิบัติงานประจ าเต็มเวลาสามารถให้ค าปรึกษาและบริการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้ คือ อายุรแพทย์
กุมารแพทย์ ทันตแพทย์ นักกายภาพบ าบัด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ นักเทคนิคการแพทย์ 
           2.2.2) มีพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านโลหิตวิทยาไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็น
หัวหน้าทีมปฏิบัติงานในหน่วยบริการประจ า 
  2.3) ด้านการจัดบริการสถานที่และเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
                 2.3.1) มีหน่วยงานเวชระเบียนรับผิดชอบในการจัดระบบข้อมูลและเวชระเบียนผู้ป่วย
อย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้เรียกข้อมูลย้อนหลังได้ไม่ต่ ากว่า 3 ปี และรายงานให้กับ สปสช. ได้
ตามท่ีก าหนด 

  2.3.2) มีหอผู้ป่วยในท่ีมศีกัยภาพและความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยโลหิตวิทยา 
        2.3.3) มีห้องปฏิบัติการธนาคารเลือดและรังสีวินิจฉัยที่ได้มาตรฐานและมีความพร้อม
ให้บริการในภาวะฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
      2.3.4) มีความพร้อมด้านยาที่ก าหนดไว้ในแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่ สปสช. 
และมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียก าหนด 
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3) แนวทางการจัดบริการ 

 3.1) กรณีเลือดออกในระยะเริ่มต้นรูปแบบการให้แฟคเตอร์เข้มข้นมีหลายวิธี เช่น กรณีที่ผู้ป่วย
มีภูมิล าเนาไม่ไกลหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลีย อาจเลือกวิธีส ารองยาไว้ที่หน่วยบริการโดยไม่
จ่ายยาให้ผู้ป่วยเก็บไว้กับตัวเมื่อเกิดเลือดออกให้ผู้ป่วยรีบเดินทางมารับการบ าบัดที่หน่วยบริการรับส่งต่อ
โดยตรงในทันที แต่ถ้าผู้ป่วยอยู่ไกลจากหน่วยบริการรับส่งต่อหรือไม่สะดวกในการเดินทางมารับยาได้อย่าง
ทันท่วงทีหน่วยบริการรับส่งต่ออาจเลือกวิธีจ่ายแฟคเตอร์เข้มข้นจ านวนหนึ่งให้ผู้ป่วยเก็บไว้ที่บ้านหรือหน่วย
บริการประจ าใกล้บ้าน เมื่อเกิดเลือดออกสามารถน ายาไปฉีดหรือรับบริการที่หน่วยบริการประจ าใกล้บ้าน
พร้อมกับน าสมุดประจ าตัวผู้ป่วยไปให้หน่วยบริการนั้นลงบันทึกการให้บริการไว้เป็นหลักฐาน เมื่อผู้ป่วย
กลับมาพบแพทย์ที่หน่วยบริการรับส่งต่อตามนัดในครั้งต่อไปให้หน่วยบริการรับส่งต่อเก็บบันทึกดังกล่าวไว้
เป็นหลักฐานและเบิกค่าแฟคเตอร์เข้มข้นชดเชยคืนส่วนที่ใช้ไปโดยลงข้อมูลการให้บริการทางเว็บไซต์ 
www.nhso.go.th ต่อไป 

      3.2) กรณีเลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงพิการ เสียชีวิตหรือผ่าตัดฉุกเฉิน หน่วยบริการ
รับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลียสามารถให้แฟคเตอร์เข้มข้นแก่ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียที่มีอาการเลือดออกรุนแรงใน
ส่วนประกอบของอวัยวะที่มีเลือดออกบ่อยเช่นในข้อและกล้ามเนื้อ อาการเลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึง
ขั้นพิการ เสียชีวิตหรือจ าเป็นต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉินเพ่ือช่วยชีวิตผู้ป่วยโดยใช้ร่วมกับส่วนประกอบของ
เลือดชนิดอ่ืนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สปสช. จะจ่ายค่าแฟคเตอร์เข้มข้นคืนให้หน่วยบริการโดยระบบ
ชดเชยย้อนหลังในอัตราและเงื่อนไขที่ก าหนด ทั้งนี้โรคหรือภาวะเลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงขั้นพิการ
เสียชีวิตหรือผ่าตัดฉุกเฉินที่อยู่ในเงื่อนไขได้รับชดเชยค่าแฟคเตอร์เข้มข้นจ านวนหนึ่ง ได้แก่อาการเลือดออก
รุนแรงในส่วนประกอบของอวัยวะที่มีเลือดออกบ่อย เช่น ในข้อและกล้ามเนื้อ รวมทั้งอาการเลือดออกรุนแรง
ในอวัยวะส าคัญของร่างกาย เช่น สมอง ปอด หัวใจ ในช่องท้องและการผ่าตัดฉุกเฉิน เช่น ผ่าตัดสมอง ผ่าตัด
ช่องท้อง ผ่าตัดไส้ติ่ง 

      3.3) การติดตามดูแลผู้ป่วย ด าเนินการได้หลายช่องทาง เช่น การเยี่ยมบ้าน (Home care) 
หรือทางโทรศัพท์โดยมีการบันทึกเป็นหลักฐานใน OPD card หรือสมุดบันทึกการโทรศัพท์ของหน่วยบริการ
หรือส่งแบบสอบถามติดตามผู้ป่วยยืนยันสิทธิการรับแฟคเตอร์เข้มข้นตามโครงการโรคเลือดออกง่าย  
ฮีโมฟีเลียให้ผู้ป่วยตอบกลับมาที่หน่วยบริการเพ่ือเป็นหลักฐานแสดงการมีชีวิตอยู่และการเข้าร่วมโครงการ
ของผู้ป่วย ทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักฐานในการตรวจสอบข้อมูลประกอบหลังการจ่ายชดเชยค่าบริการ ในกรณีที่มี  
ข้อบ่งชี้ให้ต้องสงสัยในการติดตามการรักษาหรือการ Follow Up ติดตามดูแลผู้ป่วย 

 4) การจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 

        4.1) เกณฑ์และอัตราการจ่าย การจ่ายเงินชดเชยค่าบริการแฟคเตอร์แก่หน่วยบริการรับส่งต่อ
เฉพาะโรคฮีโมฟีเลียแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
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 4.1.1) กรณีรักษาภาวะเลือดออกในระยะเริ่มต้น (Early Bleeding Treatment) เป็นการ

จ่ายเงินชดเชยค่าบริการแฟคเตอร์ส าหรับผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย (ทั้ ง Hemophilia A,  

Hemophilia B) เพ่ิมจากเงินชดเชยค่าอัตราเหมาจ่ายรายหัวในระบบปกติ (ซึ่งไม่ได้จ่ายเงินชดเชยค่าบริการ

แฟคเตอร์) ตามจ านวนผู้ป่วยที่ลงทะเบียนและรับบริการ โดยจ าแนกการจ่ายชดเชยตามเงื่อนไขอายุและ

ระดับความรุนแรงของโรคในอัตรา ดังนี้ 

 ประเภทผู้ปว่ย 

ฮโีมฟีเลยี A ฮโีมฟีเลยี B 

อตัรา 

(บาท/คน/เดือน) 

อตัรา 

(บาท/คน/ป)ี 

อตัรา 

(บาท/คน/เดือน) 

อตัรา 

(บาท/คน/ป)ี 

1) อายุน้อยกว่า 10 ปี         

    - Severe 24,000 288,000 18,900 226,800 

    - Moderate 12,000 144,000 12,600 151,200 

    - Mild 3,000 36,000 6,300 75,600 

2) อายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป         

    - Severe 28,800 345,600 25,200 302,400 

    - Moderate 12,000 144,000 12,600 151,200 

    - Mild 6,000 72,000 6,300 75,600 

 ทั้งนี้ สปสช. จะจ่ายเป็นงวดรายเดือนตามผลงานการให้บริการ 

 หมายเหตุ : 

    กรณีการรักษาภาวะเลือดออกในระยะเริ่มต้น (Early Bleeding Treatment) ในเด็กอายุต่้ากว่า  

10 ปีลงมา รวมทั งในเด็กอายุตั งแต่ 10 ปี และผู้ใหญ่ในระดับ Mild, Moderate และ Severe แพทย์ผู้ท้า

การรักษาต้องให้บริการรักษาผู้ป่วยด้วยแฟคเตอร์ตามจ้านวนที่ระบุไว้ในแต่ละระดับอาการของแผน  

การรักษา (Protocol) เท่านั น 

ตารางแสดงอัตราจ่ายชดเชยการรักษาโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย  
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  4.1.2) กรณีเลือดออกบ่อย เช่น เลือดออกในข้อและกล้ามเนื้อ อาการเลือดออกรุนแรงที่เป็น
อันตรายถึงพิการ เสียชีวิต หรือผ่าตัดฉุกเฉินเป็นการจ่ายเพ่ิมจากระบบ DRGs ให้แก่หน่วยบริการรับส่งต่อ
เฉพาะโรคฮีโมฟีเลียที่รักษาผู้ป่วยที่มีอาการเลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงพิการ เสียชีวิต หรือผ่าตัด
ฉุกเฉินตามมูลค่าแฟคเตอร์เข้มข้นที่ใช้จริงในการเจ็บป่วยครั้งนั้น ดังนี้ 
              1) ส าหรับกรณีเลือดออกรุนแรงที่มีภาวะเลือดออกรุนแรงในส่วนประกอบของอวัยวะที่มี
เลือดออกบ่อยเช่นในข้อและกล้ามเนื้อ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะจ่ายชดเชยเป็นครั้งๆ  
ตามค่าใช้จ่ายจริงที่หน่วยบริการรับส่งต่อรับผู้ป่วยไว้รักษาเป็นผู้ป่วยนอกและสังเกตอาการแต่ไม่เกิน 
150,000 บาท/ครั้ง ของการเข้ารับการรักษาโดยจ ากัดจ านวนครั้งที่ผู้ป่วย 1 คนเข้ารับการรักษาไม่เกิน  
2 ครั้ง/ 1 เดือน 
       2) ส าหรับกรณีเลือดออกรุนแรงในส่วนประกอบของอวัยวะที่มีเลือดออกบ่อย เช่นในข้อ
และกล้ามเนื้อหรือภาวะเลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหรือผ่าตัดฉุกเฉินจ่ายเป็นครั้งๆ ตามค่าใช้จ่าย
จริงที่หน่วยบริการรับส่งต่อรับผู้ป่วยไว้รักษาเป็นผู้ป่วยในแต่ไม่เกิน 300,000 บาท/ครั้ง ของการเข้ารับการ
รักษาและนอนโรงพยาบาล (ไม่จ ากัดจ านวนครั้งของการเข้ารับการรักษาที่นอนโรงพยาบาลในปีงบประมาณ) 
     4.2) เงื่อนไขการจ่ายเงิน สปสช. จะจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์เมื่อหน่วยบริการรับส่ง
ต่อบันทึกข้อมูลการรักษาการให้บริการแฟคเตอร์ (แพทย์ผู้ท าการรักษาจะต้องจ่ายแฟคเตอร์ให้ผู้ป่วยโรค
เลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียในทุกกลุ่มอายุและทุกระดับอาการตามที่ระบุไว้ในแผนการรักษา) และการตรวจ
ติดตามผู้ป่วย (Follow up) ในโปรแกรมระบบ DMIS เท่านั้น โดยหน่วยบริการต้องท าการบันทึกข้อมูลการ
รักษาผู้ป่วยภายใน 30 วัน หลังเข้ารับบริการในแต่ละครั้งและ สปสช. จะด าเนินการตัดข้อมูลการให้บริการ
เพ่ือประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือนและจะท าการจ่ายชดเชยภายในเดือนถัดๆ ไป สปสช. มีสิทธิขอตรวจ
ประวัติการรักษาเพ่ือท าการตรวจสอบข้อมูลหลังการรักษา (Post audit) ในกรณีมีข้อขัดแย้งหรือข้อบ่งชี้ว่า
การรักษาไม่เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 
 5) บทบาทการจัดบริการ 
  5.1) บทบาทของ Case manager 
                5.1.1) ท าทะเบียนผู้ป่วยทบทวนการบริการและติดตามผู้ป่วยให้มารับบริการตาม
แผนการรักษารวมทั้งการประเมินผล 
   5.1.2) ประสานสนับสนุนและให้ข้อมูลแก่แพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพในการ 
บริการรักษา 
   5.1.3) เป็นส่วนหนึ่งของทีมสหสาขาวิชาชีพในการติดตามรักษา/ดูแลผู้ป่วย 
        5.1.4) ให้ค าปรึกษาแนะน าและความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นตลอดจน
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยจากอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น 
                  5.1.5) แนะน าผู้ป่วยและเครือญาติให้ช่วยค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเข้ารับ
การตรวจวินิจฉัยและรักษา 
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 5.2) บทบาทหน่วยบริการประจ า 

       5.2.1) ให้บริการดูแลรักษาส่งเสริมป้องกันฟ้ืนฟูกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไปตามปกติตามสิทธิ
ประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

                 5.2.2) แนะน าและส่งผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย (ฮีโมฟีเลีย) ที่อยู่ในความดูแลไปลงทะเบียนเพ่ือ
รับสิทธิประโยชน์ที่หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคที่เข้าร่วมโครงการ 

                5.2.3) ให้บริการฉีดแฟคเตอร์เข้มข้นแก่ผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย (ฮีโมฟีเลีย) ที่เริ่มมีอาการ
เลือดออกตลอดจนดูแลรักษากรณีมีอาการเลือดออกท่ีไม่ใช่อาการเลือดออกรุนแรงมากที่เป็นอันตรายถึงชีวิต
หรือการผ่าตัดฉุกเฉินด้วยส่วนประกอบของเลือด (พลาสม่าสด, พลาสม่าแห้ง, ไครโอ -ปริซิปิเตรต  
เป็นต้น)  หากเกินขีดความสามารถการรักษาให้ส่งผู้ป่วยไปรักษาที่หน่วยบริการระดับสูงขึ้นไป ตามระบบส่ง
ต่อหรือที่หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคที่เข้าร่วมโครงการ 

              5.2.4) ตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกง่ายผิดปกติทางพันธุกรรมและส่งเข้ารับการตรวจ
วินิจฉัยที่หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคที่เข้าร่วมโครงการ 

 5.3) บทบาทหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคเลือดออกง่าย (ฮีโมฟีเลีย) 

  5.3.1) ลงทะเบียนผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย (ฮีโมฟีเลีย) 

    5.3.2) ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย (ฮีโมฟีเลีย) ที่มีภาวะเลือดออกรุนแรงที่เป็น
อันตรายถึงชีวิตหรือจ าเป็นต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉินซึ่งลงทะเบียนกับหน่วยบริการหรือถูกส่งตัวมาจาก
หน่วยบริการประจ า 

               5.3.3) ติดตามการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย (ฮีโมฟีเลีย) และจ่ายยาแฟคเตอร์เข้มข้น
ให้ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนเพ่ือน าไปใช้กรณีที่เริ่มมีเลือดออกตามแนวทางเวชปฏิบัติและดุลยพินิจของแพทย์
ผู้รักษา 

  5.3.4) จัดทีมสหสาขาวิชาชีพให้การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม 

  5.3.5) ประสานกับหน่วยบริการประจ าเพื่อการส่งเสริมป้องกันฟ้ืนฟูสภาพ 

               5.3.6) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ป่วยและญาติในการปฏิบัติตัวและดูแลผู้ป่วยโรค
เลือดออกง่าย (ฮีโมฟีเลีย) ให้สามารถประกอบภารกิจในชีวิตประจ าวันได้โดยปลอดภัยและลดโอกาสเสี่ยง
จากภาวะเลือดออกหรือปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้มีอาการเลือดออก 

              5.3.7) จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการด้านโรคเลือดออกง่าย(ฮีโมฟีเลีย)เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งแก่เครือข่ายบริการและเครือข่ายผู้ป่วยแบบบูรณาการ 

  5.3.8) ส่งรายงานให้ สปสช. ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
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กลุ่มที่ 5 การจ่ายกรณีโรคท่ีต้องบริหารแบบเฉพาะโรค 

 

 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 

 1) การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย 

 2) การดูแลผู้ป่วยวัณโรครวมทั้งการรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในเด็ก การบริหารงบบริการ
ผู้ป่วยวัณโรค 

 3) แนวทางการขอรับค่าบริการแบบประคับประคอง  (Palliative care) ส าหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
ที่บ้าน  

1. การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย    

   การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย เพ่ือเป็นการจ่ายเพิ่มเติมสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ 

ดูแลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง หรือพ่ึงพาเลือด (Transfusion dependent thalassemia) อย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้ผู้ป่วยได้รับบริการตามมาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

1. วัตถุประสงค์ เพ่ือ 

 1.1  เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงได้รับเลือดและ/หรือยาขับเหล็กตามความ
จ าเป็น 

 1.2 เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวม 

 1.3 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงระดับจังหวัด/เขต 

2. กลุ่มเป้าหมาย  

 2.1  ผู้ป่วยเป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    

 2.2  ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง หรือชนิดพ่ึงพา 

เลือด (Transfusion dependent thalassemia :TDT) โดยแบ่งกลุ่มอายุเป็น 2 กลุ่มอายุ ดังนี  

  (1) กลุ่มอายุ 6 เดือน – 6 ปี 

  (2) กลุ่มอายุ 6 ปีขึ นไป 

3. คุณสมบัติของหน่วยบริการ 

 เป็นหน่วยบริการที่ขึ นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 



103 บทที่ 3 แนวทางปฏบิัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการกรณีเฉพาะ  | 

3 

4. แนวทาง เงื่อนไข และอัตราการจ่าย การให้บริการ 

    ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมส าหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง หรือชนิดพ่ึงพาเลือด 
(Tranfusion Dependent thalassemia : TDT) ทุกคน ที่วินิจฉัยโรคด้วย รหัส ICD 10 : D 56.0 Alpha   

thalassemia, D 56.1 Beta  thalassemia/Hb E,Homozygous Beta thalassemia มีความจ าเป็นต้อง
ได้รับเลือดเป็นประจ า และยาขับเหล็ก อย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยบริการที่จัดบริการ ด าเนินการลงทะเบียน
ผู้ป่วย ทุกรายที่มารับบริการ วงเงิน 255,800,300 บาท (สองร้อยห้าสิบห้าล้านแปดแสนสามร้อยบาทถ้วน)  
มีแนวทาง ดังนี  

 4.1 จ่ายยาขับเหล็กชนิดรับประทาน คือ ยา Deferaxirox  อัตราจ่ายเม็ดละ 126 บาท ตามข้อบ่งชี  
โดยอ้างอิงเงื่อนไขจากคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ดังนี  

         4.1.1 กรณีเด็กอายุ 2 – 6 ปี  

   1) ผู้ป่วยเด็กอายุ 2 – 6 ปี (ค านวณอายุ จาก วันเดือนปีเกิด กับ วันเดือนปีที่มารับ
บริการ) 

 2) เป็นผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิดพ่ึงพาเลือด โดย การพ่ึงพาเลือด (transfusion depend-
ence)หมายถึงข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี  

     (2.1) ได้รับ hypertransfusion มามากกว่า 1 ปี หรือ 

     (2.2) ได้รับเลือด (transfusion) มาแล้วมากกว่า 10  ครั ง 

    3) ระดับ serum ferritin มากกว่า 1,000 ng/mL  ติดต่อกันอย่างน้อย 2 ครั ง โดย
วัดห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน 

 เมื่อผู้ป่วยท่ีได้รับยา deferasirox มีอายุครบ 6 ปี ให้เปลี่ยนไปใช้ยา deferiprone แทน  

         4.1.2 กรณีเด็กอายุมากกว่า 6 ปี 

     การพิจารณาใช้เป็นยา Deferasirox  ให้เป็นล าดับถัดไปในผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิดพ่ึงพา
เลือด ที่ไม่สามารถใช้ยา deferiprone ได้ เนื่องจาก สาเหตุข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี  

 1)  ผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์จาก deferiprone ตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี  

          (1.1) มีอาการแพ้ยาที่แสดงด้วย systemic allergic reaction รุนแรงที่ได้รับยืนยัน
แล้ว         

      (1.2) มีการเพ่ิมขึ นของ ALT และ/หรือ AST มากกว่า 2.5 เท่าของ upper limit 
ของค่าปกติ  

      (1.3) ภาวะ neutropenia (absolute neutrophil count < 1,000 /µL) และ
เกิดซ  าอีกหลังจากได้รับการ rechallenge 
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   (1.4) มีภาวะ severe neutropenia (absolute neutrophil count < 500 /µL) 

   (1.5) มี severe arthropathy ได้แก่ ยังคงมีอาการปวดรุนแรงหลังจากได้ยาแก้ปวด 
อย่างเต็มที่แล้ว  หรือรบกวนการท ากิจวัตรประจ าวันอย่างชัดเจน (disturbance of daily life activity 
and/or  dysfunction) จนต้องหยุดยา และเกิดซ  าอีกหลังจากได้รับการ rechallenge  

     (1.6) มีภาวะ intolerance ต่อการให้ยา deferiprone โดยมีผลข้างเคียงจากยา de-
feriprone  ที่มีความรุนแรง grade 2 ตาม CTCAE เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย เป็นต้น และเกิดซ  าอีก
หลังจากได้รับการ rechallenge ยกเว้น ความรุนแรง ตั งแต่ grade 3 ขึ นไปไม่ต้อง rechallengeหมายเหตุ: 
ทุกข้อข้างต้นต้องผ่านการประเมินและยืนยันโดยระบบ Adverse Drug Reactions ของสถานพยาบาลแล้ว 
(CTCAE = Common Terminology Criteria for Adverse Events) 

 2)  ผู้ป่วยที่ล้มเหลวจากการใช้ deferiprone ตามเกณฑ์ทุกข้อดังต่อไปนี  

      (2.1) มีการใช้ยา deferiprone ในขนาดสูงสุดที่ผู้ป่วยสามารถทนได้ หรือถึงระดับ 

100 mg/kg/day     

      (2.2) มีระดับ serum ferritin > 2,500 ng/mL โดย (1) ระดับ serum ferritin ไม่

ลดลงหรือเพ่ิมขึ นหลังรับยาไปแล้วเป็นเวลา 1 ปี หรือ (2) ระดับ serum ferritin ลดลงไม่ถึง 15 % จากค่า

เริ่มต้นหลังรับยาไปแล้ว เป็นเวลา 2 ปี หมายเหตุ: ผู้ป่วยที่ถือว่าล้มเหลวจากการใช้ deferiprone จะต้อง

ผ่านการประเมินว่าให้ความร่วมมือในการใช้ยาแล้ว 

  4.2 จ่ายในอัตราเหมาจ่าย จากวงเงินที่เหลือจากการจ่ายค่ายา Deferasirox  ตามจ านวน
ผู้ป่วยที่ลงทะเบียน ส าหรับการจัดบริการ ได้แก่  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ HCT (Hematocrit)  ก่อน
การให้เลือดทุกครั ง การให้เลือดทุกชนิด และการตรวจ Serum ferritin จ านวน  4 ครั งต่อปี ยาขับเหล็ก
ชนิดฉีด ได้แก่ ยา Desferrioxamine (Desferal) และยาขับเหล็กชนิดรับประทาน ได้แก่ ยา Deferiporne 
(L1,DFP)  

                 หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเบิกจ่ายตามระบบ OP/IP ปกต ิ

5. การบันทึกข้อมูลขอรับค่าใช้จ่าย 

5.1 หน่วยบริการที่ให้บริการบันทึกข้อมูลการให้บริการ การเจาะเลือดตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
HCT Hemoglobin การให้เลือด การเจาะเลือดตรวจ serum ferritin การให้ยาขับเหล็กทุกชนิด ผู้ป่วยโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง เพ่ือลงทะเบียนผู้ป่วยผ่านระบบบูรณาการการคัดกรองหญิงตั งครรภ์ 
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และทารกแรกเกิด (National Perinatal Registry Portal) http://nprp.nhso.go.th ->-> กลุ่มผู้ป่วยโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง  ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

 5.2 ส านักงาน ประมวลผลการจ่ายตามเงื่อนไขที่ก าหนด จากระบบบูรณาการการคัดกรองหญิง 

ตั งครรภ์และทารกแรกเกิด ภายในวันที่ 15 และด าเนินการจ่ายภายใน 30 วัน โดยหน่วยที่ให้บริการต้องไม่
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากหน่วยบริการ หรือผู้ป่วย เพิ่มเติม 

  5.3  หน่วยบริการตรวจสอบข้อมูลการจ่ายได้จาก www.nhso.go.th ->-> nhso Budget กรณีท่ี
หน่วยบริการได้รับค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการจ่าย ที่ส านักงาน ก าหนดขอให้
หน่วยบริการจัดท าเอกสารอุทธรณ์พร้อมแนบหลักฐานภายใน 30 วัน หลังจากการแจ้งค่าใช้จ่าย 

6.  บทบาทของหน่วยงาน 

6.1  ส านักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 

   1) แต่งตั งและประชุมหารือการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 
จัดระบบความเชื่อมโยงบริการ ตั งแต่ การตรวจคัดกรอง การตรวจยืนยัน การวินิจฉัยโรค การรักษา การ
จัดหาเลือดที่เหมาะสมและปลอดภัย 

 2) สร้างความเข้าใจการด าเนินงานของหน่วยบริการทุกระดับ 

   3) สนับสนุนระบบการให้ค าปรึกษาระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกับบุคลากรทางการแพทย์ ระบบ
การส่งต่อผู้ป่วยภายในเครือข่าย 

 4) ประเมินผลการด าเนินงานร่วมกับหน่วยบริการในเขต 

 6.2 หน่วยบริการ 

  1) ด าเนินการลงทะเบียนผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง หรือพ่ึงพาเลือด 
(Transfusion dependent Thalassemia) ทุกรายที่มารับบริการ 

  2) หน่วยบริการที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ กุมารแพทย์โรคโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก  

อายุรแพทย์โรคโลหิตวิทยา ท าหน้าที่เป็นที่พ่ีเลี ยง ให้ค าปรึกษา สนับสนุนวิชาการแก่หน่วยบริการใน
เครือข่าย 

   3) พัฒนาศักยภาพทีมบุคลากรที่ให้บริการ ประกอบด้วย แพทย์, เภสัชกร, พยาบาลวิชาชีพ  

นักเทคนิคการแพทย์, นักสังคมสงเคราะห์ ฯ 

   4) ติดตาม ดูแลผู้ป่วย อย่างต่อเนื่อง 

  5) ประสานงานการดูแลผู้ป่วย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียน ฯ  

http://nprp.nhso.go.th
http://WWW.nhso.go.th
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7.  การติดตามและประเมินผล 

 7.1 ประเมินจากการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 7.2 ประเมินจากผลการให้บริการ การให้เลือดและยาขับเหล็ก อย่างต่อเนื่อง 

 7.3 ประเมินจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ HCT, Hemoglobin, serum Ferritin 

2. การดูแลผู้ป่วยวัณโรครวมทั้งการรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงใน
เด็ก การบริหารงบบริการผู้ป่วยวัณโรค   

การบริหารงบบริการผู้ป่วยวัณโรคปีงบประมาณ 2562 

1. หลักการและเหตุผล 

   วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่ส าคัญทั้งยังเป็นปัญหาสาธารณสุข เป็นสาเหตุของการป่วยและการเสียชีวิตใน
หลายประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย สาเหตุที่ท าให้วัณโรคกลับมามีปัญหาใหม่ทั่วโลกคือการไม่ได้รับการ
รักษาหรือได้รับการรักษาที่ไม่ต่อเนื่องหรือไม่มีคุณภาพ การอพยพย้ายถิ่นและแรงงานเคลื่อนย้าย การแพร่
ระบาดของเอชไอวี/เอดส์ ที่ส่งผลให้การแพร่ระบาดของวัณโรคมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น องค์การอนามัย
โลกจัดประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูง จากสถานการณ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าวัณโรคยังเป็น
ปัญหาสุขภาพท่ีน่าเป็นห่วงของประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีปัญหาวัณโรคดื้อยาจากการกินยาไม่ต่อเนื่องอีก
ด้วย 

ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สปสช. จึง
จัดให้มีการบริหารจัดการในการดูแลรักษาวัณโรคอย่างครบวงจรในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยมี
เป้าหมายเพ่ือให้ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการค้นหาและเข้าถึงบริการดูแลรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ ได้รับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่องมีผลลัพธ์การรักษาที่ดี ส่งผลให้อัตราป่วยและอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคลดลงรวมถึง
สนับสนุนให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพในระบบการดูแลรักษาและควบคุมวัณโรค 

2. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือลดอัตราป่วยและอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค 
1.2 เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมในการค้นหาและการเข้าถึงบริการดูแลรักษาของผู้ป่วยวัณโรค 
1.3 เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการการดูแลรักษาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา (Multi-drugresistance 

tuberculosis:MDR-TB) การตรวจวินิจฉัยและการติดตามการรักษาวัณโรคและวัณโรคดื้อยาที่มีคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพ 
3. ผู้มีสิทธิขอรับบริการ 
    บุคคลที่มีสัญชาติไทยมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก และมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ
สิทธิว่าง 
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หมายเหตุ: ผู้ป่วยวัณโรคควรเข้ารับบริการรักษาและขึ้นทะเบียนที่หน่วยบริการประจ าของตน แต่
หากมีเหตุจ าเป็นสามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการอื่นได้ 
4. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
  4.1 บริการดูแลรักษาด้วยยารักษาวัณโรค 

4.1.1 บริการดูแลรักษาด้วยยารักษาวัณโรคทั้งสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยา 
4.1.2 บริการรักษาการติดเชื้อระยะแฝงส าหรับเด็กท่ีสัมผัสผู้ป่วยวัณโรค 

4.2 บริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัยหรือติดตามการรักษา 
4.2.1 บริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานเพื่อการติดตามการรักษาวัณโรค 
4.2.2 บริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา 

     4.2.3 บริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเพ่ือติดตามการรักษาวัณโรคดื้อยา 
4.3 บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคท่ีมารับการรักษาและติดตาม 
4.4 บริการก ากับการกินยา (Directly Observed Treatment : DOT) 
4.5 บริการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 
4.6 บริการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจ า 

5. กรอบการบริหารจัดการงบประมาณ 
    สปสช. สนับสนุนงบประมาณส าหรับสนับสนุนระบบบริการดูแลรักษาวัณโรคในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ โดยแบ่งเป็นหมวดดังแสดงในแผนภูมิ 
 

แผนภูมิแสดงกรอบการบริหารเงินกองทุนวัณโรคปีงบประมาณ 2562 

งบบริการผู้ป่วยวัณโรค 
งบประมาณ 611.78 ล้านบาท 

บริการดแูลรักษา 
ด้วยยารักษาวณัโรค 

บริการดแูลรักษา 
ผู้ป่วยวัณโรคที่มา 
รับการรักษาและ

ติดตาม 

บริการตรวจชันสูตรพื้นฐาน

เพื่อติดตามการรักษา 

บริการตรวจชันสูตร 
ทางห้องปฏิบตัิการเพื่อ

วินิจฉัยหรือ 
ติดตามการรักษา 

บริการตรวจชันสูตรเพื่อ

วินิจฉัยวัณโรคดื้อยา 
บริการตรวจชันสูตรเพื่อติดตาม

การรักษาวัณโรคดื้อยา 

บริการคัดกรอง 
หาผู้ป่วยวณัโรค   

ในเรือนจ า 

บริการค้นหาผุ้ป่วย 
วัณโรค 

บริการก ากบัการ 
กินยา (DOT) 

ทั้งนี้ให้สามารถเกลี่ยเงินระหว่างประเภทบริการได้ตามศักยภาพของระบบบริการ 
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5.1 บริการดูแลรักษาด้วยยารักษาวัณโรค 
       5.1.1 การรักษาวัณโรคด้วยยารักษาวัณโรคท้ังสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยา  

   ชดเชยเป็นยาหรือเงินค่ายารักษาวัณโรคแก่หน่วยบริการ ตามจ านวนที่หน่วยบริการจ่าย
จริงให้ผู้ป่วย โดยหน่วยบริการบันทึกผ่านโปรแกรม TBCM online หรือน าเข้าข้อมูลบริการและประมวลผล
เบิกจ่ายด้วยโปรแกรม TB Data Hub  
        5.1.2 การรักษาการติดเชื้อระยะแฝงส าหรับเด็กท่ีสัมผัสผู้ป่วยวัณโรค 

    ชดเชยเป็นยาหรือเงินค่ายารักษาการติดเชื้อระยะแฝงแก่หน่วยบริการ ตามจ านวนที่
หน่วยบริการจ่ายจริงให้ผู้ป่วย โดยหน่วยบริการบันทึกผ่านโปรแกรม TBCM online หรือน าเข้าข้อมูล
บริการและประมวลผลเบิกจ่ายด้วยโปรแกรม TB Data Hub เว็บไซต์ http://tbdatahub.nhso.go.th  

             หมายเหตุ : -  สปสช. ชดเชยยารักษาวัณโรคให้หน่วยบริการที่อยู่ในเครือข่ายหน่วย
บริการด้านยาและเวชภัณฑ์ ยกเว้นหน่วยบริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ชดเชย
เป็นเงินค่ายารักษาวัณโรค 

5.2 บริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยหรือติดตามการรักษา 
            สปสช. ชดเชยเงินค่าบริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการวัณโรคแก่หน่วยบริการ กรณีเป็น
การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการพ้ืนฐาน (Sputum exam for AFB, CXR) และการตรวจชันสูตรทาง
ห้องปฏิบัติการวัณโรคดื้อยากรณีเป็นการตรวจเสมหะโดยการเพาะเลี้ยงเชื้อ (Culture) การทดสอบความไว
ต่อยาวัณโรค (DST) การตรวจเชื้อวัณโรคดื้อยาด้วยเทคนิค Molecular assay โดยหน่วยเบิกชดเชย
ค่าบริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการได้ตามจ านวนที่ให้บริการจริง โดยบันทึกผ่านโปรแกรม TBCM 
online หรือน าเข้าข้อมูลบริการและประมวลผลเบิกจ่ายด้วยโปรแกรม TB Data Hub  
 5.3 บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่มารับการรักษาและติดตาม 
          สปสช. ชดเชยเงินค่าบริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมด ที่เกิดขึ้น
จากการให้บริการได้แก่บริการดูแลรักษา การติดตามการรักษา บริการให้ค าปรึกษา และให้ความรู้เกี่ยวกับ
วัณโรคบันทึกข้อมูลและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยบริการเบิกชดเชยค่าบริการดูแลรักษาผู้ป่วยได้
ตามจ านวนที่ให้บริการจริง โดยบันทึกผ่านโปรแกรม TBCM online หรือน าเข้าข้อมูลบริการและ
ประมวลผลเบิกจ่ายด้วยโปรแกรม TB Data Hub เว็บไซต์ http://tbdatahub.nhso.go.th  

5.4 บริการก ากับการกินยา (DOT) 
              สปสช. จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนบริการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนบริการที่ส่งผล
ต่อการรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพได้แก่บริการติดตามการรักษาผู้ป่วยวัณโรคอย่าง
ต่อเนื่องการก ากับการกินยาของผู้ป่วยเพ่ือให้กินยาครบถ้วนต่อเนื่อง เพ่ือผลลัพธ์การรักษาที่ดีของผู้ป่วยวัณ
โรค ทั้งนี้ สปสช. จัดสรรงบบริการก ากับการกินยา DOT ตามเกณฑ์คุณภาพ ตัวชี้วัดที่ก าหนด โดยหน่วย
บริการรายงานผลการให้บริการก ากับการกินยา ตามเกณฑ์คุณภาพ ตัวชี้วัดที่ก าหนด โดยบันทึกผ่าน
โปรแกรม TBCM online หรือน าเข้าข้อมูลบริการและประมวลผลเบิกจ่ายด้วยโปรแกรม TB Data Hub  
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5.5 บริการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 

      สปสช.จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนบริการมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนบริการที่
เกี่ยวข้องกับการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และน าเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาแต่เนิ่นๆเช่นการตรวจคัด
กรองผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรคกิจกรรมค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงเป็นต้น โดยหน่วยบริการ
รายงานผลบริการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค โดยบันทึกผ่านโปรแกรม TBCM online หรือน าเข้าข้อมูลบริการ
และประมวลผลเบิกจ่ายด้วยโปรแกรม TB Data Hub  

5.6 บริการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจ า 

                สปสช. จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนบริการคัดกรองวัณโรคในเรือนจ ามีวัตถุประสงค์
เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงได้รับการตรวจคัดกรองวัณโรค ซึ่งครอบคลุมบริการตรวจ  
คัดกรองวัณโรคในเรือนจ าและบริการป้องกันการแพร่กระจายเชื อวัณโรคในเรือนจ า โดยหน่วยบริการ
รายงานผลบริการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจ า โดยบันทึกผ่านโปรแกรม TBCM online หรือน าเข้า
ข้อมูลบริการและประมวลผลเบิกจ่ายด้วยโปรแกรม TB Data Hub  

6. สรุปการชดเชยบริการ 

แนวทางการเบิกชดเชยบริการการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สปสช. ก าหนด 
 

รายการ การจ่ายชดเชย 

ยารักษาวัณโรค   
• ยารักษาวัณโรค ชดเชยเป็นยา/เงินค่ายารักษาวัณโรค 
• ยารักษาการติดเชื้อระยะแฝง ส าหรับเด็กทีส่ัมผสัผู้ป่วยวัณโรค ชดเชยเป็นยา/เงินค่ายารักษาวัณโรค 

บริการตรวจชันสตูรทางห้องปฏิบตัิการวัณโรค ชดเชยเป็นเงินค่าบริการ 
บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวณัโรคที่มารับการรักษาและติดตาม ชดเชยเป็นเงินค่าบริการ 
บริการก ากับการกินยา (DOT) จัดสรรตามเกณฑ์ที่ สปสช.เขต ก าหนด 
บริการค้นหาผู้ป่วยวณัโรค จัดสรรตามเกณฑ์ที่ สปสช.เขต ก าหนด 
บริการคดักรองหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจ า ชดเชยเป็นเงินค่าบริการ 

ตารางแสดงการจ่ายชดเชยบริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค 

หมายเหตุ : สปสช. ชดเชยยารักษาวัณโรคให้แก่เครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์เพ่ือสนับสนุน
ให้กับหน่วยบริการที่อยู่ในเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ยกเว้นหน่วยบริการที่ไม่อยู่ใน
เครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ชดเชยเป็นเงินค่ายารักษาวัณโรค 
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6.1 บริการดูแลรักษาด้วยยารักษาวัณโรค 

      วิธีการเบิกชดเชย 

              แนวทางการเบิกชดเชยการรักษาผู้ป่วยวัณโรคด้วยยารักษาวัณโรค ต้องด าเนินการบันทึก
ผ่านโปรแกรม TBCM online หรือน าเข้าข้อมูลบริการและประมวลผลเบิกจ่ายด้วยโปรแกรม TB Data 
Hub ที่ เว็บไซต์ http://tbdatahub.nhso.go.th  

รายการ การเบิกชดเชย อัตราค่าชดเชย 
ยารักษาวัณโรค 
- หน่วยบริการที่ไม่อยู่ใน

เครือข่ายหน่วยบริการด้านยา หนว่ยบรกิารเบกิชดเชยยารกัษาวณัโรคไดต้ามที่

จ านวนทีใ่หบ้รกิารจรงิ โดยบนัทกึผา่นโปรแกรม 

TBCM online หรอืน าเขา้ขอ้มลูบรกิาร และ

ประมวลผลเบกิจา่ยดว้ยโปรแกรม TB Data Hub 

ชดเชยเป็นเงินค่า

ยารักษาวัณโรค  

- หน่วยบริการอื่นๆ ที่อยู่ใน

เครือข่ายหน่วยบริการด้านยา

ชดเชยเป็นเงินค่า

ยารักษาวัณโรค  

- บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณ

โรคที่มารับการรักษาและ

ติดตาม 

หนว่ยบรกิารเบกิชดเชยคา่บรกิารดแูลรกัษาผูป้ว่ย

วณัโรคทีม่ารบัการรกัษาและตดิตาม โดยบนัทกึผา่น

โปรแกรม TBCM online หรอืน าเขา้ขอ้มลูบรกิาร

และประมวลผลเบกิจา่ยดว้ยโปรแกรมTB Data 

Hub 

20 บาท/ครั ง 

ตารางแสดงอัตราการเบิกชดเชยการรักษาผู้ป่วยวัณโรคด้วยยารักษาวัณโรค 
หมายเหตุ :  
1) สปสช. ชดเชยยารักษาวัณโรคให้แก่เครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์เพ่ือสนับสนุน

ให้กับหน่วยบริการที่อยู่ในเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภณัฑ์ ยกเว้นหน่วยบริการที่ไม่อยู่ใน
เครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ ชดเชยเป็นเงินค่ายารักษาวัณโรค 

2) ค่าบริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่มารับการรักษาและติดตามดังกล่าวรวมกิจกรรมทั้งหมดที่
เกิดข้ึนจากการให้บริการได้แก่การดูแลรักษาติดตามการรักษาบริการให้ค าปรึกษาและให้ความรู้การบันทึก
ข้อมูลและกิจกรรมอ่ืนๆ 
    3) อัตราค่าชดเชยเงินค่ายารักษาวัณโรครายละเอียดตามคู่มือกฎระเบียบข้อบังคับและ
เอกสารอ้างอิงประกอบการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

http://tbdatahub.nhso.go.th
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6.2 บริการรักษาการติดเชื้อระยะแฝงส าหรับเด็กที่สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค 

     วิธีการเบิกชดเชย 

      แนวทางการเบิกชดเชยการรักษาการติดเชื อวัณโรคระยะแฝงส าหรับเด็กที่สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค

ด้วยยารักษาวัณโรคต้องด าเนินการบันทึกผ่านโปรแกรม TBCM online หรือน าเข้าข้อมูลบริการและ

ประมวลผลเบิกจ่ายด้วยโปรแกรม TB Data Hub เว็บไซต์ http://tbdatahub.nhso.go.th  

รายการ การเบิกชดเชย อัตราค่าชดเชย 

ยารักษาวัณโรค 

- หน่วยบริการที่ไม่อยู่ในเครือข่าย

หน่วยบริการด้านยาและเวชภณัฑ ์
หน่วยบริการเบิกชดเชยยารักษาวัณโรค ได้

ตามจ านวนที่ให้บริการจริง โดยบันทึกผ่าน

โปรแกรม TBCM online หรือน าเข้าข้อมูล

บริการ และประมวลผลเบิกจ่ายด้วยโปรแกรม 

TB Data Hub  

ชดเชยเป็นเงินค่ายา

รักษาการติดเชื อวัณโรค

ระยะแฝง 
- หน่วยบริการอื่นๆ ท่ีอยู่ใน

เครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและ

เวชภัณฑ ์

ชดเชยเป็นยารักษาการ

ติดเชื อ   วัณโรคระยะ

แฝง 
- บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค

ที่มารับการรักษาและติดตาม 
หน่วยบริการเบิกชดเชยค่าบริการดูแลรักษา

ผู้ป่วยวัณโรคท่ีมารับการรักษาและติดตาม 

โดยบันทึกผ่านโปรแกรม TBCM online หรือ

น าเข้าข้อมูลบริการและประมวลผลเบิกจ่าย

ด้วยโปรแกรม TB Data Hub  

20 บาท/ครั้ง 

ตารางแนวทางการเบิกชดเชยการรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงส าหรับเด็กที่มีสัมผัสผู้ป่วยวัณโรค
ด้วยยารักษาวัณโรค 
หมายเหตุ : 

1) สปสช. ชดเชยยารักษาการติดเชื้อระยะแฝงส าหรับเด็กที่สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค ให้แก่เครือข่าย
หน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนให้กับหน่วยบริการที่อยู่ในเครือข่ายหน่วยบริการด้านยา
และเวชภัณฑ์ ยกเว้นหน่วยบริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ชดเชย เป็นเงินค่า
ยารักษาการติดเชื้อระยะแฝงส าหรับเด็กท่ีสัมผัสผู้ป่วยวัณโรค 

2) ค่าบริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่มารับการรักษาและติดตามดังกล่าวรวมกิจกรรมทั้งหมดที่
เกิดข้ึนจากการให้บริการได้แก่การดูแลรักษาติดตามการรักษาบริการให้ค าปรึกษา และให้ความรู้การบันทึก
ข้อมูลและกิจกรรมอ่ืนๆ 

http://tbdatahub.nhso.go.th
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การตรวจทดสอบความไวต่อยาวัณโรค (DST) 
เทคนิค Solid Media หน่วยบริการเบิกชดเชยคา่ตรวจ DST ได้ตามจ านวนที่

ให้บริการจริง โดยบันทึกผ่านโปรแกรม TBCM online 
หรือน าเข้าข้อมูลบริการและประมวลผลเบิกจ่ายด้วย
โปรแกรม  TB Data Hub 

200 บาท/ตัวอย่าง 

เทคนิค Liquid Media 500 บาท/ตัวอย่าง 

การตรวจเชื้อวัณโรคดื้อยาด้วยวิธี Molecular assay 
เทคนิค Line Probe Assay 
(LPA) 

หน่วยบริการเบิกชดเชยคา่ตรวจ Molecular assay 
ได้ตามจ านวนที่ให้บริการจริง โดยบันทึกผ่าน
โปรแกรม TBCM online หรือน าเข้าข้อมูลบริการ
และประมวลผลเบิกจ่ายด้วยโปรแกรม TB Data 
Hub 

700 บาท/ตัวอย่าง 

เทคนิค Xpert MTB/RIF 

 6.3 บริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการวัณโรคเพื่อวินิจฉัยหรือติดตามการรักษา 
       วิธีการเบิกชดเชย 
             แนวทางการเบิกชดเชยการตรวจทางห้องปฏิบัติการวัณโรคต้องด าเนินการบันทึกผ่าน

โปรแกรม TBCM online หรือน าเข้าข้อมูลบริการและประมวลผลเบิกจ่ายด้วยโปรแกรม TB Data Hub ที่ 
URL http://tbdatahub.nhso.go.th  

รายการ การเบิกชดเชย อัตราค่าชดเชย 
การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบตัิการพื้นฐาน 
ค่าตรวจ AFB หน่วยบริการเบิกชดเชยคา่ตรวจ AFB ได้ตามจ านวนที่

ให้บริการจริง โดยบันทึกผ่านโปรแกรม TBCM online
หรือน าเข้าข้อมูลบริการ และประมวลผลเบิกจ่ายด้วย
โปรแกรม TB Data Hub 

20 บาท/ตัวอย่าง 
(ไม่เกิน 3 ตัวอย่าง/
คร้ัง) 

ค่าตรวจ CXR หน่วยบริการเบิกชดเชยคา่ตรวจ CXR ได้ตามจ านวนที่
ให้บริการจริง โดยบันทึกผ่านโปรแกรม TBCM online 
หรือน าเข้าข้อมูลบริการและประมวลผลเบิกจ่ายด้วย
โปรแกรม  TB Data Hub 

100 บาท/คร้ัง 

การตรวจเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค (Culture) 
เทคนิค Solid Media หน่วยบริการเบิกชดเชยคา่ตรวจ Culture ได้ตาม

จ านวนที่ให้บริการจริง โดยบันทึกผ่านโปรแกรม 
TBCM online หรือน าเข้าข้อมูลบริการและ
ประมวลผลเบิกจ่ายด้วยโปรแกรม TB Data Hub 

200 บาท/ตัวอย่าง 

เทคนิค Liquid Media 300 บาท/ตัวอย่าง 

ตารางแสดงอัตราการจ่ายชดเชยการตรวจทางห้องปฏิบัติการวัณโรค 

http://tbdatahub.nhso.go.th
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            หมายเหตุ  

      1) อัตราการชดเชยบริการต่อครั ง หมายความถึงต่อครั งของการตรวจรู้ผล 

     2) สปสช.จะชดเชยค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ กรณีหน่วยตรวจทางห้องปฏิบัติการผ่านการ
ประเมินตามแนวทางการประเมินหน่วยตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการวัณโรค ของ สปสช. 

     3) กรณีหน่วยบริการส่งตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื อยาด้วยวิธีการตรวจเพาะเลี ยงเชื อวัณโรค (Culture) 
แล้วจะไม่สามารถตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื อยาด้วยวิธี Molecular assay 

    4) การตรวจเพาะเลี ยงเชื อวัณโรค (Culture) และการตรวจทดสอบความไวต่อยาวัณโรค (DST) 
เพ่ือยืนยันผลการวินิจฉัยวัณโรคดื อยาด้วยวิธี Molecular assay จะท าได้เฉพาะเทคนิค Solid media 
เท่านั น 

 6.4 บริการก ากับการกินยารักษาวัณโรค (DOT) 

    วิธีการเบิกชดเชย 

    บริหารวงเงินระดับเขตพื นที่ (Global budget ระดับเขต) โดย สปสช.เขต พิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้หน่วยบริการ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพ ตามตัวชี วัดที่ สปสช.ก าหนด ทั งนี  การจ่ายเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต (อปสข.) เห็นชอบ 

    หน่วยบริการรายงานผลการให้บริการก ากับการกินยา (DOT)  ตามเกณฑ์คุณภาพ ตัวชี วัดที่
ก าหนด โดยบันทึกผ่านโปรแกรม TBCM online หรือน าเข้าข้อมูลบริการและประมวลผลเบิกจ่ายด้วย
โปรแกรม TB Data Hub ที่ URL http://tbdatahub.nhso.go.th 

  6.5 บริการการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 

วิธีการเบิกชดเชย 

 บริหารวงเงินระดับเขตพื นที่ (Global budget ระดับเขต) สปสช.เขต พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ให้กับหน่วยบริการโดยจ่ายตามผลงานบริการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค หรือจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยบริการ 
ที่เสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินกิจกรรมการให้บริการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ทั งนี 
การจ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต (อปสข.) เห็นชอบ 

หน่วยบริการรายงานผลบริการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคโดยบันทึกผ่านโปรแกรม TBCM online หรือ
น าเข้าข้อมูลบริการและประมวลผลเบิกจ่ายด้วยโปรแกรม TB Data Hub ที่ URL http:// tbdatahub. 
nhso.go.th  

http://tbdatahub.nhso.go.th
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6.6 การคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจ า 

     วิธีการเบิกชดเชย 

      บริหารวงเงินระดับเขตพื นที่ (Global budget ระดับเขต) สปสช.เขต พิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้กับหน่วยบริการโดยจ่ายตามผลงานบริการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจ า ทั งนี การจ่าย
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต (อปสข.)เห็นชอบ  

      หน่วยบริการรายงานผลบริการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจ าโดยบันทึกผ่านโปรแกรม 
TBCM online หรือน าเข้าข้อมูลบริการและประมวลผลเบิกจ่ายด้วยโปรแกรม TB Data Hub ที่ URL 
http:// tbdatahub. nhso.go.th  

7. การชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 

  7.1  กระบวนการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 

    สปสช.ด าเนินการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ตามเงื่อนไขการชดเชยที่สปสช.ก าหนดโดยมี
กระบวนการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์รายละเอียดตามแผนภูมิแสดงกระบวนการชดเชยค่าบริการ
ทางการแพทย์และรอบการประมวลผลชดเชยการให้บริการ 

ล าดับ เดือนที่ส่งข้อมูล (Sent date) วันที่ตัดข้อมูล 
1 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561 

2 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561 

3 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2561 

4 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562 

5 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562 

6 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562 

7 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 

8 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562 

9 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2562 

10 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 

11 สิงหาคม 2562 31 สิงหาคม 2562 

12 กันยายน 2562 25 กันยายน 2562 

ตารางแสดงรอบการประมวลผลชดเชยการให้บริการปีงบประมาณ 2562 

หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ตัดข้อมูลสปสช. จะเวียนหนังสือแจ้งให้หน่วยบริการทราบ 
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 7.2  หลักเกณฑ์การชดเชยค่าบริการทางการแพทย์  

         สปสช. ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ตามผลงานการให้บริการจริงโดยใช้ข้อมูลผลงานการ

บริการที่มีบันทึกผ่านโปรแกรม TBCM online หรือน าเข้าข้อมูลบริการและประมวลผลเบิกจ่ายด้วย

โปรแกรม TB Data Hub โดย สปสช. จะประมวลผลข้อมูลการจ่ายชดเชยตามวันที่มีการบันทึกและส่งข้อมูล 

(Sentdate) เป็นรายเดือน 

 7.3  ระยะเวลาการส่งข้อมูล 

               หน่วยบริการสามารถส่งข้อมูลบริการได้ภายใน 90 วัน หลังให้บริการกรณีหน่วยบริการที่ตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการเองไม่ได้ต้องส่งไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการของหน่วยบริการอ่ืน สปสช. จะนับจากวันที่ส่ง

ตรวจและหากเป็นกรณีส่งเพาะเชื อสามารถส่งข้อมูลได้ภายใน 120 วัน ทั งนี หากส่งข้อมูลเกินเวลาที่ก าหนด

แต่ไม่เกิน 360 วัน นับจากวันที่ให้บริการ สปสช. จะประมวลผลข้อมูลการจ่ายชดเชยในรอบเดือนกันยายน 

2562 

 7.4  การอุทธรณ์ข้อมูล 

     เป็นการแก้ไขข้อมูลหลังวันตัดยอดข้อมูลซึ่งหน่วยบริการหรือสปสช.สามารถอุทธรณ์การจ่าย

ชดเชยได้หากตรวจสอบแล้วพบว่าการจ่ายชดเชยไม่ถูกต้องตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดหรือไม่ครบถ้วน

โดยหน่วยบริการต้องอุทธรณ์เป็นหนังสือราชการภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ไปยัง สปสช.เขตพ่ืนที่ของ

หน่วยบริการ 

 7.5  ตรวจสอบการโอนเงินที่ NHSO Budget และตรวจสอบรายละเอียดรายบุคคล 

    โดยตรวจสอบการโอนเงินที่ NHSO Budget และตรวจสอบรายละเอียดรายบุคคลที่โปรแกรม

Seamless For DMIS ที่เมนู REP (เฉพาะค่าบริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ) ซึ่งเป็นเมนูส าหรับการ

ดูข้อมูลที่มีการออก REP ตามรอบแบบ Summery เพ่ือแจ้งให้หน่วยบริการทราบว่าในการแจ้งขอเงินในรอบ

ของการจ่ายนั นมีรายการที่ได้รับเงินจ านวนเท่าไรไม่ได้รับเงินจ านวนเท่าไร 
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3) บริการแบบประคับประคอง (Palliative care) ส าหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ทีบ่า้น 

      ในป ีค.ศ. 2002 (พ.ศ.2545) องคก์ารอนามยัโลกไดใ้หค้วามหมายการดแูลผูป้ว่ยระยะทา้ยหรอืการดแูลทาง
การแพทย์และการพยาบาลทุกชนิ แบบประคับประคอง(Palliative Care)  มุ่งที่จะท า ให้คุณภาพชีวิตของทั้ง
ผูป้ว่ยและครอบครวั ซึง่เผชญิหนา้กบัโรคทีค่กุคามตอ่ชวีติ (Life – threatening illness) ไมว่า่จะเปน็โรคใด โดย
เน้นที่ การดูแลรักษาอาการที่ท าให้ทุกข์ทรมาน ทั้งอาการเจ็บป่วยทางกาย ปัญหา ทางจิตใจสังคมและจิต
วญิญาณ แบบองค์รวมและควรใหก้ารรักษาดังกลา่ว ตั้งแตร่ะยะแรกที่เริ่มวนิิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคระยะสุดท้าย
(Terminal illness) จนกระทั่งผู้ปว่ยเสียชวีิตและรวมถึงการดแูลครอบครัวของผูป้่วยหลังจากการสูญเสียผู้ป่วย
และญาติสามารถใช้ชีวติร่วมกันอย่างมคีวามสุข มคีุณภาพมีชวีิตที่ดทีี่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  มคีวามสุขสบายทั้ง
รา่งกายและจติใจ สามารถจากไปอยา่งสงบ สมศกัดิศ์รขีองความเปน็มนษุย ์          

      ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงมีนโยบายสนับสนุนความเพียงพอของบริการและ
เหมาะสมส าหรับทุกกลุ่ม  เพ่ือให้ผู้ป่วยที่มีสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต ได้รับการดูแลที่บ้านอย่างเหมาะสม
สามารถเผชิญกับความเจ็บป่วยที่คุกคาม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีจนวาระสุดท้าย โดยเป็นการดูแลร่วมกันของ
หนว่ยบรกิาร ครอบครวั ผูด้แูลและชมุชนตามแนวทางการดแูลแบบประคบัประคอง 

 1) วัตถปุระสงค ์

     1.1) เพ่ือให้ผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิต ได้รับบริการแบบประคับประคองที่บ้านอย่างมีคุณภาพ  

     1.2) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยฯระดับจังหวัด/เขต  

            1.3) เพ่ือลดอัตราการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

 2) วงเงนิงบประมาณ 

     ปงีบประมาณ 2562 ไดร้บัคา่ใชจ้า่ยบรกิาร วงเงนิ 93,409,126 บาท  

 3) เปา้หมาย 

     เป้าหมายจ านวน 17,742 ราย  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มเข้าเกณฑ์เป็นผู้ป่วยระยะ
สดุทา้ยและไดร้บัการดแูลแบบประคบัประคองทีบ่า้น ทีไ่ดค้ณุภาพมาตรฐาน ตามเกณฑ์ทีก่รมการแพทยก์ าหนด 
โดยมกีารประสาน สง่ตอ่ ใหค้ าปรกึษา และพัฒนาระบบบรกิารการรว่มกนั ระหวา่ง หนว่ยบรกิารทีร่บัการสง่ตอ่ 
หนว่ยบรกิารประจ า หนว่ยบรกิารปฐมภมู ิครอบครวั/ผูด้แูล และภาคเีครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง อยา่งไรร้อยตอ่  
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 4) แนวทาง เงือ่นไข และหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ใชจ้า่ย  
      4.1) เป็นการจ่ายเพ่ิมเติมส าหรับหน่วยบริการ ที่จัดบริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ
ประคับประคองที่บ้าน โดยทมีสหสาขาวชิาชีพ ร่วมกับครอบครวัและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในช่วงในช่วง
วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 และ เสียชีวิตในเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
       4.2) ครอบคลมุผูป้ว่ยทกุกลุม่โรค ทีไ่ดร้บัการวนิจิฉยัเปน็ผูป้ว่ยระยะสดุทา้ย  ตามเกณฑแ์นวทางที่
กรมการแพทยก์ าหนด 
       4.3) เป็นการเหมาจ่ายต่อราย ตามระยะเวลาที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลที่บ้าน โดย
ประมวลผล จากวันที่เริ่มให้บริการที่บ้านครั้งแรก จนถึงวันที่ผู้ป่วยเสียชีวิต เมื่อตรวจสอบกับฐานทะเบียน
ราษฎร ์ซึง่ก าหนดอัตราจา่ยดงันี ้

ระยะเวลาการดแูลทีบ่า้น(วัน) อตัราจา่ย(บาท) 
นอ้ยกวา่   30 4,000 

31- 60 5,000 
61 - 90 6,000 

91 – 120 7,000 
121 -150 8,000 

151 วนัขึน้ไป 9,000 

        4.4) หนว่ยบรกิารบนัทกึขอ้มลูผา่นโปรแกรม  e-Claim  
         4.5) การอุทธรณค์่าใช้จา่ย  ในกรณทีี่ได้รบัค่าใช้จา่ยไม่ครบถว้นและไม่เหน็ดว้ยกบัการพจิารณา
จ่ายเงินชดเชย หน่วยบริการสามารถขออุทธรณ์ค่าใช้จ่าย โดยท าหนังสือแจ้งต่อเลขาธิการส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพ่ือให้มีค าวินิจฉัย ทั้งนี้ต้องแจ้งภายใน 60 วัน และไม่เกินปีงบประมาณ 2561  
ทัง้นี ้ค าวจิฉยัของเลขาธกิารส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิใหถ้อืเปน็ทีส่ดุ 

ผงัรปูภาพสรปุขัน้ตอนการด าเนนิงาน  

สปสช.กลางแจ้งแนวทางการด าเนนิงาน ให้สปสช.เขตทราบ 

หน่วยบริการให้บริการตามแนวทางที่ก าหนด และบันทึก 

ส านักบริหารการชดเชยค่าบริการเบิกจ่ายเงินให้หน่วยบริการ 

สปสช.เขตแจ้งแนวทางการด าเนินงาน ให้หน่วยบริการทราบ 
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 5) บทบาทสปสช. ส่วนกลาง 

     ท าหลักเกณฑ์ แนวทางการบริหารเงิน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชี้แจงท าความเข้าใจกับ

เขตสนับสนุนการด าเนินงาน และก ากับติดตามผลงานระดับประเทศ รายงานผู้บริหาร และคืนข้อมูลให้

ผู้เกี่ยวข้องท าข้อเสนอในปีถัดไป 

 6) บทบาทสปสช.เขต 

      6.1) ก ากบัตดิตามผลการด าเนนิงานและรายงานขอ้มลูผลการด าเนนิงาน 

      6.2) รว่มกบัหนว่ยงานในพ้ืนทีใ่นการสุม่ตรวจคณุภาพการบรกิาร  

      6.3) ใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 7) บทบาทหนว่ยบรกิาร 

       7.1) การจดับรกิารใหแ้กก่ลุม่เปา้หมาย 

       7.2) การสง่รายงานผลงานบรกิารการ ผา่นระบบ e-claim 

 8) การก ากบัตดิตามและประเมินผล 

           8.1) ส านักบริหารการชดเชยค่าบริการตดิตามขอ้มลูประมวลผลและเบกิจา่ยเงนิ 

           8.2) สปสช.เขตติดตาม ก ากับ ตรวจสอบ การด าเนินงานของหน่วยบริการ ร่วมกับหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 

              8.3) ส านักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ ประสานติดตามข้อมูลการบริการ ข้อมูลการเบิกจ่าย 

และประเมนิผลการลดอัตราการนอนโรงพยาบาลของผูป้ว่ยระยะสดุทา้ย  



แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย 

การบริหารจัดการบริการสร้างเสริม

สุขภาพและป้องกันโรค 

บทที่ 4 

1. วัตถปุระสงค ์

1.1  เพ่ือเพ่ิมการเขา้ถงึบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรคของแตล่ะกลุม่วยัตามประเภทและ
ขอบเขตบริการสาธารณสุข ฉบับที่ 10   

1.2  เพ่ือการป้องกันหรือลดทอนปัญหาสาธารณสุขหรือภาระโรคที่ส าคัญของประเทศ 

1.3  เพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็งกลไกการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับพื้นที่ 

2.. บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรคส าหรบับรกิารพืน้ฐาน 

2.1  คา่บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรคจา่ยตามรายการบรกิาร (Fee schedule) 

 2.1.1  วัตถุประสงค์ 

            เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคท่ีต้องการเร่งรัดการเข้าถึง
บริการเฉพาะของประชาชนทุกสิทธิ  

   2.1.2  จ านวนเงนิทีไ่ดร้บั 

    คา่บรกิารตามรายการบรกิาร จ านวน 43.22 บาทตอ่คน 

   2.1.3  หลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงือ่นไขการจา่ยคา่ใชจ้า่ย 

    2.1.3.1 สปสช.บรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยเปน็ 2 สว่น  โดย คา่ใชจ้า่ยส าหรบัพ้ืนที ่ สปสช.เขต     
1-12  สปสช.กลางเปน็ผูบ้รหิารจดัการ และ คา่ใชจ้า่ยส าหรบัพ้ืนทีก่รงุเทพมหานคร  สปสช.เขตกรงุเทพมหานครเปน็
ผูบ้รหิารจดัการโดยผา่นความเหน็ชอบจาก อปสข. อยา่งนอ้ยตอ้งมรีายการบรกิารตามทีก่ าหนด 

    2.1.3.2 การจ่ายค่าใช้จ่ายตามรายการบรกิาร (Fee schedule) ส าหรบัพ้ืนที ่สปสช.เขต   

1-12 มดีงันี ้

ก. บรกิารตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู 

1. วัตถปุระสงค ์

1.1 เพ่ือเพ่ิมการเขา้ถงึการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูของหญงิไทยทกุคน 

1.2 เพ่ือตรวจคน้หาและรกัษา early pre cancer ของ CA cervix ในระยะเริม่แรก 
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2. กลุม่เปา้หมาย 
  2.1 หญงิไทย อาย ุ30 – <60 ป ีทกุสทิธ ิโดยรบับรกิารตรวจคดักรอง 1 ครัง้ ทกุ ๆ 5 ป ี
3. แนวทาง เงือ่นไข และอัตราการจา่ย การใหบ้รกิาร 

3.1 เปน็หนว่ยบรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ
      3.2 หนว่ยบรกิารทีจ่ะใหบ้รกิารตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูดว้ยวธิ ี Pap Smear  ผูใ้หบ้รกิารทีเ่ปน็พยาบาล
วชิาชพี   หรอืเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุทีไ่ดร้บัมอบหมายภายใตห้นว่ยบรกิารของรฐั  จะตอ้งผา่นหรอืเคยผา่นการอบรม 
เชงิปฏบิตักิารการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู 
      3.3 หนว่ยบรกิารทีจ่ะใหบ้รกิารตรวจคดักรองและรกัษาดว้ยวธิ ี VIA  ตอ้งเปน็หนว่ยบรกิารเดมิทีเ่คยด าเนนิการ
อยูใ่น 31 จงัหวดั  ดงันี ้ รอ้ยเอ็ด หนองคาย บงึกาฬ อ านาจเจรญิ ยโสธร สรุาษฎรธ์าน ี อุตรดติถ ์ เชยีงใหม่
นครศรธีรรมราช นา่น เพชรบรูณ ์ ตาก กระบี ่ ลพบรุ ี สระแกว้ สมทุรปราการ สระบรุ ี แมฮ่่องสอน ตรงั สตลู 
สมทุรสาคร ชยันาท อ าเภอนคิมค าสรอ้ยจงัหวดัมกุดาหาร พิษณโุลก นครสวรรค ์ นครราชสมีา ราชบรุ ี ชลบรุ ี 
อุบลราชธาน ี ขอนแกน่ และยะลา เทา่นัน้ และผูใ้หบ้รกิารทีเ่ปน็พยาบาลวชิาชพีหรอืเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุทีไ่ดร้บั
มอบหมายภายใตห้นว่ยบรกิารของรฐั จะตอ้งผา่นหรอืเคยผา่นการอบรม เชงิปฏบิตักิารการตรวจคดักรองและรกัษา
ดว้ยวธิ ีVIA ทัง้นี ้ สปสช. ไมส่นบัสนนุใหม้กีารขยายพ้ืนทีห่รอืหนว่ยบรกิารเพ่ิมเตมิ 
      3.4 กรณกีารตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูดว้ยวธิ ี Pap smear หากผลการตรวจทางเซลลว์ทิยาผดิปกตเิปน็
ภาวะ pre cancerous ใหส้ง่ตอ่เพ่ือตรวจวนิจิฉยัดว้ย Colposcope และหรอืตดัชิน้เนือ้ (Biopsy/LEEP) และตรวจ
ทางพยาธวิทิยา 
      3.5 สปสช.จา่ยใหก้บัหนว่ยบรกิารประจ า  หนว่ยบรกิารรบัการสง่ตอ่ทัว่ไปและหนว่ยบรกิารรว่มใหบ้รกิารดา้น
สรา้งเสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรค  โดยมอัีตราการจา่ยคา่ใชจ้า่ย ดงันี ้
3.5.1 บรกิารตรวจคดักรองดว้ย pap smear และตรวจทางเซลลว์ทิยา หรอืตรวจคดักรองและรกัษาดว้ยVIA เหมา
จา่ยอัตรา 250 บาท 
            3.5.2 บรกิารตรวจวนิจิฉยัยนืยนัดว้ยวธิ ีColposcope และหรอืตดัชิน้เนือ้ และตรวจทางพยาธวิทิยา เหมา
จา่ยอัตรา 900 บาท 

3.6 การขอรบัคา่ใชจ้า่ย 
            3.6.1 กรณหีนว่ยบรกิารประจ า หนว่ยบรกิารรว่มใหบ้รกิาร หนว่ยบรกิารรบัสง่ตอ่ ตอ้งสง่ขอ้มลู ไปยงั
ส านกังานทกุเดอืนหรอืทกุวนั ขอ้มลู มดีงันี ้
3.6.1.1 บรกิารตรวจคดักรอง: ขอ้มลูทัว่ไป ประกอบดว้ย เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ชือ่ นามสกุล อาย ุ วธิกีาร
ตรวจคดักรอง หากตรวจวธิ ีpap smear ตอ้งมผีลการตรวจเซลลว์ทิยา 
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3.6.1.2 บรกิารตรวจยนืยนั: ระบวุธิดีว้ยรหสั ICD 9 (67.19 Colposcopic examination  of cervix 
           67.11 Endocervical biopsy, 67.12 Colposcopic  examination with biopsy, 67.32 

Colposcopic & leep ) 
3.6.2 หนว่ยบรกิารบรกิารประจ า หนว่ยบรกิารรว่มใหบ้รกิาร หนว่ยบรกิารรบัสง่ตอ่ สง่ขอ้มลูการตรวจคดั

กรองดว้ยวธิ ีPap smear และการตรวจยนืยนั สง่ผา่นระบบ e-claim 
            3.6.3 กรณหีนว่ยบรกิารปฐมภมูทิีเ่ปน็เครอืขา่ยของหนว่ยบรกิารประจ า (รพ.สต./ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ) 
ใหจ้ดัสง่ขอ้มลูบรกิารตามโครงสรา้งมาตรฐานขอมลูดา้นสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ 

 3.6.3.1 กรณตีรวจคดักรองดว้ยวธิ ีPap smear สง่ขอ้มลูแฟ้ม  1 person, แฟ้ม 15 Diagnosis OPD, 
แฟ้ม 41 special  PP  

 3.6.3.2 กรณตีรวจคดักรองดว้ยวธิ ีVIA สง่ขอ้มลูแฟ้ม  1 person, แฟ้ม 15 Diagnosis OPD, แฟ้ม 
แฟ้ม 41 special  PP  

ไปยงัส านกังานทกุเดอืน ทัง้นี ้สปสช.จา่ยใหก้บัหนว่ยบรกิารประจ าทีเ่ปน็แมข่า่ย 
  3.6.4 หน่วยบริการที่ข้ึนทะเบียนกับ สปสช.เขต 13 กทม. บันทึกข้อมูลการให้บริการผ่านโปรแกรม 
BPPDS (Bangkok Promotion & Prevention Database System) ของ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
การจ่ายให้เป็นไปตามที่ อปสข.ก าหนด 
             3.6.5 ส านกังานจะประมวลผลขอ้มลูบรกิารและจา่ยใหห้นว่ยบรกิารทีใ่หบ้รกิารทกุเดอืน  ภายในวนัที ่ 15 
โดยสามารถตรวจสอบไดจ้าก  www.nhso.go.th ->-> nhso Budget 

 3.6.6 กรณทีีห่นว่ยบรกิารไดร้บัคา่ใชจ้า่ยไมเ่ปน็ไปตาม หลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข และอัตราคา่ใชจ้า่ย ทีก่ าหนด 
หนว่ยบรกิารสามารถอุทธรณไ์ดภ้ายใน 30 วนัหลงัจากการแจง้คา่ใชจ้า่ยจาก www.nhso.go.th ->-> nhso Budget 
 
ข. บริการฝากครรภ์ (ANC) 

1) วัตถุประสงค์ 

    เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงและความครอบคลุมบริการฝากครรภ์ 

2) กลุ่มเป้าหมาย 

   หญิงไทยตั้งครรภ์ ทุกสิทธิ (สิทธิ UC สิทธิสวัสดิการข้าราชการรวมข้าราชการท้องถิ่นและ
รัฐวิสาหกิจ สิทธิประกันสังคม สิทธิว่าง) 

3) แนวทาง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์การจ่าย การให้บริการ 

 3.1 หน่วยบริการต้องให้บริการดูแลหญิงตั้งครรภ์ทุกสิทธิ ตามชุดสิทธิประโยชน์พื้นฐานส าหรับบริการ
ฝากครรภ์ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ     เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2559 สาระส าคัญโดยสรุป ดังตาราง 
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กิจกรรมพื้นฐาน 

  
ANC คร้ัง

แรก 

ANC คร้ังท่ี 2 
(อายุครรภ์ 13-
<20 สัปดาห์) 

ANC คร้ังท่ี 3 
(อายุครรภ์ 20-
<26 สัปดาห์) 

ANC คร้ังท่ี 4 
(อายุครรภ์ 26-
<32 สัปดาห์) 

ANC คร้ังท่ี 5 
(อายุครรภ์ 32-
40 สัปดาห์) 

1 การซักประวัต ิ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 การตรวจรา่งกาย  

  2.1 วัดสัญญาณชีพ: ชีพจร 
ความดันโลหิต 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  2.2 ช่ังน้ าหนัก ส่วนสูง ค านวณ
ดัชนีมวลกาย 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  2.3 ตรวจสุขภาพช่องปากและ
ฟัน ขัดและท าความสะอาดฟัน 

✓     

  2.4 ตรวจทางสูตินรีเวช:  

     - ตรวจภายใน ✓     

     - ตรวจวัดความสูงยอดมดลูก 
ฟังเสียงหัวใจทารก 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

     - ตรวจอัลตร้าซาวด์ (ถ้ามี)      

3 ตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้า ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 ตรวจคัดกรองการสูบบุหรี่/ดื่ม
สุรา/ใช้สารเสพตดิ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 ประเมินความเสีย่งของการ
ตั้งครรภ์ (Classifying form) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  

   6.1 urine dipstick test ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

   6.2 CBC-Hb/Hct ✓   ✓  

   6.3 MCV และหรือ DCIP ถ้า 
+ve ให ้

ตรวจ MCV และหรือ DCIP ของ
สาม ี

✓     

   6.4 Blood group: ABO/Rh ✓     

   6.5 VDRL ✓   ✓  

   6.6 HIV ✓   ✓  

   6.7 Hepatitis B ✓     

7 การให้ยา Triferdine (ยา
วิตามินเสริมเหล็ก/โฟลิค/ไอโอดิน) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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3.2 บริการฝากครรภ์ครั้งแรก (ANC ครั้งแรก)  หมายถึง การให้บริการดูแลครรภ์ครั้งแรกในครรภ์
นั้น ๆ ของหญิงตั้งครรภ์ ไม่ว่าจะมีอายุครรภ์เท่าใด โดยหน่วยบริการต้องให้บริการครบถ้วนตามชุดสิทธิ
ประโยชน์พื้นฐานการฝากครรภ์ครั้งแรก   

3.3 บริการฝากครรภ์ครั้งต่อๆ ไป  หมายถึง การให้บริการดูแลครรภ์ครั้งที่ 2-5 ในครรภ์นั้นๆ  ของ
หญิงตั้งครรภ์ โดยหน่วยบริการต้องให้บริการครบถ้วนตามชุดสิทธิประโยชน์พื้นฐานการฝากครรภ์ที่ช่วงอายุ
ครรภ์นั้น 
  3.3.1 การบริการดูแลฝากครรภ์ 5 ครั้ง เป็นการดูแลส าหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
หรือมีความเสี่ยงต่ า กรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นครรภ์เสี่ยงสูง มีความจ าเป็นต้องให้การดูแลพิเศษมากกว่า 5  
ครั้ง และประเมินเพ่ิมเติมหรือตรวจติดตามพิเศษมากกว่าชุดสิทธิประโยชน์พื้นฐาน บริการส่วนนี้ถือว่าเป็น
การรักษาพยาบาล (Care) 
  3.3.2 หน่วยบริการให้บริการดูแลหญิงตั้งครรภ์ทุกสิทธิถึงแม้ไม่ได้ลงทะเบียนกับหน่วยบริการ
หรือเครือข่าย  โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายส าหรับการดูแลครรภ์ตามชุดสิทธิประโยชน์พื้นฐาน และแนะน าให้
หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ ณ หน่วยบริการและเครือข่ายแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นประจ า ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ต่อการ
ดูแลครรภ์ต่อเนื่อง 
  3.3.3  สปสช.บริหารจัดการค่าใช้จ่ายระดับประเทศจ่ายให้กับหน่วยบริการประจ าหน่วยบริการ
ร่วมให้บริการ หน่วยบริการรับการส่งต่อ ที่ให้บริการฝากครรภ์ โดย 

   1) บริการฝากครรภ์ครั้งแรก เหมาจ่าย 1,200 บาท  
         2) บริการฝากครรภ์ครั้งที่ 2, 3, 4 และ 5 พิจารณาตามช่วงอายุครรภ์ โดยเหมาจ่ายให้
ช่วงอายุครรภ์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 400 บาท 
                      3) กรณีเป็นครรภ์เสี่ยงสูงและต้องการดูแลมากกว่ากิจกรรมพ้ืนฐาน บริการส่วนนี้ถือว่า

เป็นการรักษาพยาบาล  
- ส าหรับหญิงตั้งครรภ์สิทธิ UC ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เหมาจ่ายอยู่ในค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก

หรือผู้ป่วยในแล้วแต่กรณี  
- ส าหรับสิทธิอื่นเบิกจ่ายตามสิทธิการรักษานั้นๆ 

4. การขอรับค่าใช้จ่าย  
  4.1 กรณีหน่วยบริการประจ า หน่วยบริการร่วมให้บริการ หน่วยบริการรับส่งต่อ นอกสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งข้อมูลผ่านระบบ  e-claim  ไปยังส านักงานทุกเดือนหรือทุกวัน  

  
กิจกรรมพื้นฐาน 

  
ANC คร้ัง

แรก 

ANC คร้ังท่ี 2 
(อายุครรภ์ 13-
<20 สัปดาห์) 

ANC คร้ังท่ี 3 
(อายุครรภ์ 20-
<26 สัปดาห์) 

ANC คร้ังท่ี 4 
(อายุครรภ์ 26-
<32 สัปดาห์) 

ANC คร้ังท่ี 5 
(อายุครรภ์ 32-
40 สัปดาห์) 

8 การให้วัคซีน dT ตามเกณฑ ์ ✓     

9 การให้ค าแนะน า ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10 บันทึกสมุดอนามัยมารดา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

http://nprp.nhso.go.th
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ข้อมูลของหญิงตั้งครรภ์ มีดังนี้ 
   4.1.1 ข้อมูลทั่วไปประกอบด้วย เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ชื่อ นามสุกล อายุ อายุครรภ์  
(นับสัปดาห์และวัน) วันที่ประจ าเดือนมาครั้งสุดท้าย (LMP : last menstrual period) 
  4.1.2 ข้อมูลฝากครรภ์ครั้งแรก (ไม่จ ากัดอายุครรภ์) ต้องมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ : 
Hb/Hct, MCV, VDRL, HBsAg และ Anti HIV 
   4.1.3 ฝากครรภ์ครั้งที่ 2, 3 และ 5 ต้องมีผลการตรวจครรภ์ 
  4.1.4 ฝากครรภ์ครั้งที่ 4 ช่วงอายุครรภ์ 26 - <32 สัปดาห์ ต้องมีผลการตรวจ :Hb/Hct, MCV, 
VDRL และ Anti HIV  
     4.2  กรณีหน่วยบริการประจ า หน่วยบริการรับส่งต่อท่ัวไป หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค  หน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นเครือข่ายของหน่วยบริการประจ า (รพ.สต./
ศูนย์บริการสาธารณสุข)สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้จัดส่งข้อมูลการให้บริการตามโครงสรางมาตรฐาน
ข้อมูลดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข คือ แฟ้ม 1 person แฟ้ม 33 Prenatal และแฟ้ม 34 ANC ส่งไปยัง
ส านักงานทุกเดือน ทั้งนี้ สปสช.จ่ายให้กับหน่วยบริการประจ าที่เป็นแม่ข่าย 
    4.3  ส านักงานจะประมวลผลข้อมูลบริการและจ่ายให้หน่วยบริการที่ให้บริการทุกเดือน โดย
ประมวลผลการจ่าย 2 ครั้งส าหรับแต่ละครรภ์ คือ หลังบริการฝากครรภ์ครั้งแรก และการตั้งครรภ์ในครั้ง
ต่อไป โดยพิจารณาจากวันที่ให้บริการ (Date service) ภายในวันที่ 15 ทั้งนี้หน่วยบริการสามารถตรวจสอบ
การจ่ายได้จาก  www.nhso.go.th ->-> nhso Budget ->-> บริการฝากครรภ์ 

 4.4 หน่วยบริการที่ข้ึนทะเบียนกับ สปสช.เขต 13 กทม. บันทึกข้อมูลการให้บริการผ่านโปรแกรม
BPPDS (Bangkok Promotion & Prevention Database System) ของ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
การจ่ายให้เป็นไปตามที่ อปสข.ก าหนด 

       4.5 กรณีท่ีหน่วยบริการได้รับค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่าย 
ก าหนด หน่วยบริการสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันหลังจากการแจ้งค่าใช้จ่ายจาก www.nhso.go.th ->-
> nhso Budget 

 
ค. การป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ 

1. วัตถุประสงค์ 

   1.1 เพ่ือให้คู่เสี่ยงเข้าถึงบริการและได้รับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด 
       1.2 เพ่ือให้คู่เสี่ยงท่ีมีผลวินิจฉัยก่อนคลอดผิดปกติเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ผิด 

2. กลุ่มเป้าหมาย 

  2.1 หญิงไทยตั้งครรภ์ ทุกสิทธิ 
  2.2 สามีของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 

http://WWW.nhso.go.th
http://WWW.nhso.go.th
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3. แนวทาง เงื่อนไข และอัตราการจ่าย การให้บริการ 

    3.1 เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การ
ตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ การยุติการตั้งครรภ์ หรือหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อ
เฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์ 

    3.2 อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยทารกในครรภ์  การตรวจยืนยัน
ทารกในครรภ์ทางห้องปฏิบัติการ และการยุติการตั้งครรภ์  ดังนี้ 

3.2.1 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

   3.2.1.1 Hemoglobin typing      ราคา  270  บาทต่อราย 

   3.2.1.2 Alpha – thalassemia 1  ราคา  500  บาทต่อราย 

   3.2.1.3 Beta – thalassemia      ราคา  1,200  บาทต่อราย 

 3.2.2 การท าหัตถการ ตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ราคา 2,500 บาทต่อ
ราย 

     3.3.2.1 การตัดชิ้นเนื้อรก  (Chorionic villus sampling,CVS) หรือ 

     3.3.2.2 การเจาะน้ าคร่ า  (Amniocentesis) หรือ 

      3.3.2.3 การเจาะเลือดทารกจากสายสะดือ (Cordocentesis) 

 3.2.3 การยุติการตั้งครรภ์ ราคา 3,000 บาทต่อราย 

3.3 การบันทึกข้อมูลขอรับค่าใช้จ่าย 

 3.3.1 การบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการ 

    3.3.1.1 บันทึกข้อมูลรายงานผลการตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการ การตรวจยืนยัน
ทารกในครรภ์ ให้หน่วยบริการที่ส่งตรวจ เมื่อทราบผลการตรวจ 

     3.3.1.2 บันทึกการท าหัตถการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์, การยุติการตั้งครรภ์ ภายในสิ้น
เดือน 

           3.3.1.3 บันทึกข้อมูลผ่านระบบบูรณาการการตรวจคัดกรองหญิงตั้งครรภ์และทารก   
แรกเกิด (National Perinatal Registry Portal)  http//:nprp.nhso.go.th 

 3.3.2 สปสช.ประมวลผลข้อมูลจาก National Perinatal Registry Portal  และจ่ายค่าใช้จ่าย
เป็นรายกิจกรรมรายเดือน    โดยสามารถตรวจสอบได้จาก      www.nhso.go.th ->-> nhso Budget -
>->   seamless for DMIS : Thalassemia   ซึ่งหน่วยบรกิารที่รับตรวจ     ต้องไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
จากหน่วยบริการ, หญิงตั้งครรภ์ หรือ ผู้รับบริการ เพ่ิมเติม 
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       3.3.3 กรณีท่ีหน่วยบริการได้รับค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราค่าใช้จ่าย ที่
ก าหนด หน่วยบริการสามารถอุทธรณ์เป็นเอกสารได้ภายใน 30 วันหลังจากการแจ้งค่าใช้จ่ายจาก 
www.nhso.go.th ->-> nhso Budget 

ง. การป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ 

1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ 

1.2 เพ่ือลดอัตราเด็กแรกเกิดที่ป่วยด้วยกลุ่มอาการดาวน์ 

2. กลุ่มเป้าหมาย 

หญิงไทยตั้งครรภ์อายุ 35 ปีขึ้นไป ทุกสิทธิ 

3. แนวทาง เงื่อนไข และอัตราการจ่าย การให้บริการ 

3.1 เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การ
ตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ การยุติการตั้งครรภ์ หรือหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อ
เฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์ 

3.2 อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยทารกในครรภ์  การตรวจยืนยัน
ทารกในครรภ์ทางห้องปฏิบัติการ และการยุติการตั้งครรภ์  ดังนี้ 

    3.2.1 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

    3.2.1.1 การตรวจคัดกรอง ด้วยวิธี Quadruple test (Beta-hCG, unconjugated   
estriol, alpha, fetoprotein (AFP), inhibin A) รายละ 1,200 บาท 

    3.2.1.2 การตรวจโครโมโซมยืนยันทารกในครรภ์ รายละ 2,500 บาท 

     3.2.2 การท าหัตถการ ตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ ราคา 2,500 บาท
ต่อราย 

       3.2.2.1 การเจาะน้ าคร่ า (Amniocentesis) หรือ 

      3.2.2.2 การเจาะเลือดทารกจากสายสะดือ (Cordocentesis) 

 3.2.3 การยุติการตั้งครรภ์ ราคา 3,000 บาทต่อราย 

     3.2.4 ค่าการเจาะเลือดปั่นซีรั่ม  อัตราเหมาจ่าย 100 บาท และค่าส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
อัตรา เหมาจ่าย 100 บาทต่อราย 
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3.3 การบันทึกข้อมูลขอรับค่าใช้จ่าย 
3.3.1 การบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการ 

   3.3.1.1 บันทึกข้อมูลรายงานผลการตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการ การตรวจยืนยันทารก
ในครรภ์ ให้หน่วยบริการที่ส่งตรวจ เมื่อทราบผลการตรวจ  
      3.3.1.2 บันทึกการท าหัตถการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์, การยุติการตั้งครรภ์  ภายในสิ้น
เดือน 

   3.3.1.3 บันทึกข้อมูลผ่านระบบบูรณาการการตรวจคัดกรองหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด 
(National Perinatal Registry Portal)   http//:nprp.nhso.go.th 

3.3.2 สปสช.ประมวลผลข้อมูลจาก National Perinatal Registry Portal และจ่ายค่าใช้จ่ายเป็น
รายกิจกรรมรายเดือน  โดยสามารถตรวจสอบได้จาก   www.nhso.go.th ->-> nhso Budget ->-> 
seamless for DMIS :  DOW ซึ่งหน่วยบริการที่รับตรวจ ต้องไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากหน่วยบริการ, หญิง
ตั้งครรภ์ หรือ ผู้รับบริการ เพ่ิมเติม 
    3.3.3 กรณีท่ีหน่วยบริการได้รับค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์  เงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายที่ 
ก าหนด หน่วยบริการสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันหลังจากการแจ้งค่าใช้จ่ายจาก           
www.nhso.go.th ->-> nhso Budget  

               รายช่ือหน่วยบริการที่รับตรวจกรอง Quadruple test 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จ. การป้องกันและควบคุมภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ในเด็กแรกเกิด (TSH) 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือให้เด็กแรกเกิดทุกรายเข้าถึงการตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ 
1.2 เพ่ือให้เด็กท่ีมีผลการตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ได้รับการตรวจยืนยัน 

ล าดับ หน่วยรับตรวจ Quadruple test 

1 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที ่3 นครสวรรค ์

3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค ์

4 รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5 รพ.ขอนแก่น 

6 รพ.สรรพสิทธิประสงค ์

7 รพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

8 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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2. กลุ่มเป้าหมาย 

2.1 เด็กไทยคลอดครบก าหนด น  าหนักมากกว่า 2,500 กรัม ทุกสิทธิ ทุกราย อย่างน้อย 1 ครั ง 

2.2 เด็กเกิดก่อนก าหนด อายุครรภ์น้อยกว่า 36 สัปดาห์ หรือมีน  าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม

หรือทารกแฝดที่เป็น monozygotic twin  ตรวจคัดกรอง 2 ครั ง เมื่อแรกเกิด และเมื่ออายุ 2-3 สัปดาห์ 

ทุกสิทธิ ทุกราย 

3. แนวทาง เงื่อนไข และอัตราการจ่าย การให้บริการ 

      3.1 เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  การ

คัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ในเด็กแรกเกิด หรือหน่วยบริการที่ขึ นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับส่ง

ต่อเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์ 

3.2 อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรอง (TSH) ทางห้องปฏิบัติการ ครั งละ 125 บาท 

4. การบันทึกข้อมูลขอรับค่าใช้จ่าย 

4.1 การบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการ 

   4.1.1 บันทึกข้อมูลรายงานผลการตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการ การตรวจยืนยันทารกในครรภ์ 

ให้หน่วยบริการท่ีส่งตรวจ เมื่อทราบผลการตรวจ 

         4.1.2 บันทึกข้อมูลผ่านระบบบูรณาการการตรวจคัดกรองหญิงตั งครรภ์และทารกแรกเกิด

(National  Perinatal Registry Portal)  http//:nprp.nhso.go.th       

4.2 สปสช.ประมวลผลข้อมูลจาก National Perinatal Registry Portal และจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นราย

กิจกรรมรายเดือน   โดยสามารถตรวจสอบได้จาก    www.nhso.go.th ->-> nhso Budget ->->    

seamless for DMIS : TSH ซึ่งหน่วยบริการที่รับตรวจ ต้องไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากหน่วยบริการ, หญิง

ตั งครรภ์ หรือ ผู้รับบริการ เพ่ิมเติม 

4.3 กรณีท่ีหน่วยบริการได้รับค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตาม  หลักเกณฑ์   เงื่อนไข  และอัตราค่าใช้จ่าย  ที่

ก าหนด  หน่วยบริการสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันหลังจากการแจ้งค่าใช้จ่ายจาก  www.nhso.go.th  

->-> nhso Budget 
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การป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 

1. การป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น   

ขอบเขตบริการ 

1. ผู้มีสิทธิ ได้แก่  
    หญิงไทยอายุต่ ากว่า 20 ปี (อายุถึง 19 ปี 11 เดือน 29 วัน) ทุกสิทธิ ที่อยู่ในภาวะหลังคลอด

หรือแท้งหรือต้องการคุมก าเนิด 
2. เป็นบริการคุมก าเนิดก่ึงถาวรด้วยห่วงอนามัยหรือฝังยาคุมก าเนิด อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งกรณี

ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยหน่วยบริการสามารถให้บริการได้โดยไม่ต้องผ่านระบบส่งต่อ 
3. หน่วยบริการที่ให้บริการและมีสิทธิรับค่าใช้จ่าย 

1) หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้ หน่วยบริการประจ า หน่วยบริการ
รับส่งต่อทั่วไป 
       2) หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

เงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่าบริการ 

1. หน่วยบริการสามารถเบิกค่าบริการได้ 1 คน 1 ครั้ง 1 รายการต่อ 1 ปีงบประมาณ และต้อง
บันทึกการให้บริการลงในเวชระเบียนประกอบด้วยการวินิจฉัยตาม ICD10 และการท าหัตถการตาม 
ICD9CM ที่ระบุชนิดของการบริการได้แก่บริการห่วงอนามัยหรือบริการฝังยาคุมก าเนิดและพร้อมที่จะให้
ตรวจสอบเวชระเบียน  หาก สปสช. ร้องขอ 

2. หน่วยบริการที่รับค่าบริการ ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้รับบริการ เพ่ิมเติม 
3. หากผู้รับบริการมีผลข้างเคียงจากการรับบริการดังกล่าว หรอืมคีวามจ าเปน็จะตอ้งน าหว่งอนามยั

หรือยาฝังคุมก าเนิดออกก่อนระยะเวลาที่ก าหนด หน่วยบริการต้องให้บริการโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจาก
ผูร้บับรกิาร 

4. อัตราค่าชดเชยบริการส าหรับบริการคุมก าเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่น เป็นการจ่ายเพ่ิมเติมจากระบบ
ปกติ ทั้งกรณี ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน มีดังนี้ 

1) บริการห่วงอนามัย  จ่ายตามจริงในอัตราไม่เกิน  800 บาทต่อราย 
2) บริการฝังยาคุมก าเนิด จ่ายตามจริงในอัตราไม่เกิน       2,500 บาทต่อราย 
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วิธีการส่งข้อมูลขอรับค่าบริการและรายงานผลการบริการ 

1. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 1 – 12  บันทึกข้อมูลการบริการคุมก าเนิดกึ่งถาวร 
(ใส่ห่วงอนามัย/ฝังยาคุมก าเนิด) ผ่านโปรแกรม e-Claim (http://eclaim.nhso.go.th)  ของ สปสช. 
ดังนี้ 

  รายละเอียดตามเอกสารวิธีการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการคุมก าเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่น 
หากต้องการแก้ไขข้อมูลขอให้ด าเนินการดังนี้ 

- กรณีข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบ (ติด C ) แก้ไขแล้วส่งเข้าระบบใหม่อีกครั้ง 

- กรณีข้อมูลผ่านการตรวจสอบและประมวลผล (ผ่าน A) หากต้องการแก้ไข ด าเนินการผ่าน
ระบบอุทธรณ์ (Appeal) หลังออกรายงาน Statement ตามรอบเดือนที่ส่งข้อมูล แล้วส่งเข้ามาในระบบอีก
ครัง้  

- ข้อมูลถูกปฏิเสธจ่าย (Deny) ส่งเอกสารอุทธรณ์มาที่ ส านักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

2. สปสช.ประมวลผลข้อมูลผ่านระบบ e-Claim Seamless เพ่ือจ่ายชดเชยบริการเป็นราย
กิจกรรม รายเดือน ตามรอบปฏิทินการออก Statement ที่ก าหนด  โดยสามารถตรวจสอบได้จาก 
www.nhso.go.th  -> nhso Budget -> PPB_ใส่ห่วงอนามัย/ฝังยาคุมก าเนิด (มี Link ไปที่ระบบ          
e-Claim) ซึ่งหน่วยบริการที่รับค่าบริการต้องไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จากหน่วยบริการตามสิทธิและ
ผู้รับบริการเพิ่มเติม 

           3. กรณีที่หน่วยบริการได้รับค่าบริการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและอัตราค่าใช้จ่ายที่ก าหนด 
ขอให้หน่วยบริการจัดท าเอกสารอุทธรณ์พร้อมแนบหลักฐานภายใน 30 วัน หลังจากการแจ้งค่าใช้จ่ายจาก
www.nhso.go.th -> nhso Budget 

4. หน่วยบริการที่ข้ึนทะเบียนกับ สปสช.เขต 13 กทม. บันทึกข้อมูลการให้บริการผ่านโปรแกรม 
BPPDS (Bangkok Promotion & Prevention Database System) ของสปสช.เขต 13 กทม. การจ่าย
ให้เป็นไปตามที่ อปสข.ก าหนด 

5. กรณี PID ซ้ าจะ Deny และสามารถอุทธรณ์เป็นเอกสารภายใน 30 กันยายน ของปีถัดไป  

รายการบริการคุมก าเนิดกึ่งถาวร รหัส ICD-10 ICD-9CM อัตราจ่าย (บาท) 

ใส่ห่วงอนามัย FP001 Z301 697 800 

ฝังยาคุมก าเนดิ FP002 Z308 9923 2,500 

http://eclaim.nhso.go.th/
http://www.nhso.go.th
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2. การป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย 

ขอบเขตบริการ 

   1. ผู้มีสิทธิ ได้แก่ หญิงไทยทุกสิทธิที่จ าเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ตามเงื่อนไขของประมวลกฎหมาย
อาญาและข้อบังคับแพทยสภา โดยรับบริการได้จากหน่วยบริการที่สมัครใจให้บริการ โดยไม่รวมถึงกรณี
ดังต่อไปนี้ 

1) การยุติการตั้งครรภ์จากกรณีคัดกรองพบว่าทารกในครรภ์มีความผิดปกติในกลุ่มอาการดาวน์
และโลหิตจางธาลัสซีเมียให้เบิกจ่ายผ่านระบบบูรณาการ การตรวจคัดกรองหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด 
National Perinatal Registry Portal NPRP) http//:nprp.nhso.go.th 

2) การรักษาภาวะ Blighted ovum, Molar pregnancy, Dead fetus in utero  

3) ผู้ป่วยที่มารักษาในกรณี Incomplete abortion  

  2. เป็นบริการยุติการตั้งครรภ์ โดยแพทย์ ด้วยวิธีการใช้ยา Medabon® หรือวิธีศัลยกรรม เช่น 
การใช้กระบอกดูดสุญญากาศ (Manual Vacuum Aspiration: MVA), การใช้เครื่องดูดสุญญากาศ
ไฟฟ้า (Electric Vacuum Aspiration: EVA)  อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
โดยหน่วยบริการสามารถให้บริการได้โดยผ่านระบบส่งต่อและไม่ต้องผ่านระบบส่งต่อ 

  3. หน่วยบริการที่ให้บริการและมีสิทธิรับค่าใช้จ่าย 

  1) หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้ หน่วยบริการประจ า หน่วยบริการ
รับส่งต่อทั่วไป 

  2) หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

เงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่าบริการ 

1. หน่วยบริการสามารถเบิกค่าบริการได้ 1 คน 1 ครั้ง 1 รายการต่อ 1 ปีงบประมาณ และต้อง
บันทึกการให้บริการลงในเวชระเบียนประกอบด้วยการวินิจฉัยตาม ICD10 และการท าหัตถการตาม 
ICD9CM ที่ระบุชนิดของการบริการ ได้แก่ บริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา Medabon® หรือบริการยุติการ
ตั้งครรภ์ด้วยวิธีศัลยกรรม  เช่น  การใช้กระบอกดูดสูญญากาศ (Manual Vacuum Aspiration : MVA), 
การใช้เครื่องดูดสูญญากาศไฟฟ้า (Electric Vacuum Aspiration : EVA) และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบเวช
ระเบียน  หาก สปสช. ร้องขอ 

2. หน่วยบริการที่รับค่าบริการ ต้องไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้รับบริการ เพ่ิมเติม 

3. หากผู้รับบริการมีผลข้างเคียงจากการรับบริการดังกล่าวหน่วยบริการต้องให้การดูแลรักษาโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการ 
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4. อัตราค่าชดเชยบริการการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย  เป็นการจ่ายเพ่ิมเติมจาก
ระบบปกติ ทั้งกรณี ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ดังนี้ 

1) บริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา Medabon® จ่ายตามจริงในอัตราไม่เกิน 3,000 บาทต่อราย 
2) บริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีทางศัลยกรรม จ่ายตามจริงในอัตราไม่เกิน 3,000 บาทต่อราย 

วิธีการส่งข้อมูลขอรับค่าบริการและรายงานผลการบริการ 
1. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 1 – 12  บันทึกข้อมูลการให้บริการยุติการตั้งครรภ์

ผ่านโปรแกรม e-Claim (http://eclaim.nhso.go.th)  ของ สปสช. ดังนี้  

ICD-10 Diagnosis codes. O04- Medical abortion Incl.: legal termination of pregnancy,       
therapeutic termination of pregnancy, therapeutic abortion 
ICD-9CM codes 69.51 Aspiration Curettage Of Uterus For Termination Of Pregnancy 

รายละเอียดตามเอกสารวิธีการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการยุติการตั งครรภ์  (http://
eclaim.nhso.go.th  เมนูดาวน์โหลด) หากต้องการแก้ไขข้อมูลขอให้ด าเนินการดังนี   

- กรณีข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบ (ติด C ) แก้ไขแล้วส่งเข้าระบบใหม่อีกครั ง 
- กรณีข้อมูลผ่านการตรวจสอบและประมวลผล (ผ่าน A) หากต้องการแก้ไข ด าเนินการผ่าน

ระบบอุทธรณ์ (Appeal) หลังออกรายงาน Statement ตามรอบเดือนที่ส่งข้อมูล แล้วส่งเข้ามาในระบบอีก
ครั ง 

- ข้อมูลถูกปฏิเสธจ่าย ส่งเอกสารอุทธรณ์มาที่ ส านักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

2. สปสช. ประมวลผลข้อมูลผ่านระบบ e-Claim Seamless เพ่ือจ่ายชดเชยบริการเป็นราย
กิจกรรม รายเดือน ตามรอบปฏิทินการออก Statement ที่ก าหนด  โดยสามารถตรวจสอบได้จาก 
www.nhso.go.th  ->nhso Budget -> PPB_ยุติการตั งครรภ์ (มี Link ไปที่ระบบ e-Claim) ซึ่งหน่วย
บริการที่รับค่าบริการต้องไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จากหน่วยบริการตามสิทธิและผู้รับบริการเพ่ิมเติม 

รายการบริการยุติการตั้งครรภ์ รหัส ICD-10 ICD-9CM อัตราจ่าย 

ด้วยยา  Medabon® AB001 O04.0-O04.9 - 3,000 

การใช้กระบอกดูดสุญญากาศ (MVA) AB002 O04.0-O04.9 69.51 3,000 

การใช้เครื่องดูดสุญญากาศไฟฟ้า(EVA) AB003 O04.0-O04.9 69.51 3,000 

http://eclaim.nhso.go.th/
http://eclaim.nhso.go.th/
http://eclaim.nhso.go.th/
http://www.nhso.go.th
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2. กรณีที่หน่วยบริการได้รับค่าบริการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและอัตราค่าใช้จ่ายที่ก าหนด 
ขอให้หน่วยบริการจัดท าเอกสารอุทธรณ์พร้อมแนบหลักฐานภายใน 30 วันหลังจากการแจ้งค่าใช้จ่ายจาก
www.nhso.go.th -> nhso Budget 

3. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 13 กทม. บันทึกข้อมูลการให้บริการผ่านโปรแกรม 
BPPDS (Bangkok Promotion & Prevention Database System) ของสปสช.เขต 13 กทม. การจ่าย
ให้เป็นไปตามท่ี อปสข.ก าหนด 

4. กรณี PID ซ้ าจะ Deny และสามารถอุทธรณ์เป็นเอกสารภายใน 30 กันยายน ของปีถัดไป  

3. การป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์   

ขอบเขตบริการ 

    1. ผู้มีสิทธิ ได้แก่  

   หญิงไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป ทุกสิทธิ กรณีหลังยุติการตั้งครรภ์กับหน่วยบริการในระบบ UC 

2. เป็นบริการคุมก าเนิดกึ่งถาวรด้วยห่วงอนามัยหรือฝังยาคุมก าเนิด อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งกรณี
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยหน่วยบริการสามารถให้บริการได้โดยไม่ต้องผ่านระบบส่งต่อ 

3. หน่วยบริการที่ให้บริการและมีสิทธิรับค่าใช้จ่าย 

 1) หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้ หน่วยบริการประจ า หน่วย
บริการรับส่งต่อทั่วไป 

  2) หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค 

เงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่าบริการ 

1. เป็นการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

2. หน่วยบริการสามารถเบิกค่าบริการได้ 1 คน 1 ครั้ง 1 รายการต่อ 1 ปีงบประมาณ และต้อง
บันทึกการให้บริการลงในเวชระเบียนประกอบด้วยการวินิจฉัยตาม ICD10 และการท าหัตถการตาม 
ICD9CM ที่ระบุชนิดของการบริการได้แก่บริการห่วงอนามัยหรือบริการฝังยาคุมก าเนิดและพร้อมที่จะให้
ตรวจสอบเวชระเบียนหาก สปสช. ร้องขอ 

3. หน่วยบริการที่รับค่าบริการ ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้รับบริการ เพ่ิมเติม 

4. หากผู้รับบริการมีผลข้างเคียงจากการรับบริการดังกล่าว หรอืมคีวามจ าเปน็จะตอ้งน าหว่งอนามยั
หรือยาฝังคุมก าเนิดออกก่อนระยะเวลาที่ก าหนด หน่วยบริการต้องให้บริการโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจาก
ผูร้บับรกิาร 
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5. อัตราค่าชดเชยบริการส าหรับบริการคุมก าเนิดกึ่งถาวรในหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เป็นการ
จ่ายเพิ่มเติมจากระบบปกติ ทั้งกรณี ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน มีดังนี้ 

 1) บริการห่วงอนามัย  จ่ายตามจริงในอัตราไม่เกิน           800 บาทต่อราย 
 2) บริการฝังยาคุมก าเนิด  จ่ายตามจริงในอัตราไม่เกิน      2,500 บาทต่อราย 

วิธีการส่งข้อมูลขอรับค่าบริการและรายงานผลการบริการ 
1. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 1 – 12  บันทึกข้อมูลการบริการคุมก าเนิดกึ่งถาวร 

(ใส่ห่วงอนามัย/ฝังยาคุมก าเนิด) ผ่านโปรแกรม e-Claim (http://eclaim.nhso.go.th)   ของ สปสช. ดังนี้ 
 

 

รายละเอียดตามเอกสารวิธีการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการคุมก าเนิดกึ่งถาวรในหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป 
หากต้องการแก้ไขข้อมูลขอให้ด าเนินการดังนี้ 

- กรณีข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบ (ติด C ) แก้ไขแล้วส่งเข้าระบบใหม่อีกครั้ง 
- กรณีข้อมูลผ่านการตรวจสอบและประมวลผล (ผ่าน A) หากต้องการแก้ไข ด าเนินการผ่าน

ระบบอุทธรณ์  (Appeal) หลังออกรายงาน Statement ตามรอบเดือนที่ส่งข้อมูล แล้วส่งเข้ามาในระบบ   
อีกครัง้  

- ข้อมูลถูกปฏิเสธจ่าย (Deny) ส่งเอกสารอุทธรณ์มาที่ ส านักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

2. สปสช.ประมวลผลข้อมูลผ่านระบบ e-Claim Seamless เพ่ือจ่ายชดเชยบริการเป็นราย
กิจกรรม รายเดือน ตามรอบปฏิทินการออก Statement ที่ก าหนด โดยสามารถตรวจสอบได้จาก 
www.nhso.go.th  -> nhso Budget -> PPB_ใส่ห่วงอนามัย/ฝังยาคุมก าเนิด(มี Link ไปที่ระบบ       e-
Claim) ซึ่งหน่วยบริการที่รับค่าบริการต้องไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จากหน่วยบริการตามสิทธิและ
ผู้รับบริการเพิ่มเติม 

3. กรณีที่หน่วยบริการได้รับค่าบริการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและอัตราค่าใช้จ่ายที่ก าหนด 
ขอให้หน่วยบริการจัดท าเอกสารอุทธรณ์พร้อมแนบหลักฐานภายใน 30 วัน หลังจากการแจ้งค่าใช้จ่ายจาก
www.nhso.go.th -> nhso Budget 

4. หน่วยบริการที่ข้ึนทะเบียนกับ สปสช.เขต 13 กทม. บันทึกข้อมูลการให้บริการผ่านโปรแกรม 
BPPDS (Bangkok Promotion & Prevention Database System) ของสปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
การจ่ายให้เป็นไปตามที่ อปสข.ก าหนด 

5. กรณี PID ซ้ าจะ Deny และสามารถอุทธรณ์เป็นเอกสารภายใน 30 กันยายน ของปีถัดไป  

รายการบริการคุมก าเนิดกึ่งถาวร รหัส ICD-10 ICD-9CM อัตราจ่าย (บาท) 

ใส่ห่วงอนามัย FP001 Z301 697 800 

ฝังยาคุมก าเนดิ FP002 Z308 9923 2,500 

http://eclaim.nhso.go.th/
http://www.nhso.go.th
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การติดต่อประสานงาน 

 1. โปรแกรม e-Claim ติดต่อที่ help desk e-Claim  โทรศัพท์หมายเลข  02 142 3100-3 ในวัน  

และเวลาราชการ 

  2. สิทธิประโยชน์ เกณฑ์ เงื่อนไข ติดต่อที่                                                                         

     - นางสาวจารว ี รตันยศ  โทรศพัท ์08 4438 1824  E-mail : jarawee.r@nhso.go.th 

     3. การจ่ายค่าบริการ ติดต่อที่                                                                                          

     - Help desk  โทรศพัท ์ 02 142 3100-3         
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แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย

เพ่ือบริการสาธารณสุข บริการกรณี

ฟื้ นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 

บทที่ 5 

แนวทาง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย 

 1) ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 
     1.1) แนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ระดับประเทศ ก าหนดให้ สปสช. ด าเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์
เครื่องช่วยคนพิการ ดังนี้ 
     1) เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ส าหรับหน่วย
บริการตติยภูมิด้านงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ)  
        2) เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ตามผลงานใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
                    3) เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ส าหรับหน่วย
บริการตติยภูมิด้านงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) 
ข้อมูลการให้บริการช่วงเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 (ข้อมูลบริการตาม Sent Date) ตามท่ี สปสช.
ก าหนด ดังนี้  

งวด เดือน วันตัดยอดข้อมูล 
พิจารณาจ่ายชดเชยฯ ตาม

ผลงานจริงภายใน 
งวดที่ 1 ตุลาคม  - ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2561 มกราคม 
งวดที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2562 31 มีนาคม  2562 เมษายน 
งวดที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2562 กรกฎาคม 
งวดที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2562 25 กันยายน 2562 กันยายน 

หมายเหต ุ: ส าหรบัขอ้มลูบรกิารทีส่ง่หลงัวนัที ่25 กนัยายน 2562 จา่ยชดเชยในปงีบประมาณถดัไป 
 

      4) จัดสรรให้หน่วยบริการกรณีคนพิการเข้ารับบริการข้ามเขตพ้ืนที่ตามผลงานการให้บริการ
ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร โดย สปสช. ประมาณการวงเงินค่าใช้จ่ายบริการข้ามเขตพ้ืนที่จากผลงาน
บริการในปีงบประมาณที่ผ่านมา และจัดสรรวงเงินให้ สปสช.เขต ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พร้อมการจัดสรร
วงเงิน Global budget เพ่ือให้ สปสช.เขต เป็นผู้จ่ายชดเชยให้หน่วยบริการในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบกรณี
ใหบ้รกิารขา้มเขตพ้ืนทีแ่กค่นพิการ (ทัง้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ) 
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      5) เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการและค่าบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่เป็น
โครงการน าร่อง 

  1.2) แนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 
จาก Global budget ระดับเขต ให้ สปสช.เขต พิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและ
อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. ดังนี้ 

   1)  ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยส าหรับคนพิการ สนับสนุนงบประมาณให้กับหนว่ยบรกิาร เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้กับคนพิการ ตามจ านวนเป้าหมายในแต่ละเขต 
ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร โดย สปสช.จ่ายชดเชยไม่เกินราคาที่หน่วยบริการจัดซื้อหรือจัดหาได้จริง 
บวกค่าด าเนินการตามควรแก่กรณี และไม่เกินเพดานราคากลาง ตามประเภท/รายการ/แนวทาง/เงื่อนไข
บริการ/อัตรา ที่ สปสช. ก าหนด ตามประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการอุปกรณ์ 
อวัยวะเทียม และข้อบ่งชี้ในการบ าบัดรักษาโรค พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 และ หรือ ที่มี
ประกาศปรับปรุงเพิ่มเติม (รายละเอียดตามหนังสือ รวบรวม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ) โดย สปสช. อาจขอ
เอกสาร/หลักฐานการจัดหาอุปกรณ์เพ่ือตรวจสอบได้  ทั้งนี้ สปสช. สามารถเพ่ิมรายการ/และหรือก าหนด
ราคากลางได้ และอาจมีการปรับลักษณะหรือข้อบ่งชี้ที่ไม่กระทบกับราคากลางระหว่างปีได้ 

      1.1) กรณีการให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังกับคนพิการที่สูญเสียการได้ยิน 

    1.1.1) ก าหนดวงเงินไม่เกินร้อยละ 15 ของงบค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ที่ สปสช.เขต ได้รับจัดสรร 

    1.1.2) หน่วยบริการที่ขอรับค่าใช้จ่ายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน 
การใส่เครื่องช่วยฟังที่ สปสช. ก าหนด หนว่ยบรกิารทีย่งัไมผ่่านการตรวจประเมนิความพรอ้ม ในการใหบ้รกิาร
เครือ่งชว่ยฟงั สามารถส่งเอกสารแจ้งความจ านงการให้บริการเครื่องช่วยฟังไปที่ สปสช.เขต เพ่ือให้ สปสช.
เขต ตรวจประเมินความพร้อมตามเกณฑ์ และรายงานผลการตรวจประเมินให้หน่วยบริการทราบต่อไป 

    1.1.3) การจ่ายค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังให้กับหน่วยบริการ ต้องเป็นไปตามข้อ
บ่งชี้ ในบัญชีรายการอุปกรณ์ที่คณะท างานพิจารณาคัดเลือกเห็นชอบ และ สปสช. ประกาศก าหนดเท่านั้น 
รายละเอียดอัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง ตามรายการที่ก าหนด ตามประกาศ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังส าหรับคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 และ หรือ ที่มีประกาศปรับปรุงเพ่ิมเติม (รายละเอียดตามหนังสือ 
รวบรวม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ) ทั้งนี้ สปสช. จะแจ้งรายชื่อหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน
ความพร้อมฯ ทางเวบ็ไซต์ สปสช. ที ่www.nhso.go.th (โดยเลือกที่ กองทุนต่างๆ / กองทนุฟืน้ฟสูมรรถภาพ /
ขา่วประชาสมัพันธ)์ 
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   1.2.2) การจ่ายการจัดบริการซ่อม/ผลิต กายอุปกรณ์/อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 
และอุปกรณ์ประยุกต์ดัดแปลงส าหรับคนพิการ ก าหนดให้มีการจัดสรรวงเงินจากค่าใช้จ่าย เพ่ือบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยบริการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการจัดบริการซ่อม/ผลิตอุปกรณ์ ประยุกต์ดัดแปลงเพ่ือช่วยในการด าเนินชีวิตประจ าวันส าหรับคน
พิการให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพความพิการ และการใช้ชีวิตในชุมชน ทั้งนี้ ตามความพร้อมของหน่วย
บริการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ โดยก าหนดเป้าหมายมีหน่วยงานจัดบริการดังกล่าวอย่างน้อยเขต
ละ 1 แห่ง 

 2) ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรับหน่วยบริการ กรณีให้บริการแบบผู้ป่วยนอก สนับสนุน
งบประมาณให้หน่วยบริการเพ่ือจัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้กลุ่มเป้าหมาย ตามรายการ/แนวทาง/เงื่อนไข
บริการ/อัตรา ที่ สปสช. ก าหนด (รายละเอียดตามหนังสือ รวบรวม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ) (กรณีผู้ป่วย
ในรวมอยู่ใน Global budget ระดับเขต) 

 3) ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านและในชุมชน สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยบริการ 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย อยา่งต่อเนื่องที่บา้นและในชุมชน ตาม
รายการ/แนวทาง/เงื่อนไขบริการ/อัตรา ที่ สปสช. ก าหนด (รายละเอียดตามหนังสือ รวบรวม กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับฯ) ทั้งนี้ ต้องไม่ซ้ าซ้อนกับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ได้รับการดูแลจากการสนับสนุนค่าบริการ
สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  

 4) ค่าใช้จ่ายส าหรับหน่วยบริการเพ่ือการฝึกใช้อุปกรณ์ / การฝึกทักษะการท าความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility: O&M) แก่คนพิการทางการมองเห็น ก าหนดให้
มีการจัดสรรวงเงินจากค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยส าหรับคนพิการ เพ่ือ
สนับสนุนให้หน่วยบริการ จัดบริการฝึกใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยที่จ าเป็นให้กับคนพิการตามเป้าหมายที่ก าหนด 
คือ ค่าฝึกใช้อุปกรณ์และฝึกทักษะการท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O&M) ตาม
แนวทาง/เงื่อนไขบริการ/อัตรา ที่ สปสช. ก าหนด (รายละเอียดตามหนังสือ รวบรวม กฎ ระเบียบ            
ข้อบังคับฯ) ทั้งนี้ สปสช.เขต สามารถพิจารณาสนับสนุนให้เกิดศูนย์บริการฝึกทักษะการท าความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวเพ่ิมเติมจากปีที่ผ่านมา ตามความจ าเป็นของพ้ืนที่ภายในวงเงินที่ สปสช.
เขต ได้รับจัดสรร และสามารถพิจารณาสนับสนุนให้เกิดบริการการฝึกใช้อุปกรณ์ชนิดอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ิมเติมได้
ตามชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้การพิจารณาของ อปสข./คณะกรรมการฯ/คณะท างานฯ เขต 

 ทั้งนี้  หน่วยบริการที่ให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ในแต่ละประเภทของกิจกรรม 
ตามข้อ 1) ถึง 4)  ตอ้งใหบ้รกิารตามขอบเขตมาตรฐานของวชิาชพี ตามประกาศ ระเบยีบ และกฎขอ้บงัคบัของ
กระทรวงสาธารณสุข และผูป้ระกอบวชิาชีพตอ้งมีใบอนญุาตให้ประกอบวิชาชพีในแตล่ะสาขาวชิาชพีนัน้ๆ เช่น 
สาขากจิกรรมบ าบดั สาขากายภาพบ าบดั เปน็ตน้ 



140 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

5 

  5) แนวทางการจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพ่ือบรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และอุปกรณเ์ครือ่งชว่ยความพิการระดบัเขต  

            5.1) ข้อมูลการให้บริการระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2561 จ่ายจริงตามผลงานการ
ให้บริการ โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และจ่ายชดเชยค่าบริการภายในเดือนตุลาคม 2561  

            5.2) ข้อมูลการให้บริการภายในเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เป็นข้อมูลที่หน่วยบริการ
ให้บริการและบันทึกข้อมูล (Sent Date) ซึ่งก าหนดตัดข้อมูลเป็นรายเดือน ทั้งนี้งวดการจ่ายตามที ่         
สปสช.เขตก าหนด โดยผา่นความเหน็ชอบจาก อปสข. 

 6) การส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย 

     6.1) หนว่ยบรกิารจดัสง่ข้อมูลการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและรายการอุปกรณ์เครื่องช่วยฯ ตาม
โครงสร้างข้อมูลที่ สปสช. ก าหนด ภายในระยะเวลา 30 วันหลังให้บริการ 

     6.2) ขอ้มลูเพ่ือขอรบัคา่ใชจ้า่ย ตอ้งประกอบดว้ย ขอ้มลูสว่นบคุคล, สทิธกิารรกัษาพยาบาล,   วนัทีร่บั
บรกิาร, รหสัโรค (ICD-10) และรหสัหตัถการ (ICD-9) 

     6.3) กรณีเบิกอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง รหัสโรคในการเบิก ได้แก่ H900, H903, H906 การเบิก 2 ข้าง 
ตอ้งระบ ุExtension code +21 มากบัรหสัหตัถการ 

     6.4) กรณีให้บรกิารอุปกรณแ์ขนเทียม ขาเทยีม ซึ่ง 1 ชุด ประกอบด้วยอุปกรณห์ลายชิ้น ไมต่้องแยก
เบกิจ านวนชิน้ยอ่ยทีเ่ปน็องคป์ระกอบ ใหเ้บกิเปน็ชดุเพียงรหสัเดยีวเทา่นัน้ ตามขอ้บง่ชี ้และอายกุารใชง้าน การ
เบกิอุปกรณร์ายชิน้สว่นยอ่ยเฉพาะกรณซีอ่มแซมเทา่นัน้ 

            6.4.1) การเบิกแขนเทยีม 2 ขา้ง รหสัโรค ไดแ้ก่ Z893 รหัสหตัถการต้องระบ ุExtension code 
+21 

             6.4.2) การเบิกขาเทียม 2 ข้าง รหัสโรค ได้แก่ Z897 รหัสหัตถการต้องระบุ Extension code 
+21 

      6.5) การบันทึกรายงานการให้บริการฟ้ืนฟูรายการเดียวกัน สามารถบันทึกได้ 1 ครั้ง/ราย/วัน 
เท่านั้น 

       6.6) กรณีตรวจพบว่า หน่วยบริการมีการให้บริการที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการให้บริการ 
หรือไม่สอดคล้องกับหลักวิชาการทางการแพทย์ หรือบันทึกข้อมูลบริการในกรณีผู้สูงอายุที่มีภาวะที่ได้รับการ
ดูแลจากการสนับสนุนค่าบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง สปสช. จะชะลอ (Pending) การ
จ่ายเงินตามผลงานการให้บริการของหน่วยบริการนั้นไว้ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่อไป  



141 บทที่ 5 แนวทางปฏบิัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข บรกิารกรณีฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย ์ | 

5 

ผังข้ันตอนการด าเนินงานการจ่ายค่าใช้จ่ายจาก สปสช. ถึงหน่วยบริการ  

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน ระยะเวลา 

 
หน่วยบริการ 

 
 
 
 

หน่วยบริการ 
 
 
 
 
 

สปสช. 
 
 
 
 
 

สปสช.เขต 
 
 
 

สปสช.เขต 
(ส านักการเงิน

และบัญชี
กองทุน)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน 30 วัน 
หลังจากให้บริการ 

 
 
 

งวดการจ่ายตามที่
สปสช.ก าหนด  
โดยผ่านความ

เห็นชอบจาก อปสข.  
 

ภายใน 15 วันท า
การ  

จัดส่งข้อมูลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

และรายการอุปกรณเ์ครื่องช่วยท่ีสนับสนุนให ้

คนพิการตามโครงสร้างข้อมูลที่ สปสช. ก าหนด 

จัดให้มีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์

เครื่องช่วยความพิการ 

ประมวลผลข้อมูลทีผ่่านตามเง่ือนไข ออกรายงาน 

และเสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ 

 
ตรวจสอบข้อมลูเบื้องต้น 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

รับเอกสาร/ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินกองทุน/ 

โอนเงินให้หน่วยบริการ 
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 การด าเนินงานกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด ให้ สปสช.เขต 

ด าเนินการคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย/จังหวัด ที่มีความพร้อม และจัดสรรงบประมาณไม่เกินวงเงินที่แต่ละ

จังหวัดได้รับจัดสรร จากค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ให้กับกองทุน

ฟ้ืนฟูฯ ตามที่ตกลงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เข้าร่วม โดยอัตราสนับสนุน (จ านวนเงินที่จะ

สนับสนุน) ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการ สปสช.เขต และผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. และมีการ

สมทบงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยอัตราการสมทบ (จ านวนเงินที่จะสมทบ) ให้เป็น

ความเห็นชอบร่วมกันสองฝ่าย  เพ่ือด าเนินการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูฯ และส่งเสริมการเข้าถึงบริการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพให้ครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟูฯ ตามประกาศคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟู

สมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 และหรือประกาศที่

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม 



แนวทางปฏิบัติในการขอรับ

ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธาณสุข 

บริการการแพทย์แผนไทย 

บทที่ 6 

1. วัตถปุระสงค ์
 1) เพ่ิมการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพ ของประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 
 2) เพ่ิมการเข้าถึงยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ  
 3) สนับสนุนให้หน่วยบริการจัดบริการการแพทย์แผนไทยท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 
2. วงเงนิงบทีไ่ดร้บั 
 ค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย ได้รับจ านวน 11.61 บาท ต่อผู้มีสิทธิ ส าหรับผู้มีสิทธิ 48.5750 
ล้านคน เป็นการเหมาจ่ายเพ่ิมเติมจากบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปผ่านหน่วยบริการประจ า เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดบริการการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ ประชาชนสิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เชื่อมั่น เข้าถึง และใช้บริการการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทย และการลดค่าใช้จ่าย
การแพทย์แผนปัจจุบัน  

ภาพแสดงการบริหารงบบริการการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2562 

บริการการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2562 

11.61 บาทต่อผู้มีสิทธิ UC 

(จ านวนผู้มีสิทธิ UC 48,575,000 คน/งบประมาณ 563,955,750 บาท) 

ร้อยละ 10  
เหมาจ่ายค่าใช้จ่ายบริการ 

การแพทย์แผนไทย 
หน่วยบริการต้นแบบ 

การบริการการแพทย์แผนไทย 

ร้อยละ 45  
เหมาจ่ายค่าใช้จ่ายบริการ 

การแพทย์แผนไทย 
ตามระดับการบริการ 
การแพทย์แผนไทย 

ร้อยละ 45 
ค่าใช้จ่าย 

บริการการแพทย์แผนไทย 
ตามจ านวนผลงานบริการ 

เหมาจ่ายเพิ่มเติมจากบรกิารผู้ป่วยนอกทั่วไปฝ่านหน่วยบริการประจ า 

หมายเหตุ ปี 2563 อาจจะก าหนดแนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายตามผลงานบริการทั้งหมดโดยจะมีการวิเคราะหข์้อมูลผลกระทบต่อหน่วยบริการ 
และผุ้รับบริการ การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและการเตรียมระบบการจ่ายค่าใช้จ่ายก่อนทีจ่ะเมีการด าเนินการ 
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3. แนวทาง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย  

 1. การบริหารจัดการในภาพรวมระดับประเทศ มีดงันี ้ 

  1.1) ไม่เกินร้อยละ 10 (ประมาณ 1.16 บาท ต่อผู้มีสิทธิ) จ่ายแบบเหมาจ่ายให้หน่วยบริการ
ประจ าและหรอืหนว่ยบรกิารร่วมใหบ้รกิารดา้นแพทยแ์ผนไทยที่เปน็หนว่ยบรกิารตน้แบบการบรกิารการแพทย์
แผนไทย ภายในเดอืนธนัวาคม 2561  

   1.2) ไม่เกินร้อยละ 45 (ประมาณ 5.22 บาท ต่อผู้มีสิทธิ) จ่ายแบบเหมาจ่ายให้หน่วยบริการ
ประจ าและหรอืหนว่ยบรกิารรว่มใหบ้รกิารดา้นแพทยแ์ผนไทย ตามระดบัการบรกิารการแพทยแ์ผนไทย ทัง้นี ้ไม่
รวมหน่วยบริการที่ได้รับค่าใช้จ่ายในข้อ 1.1 ภายในเดือนธันวาคม 2561 การจัดกลุ่มตามระดับการบริการ
การแพทย์แผนไทย  พิจารณาจากผลงานบริการตามจ านวนครั้งที่มารับบริการ (Visit) รายบริการ  ได้แก่ 1) 
บริการนวด ประคบ อบสมนุไพร  2)  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพมารดาหลงัคลอดตามแนวเวชปฏบิัตดิ้านการแพทย์
แผนไทย  3)  การใชย้าจากสมนุไพรในบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิ:  ไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ 2560 และไตรมาส 
1-2 ปีงบประมาณ 2561 

  1.3) ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45 (ประมาณ 5.22 บาท  ตอ่ผูม้สีทิธ)ิ  จา่ยแบบเหมาจา่ยใหห้นว่ยบรกิาร
ประจ าและหรอืหนว่ยบรกิารรว่มใหบ้รกิารดา้นแพทยแ์ผนไทย ตามจ านวนผลงานบรกิาร  โดยเปน็ขอ้มลูผลงาน
บรกิารตัง้แต่ 1 เมษายน 2561 ถงึ 31 มีนาคม 2562 ทัง้นี้ ไมร่วมหน่วยบรกิารทีไ่ดร้ับค่าใชจ้า่ยในข้อ 1.1 และ
จดัสรรภายในเดอืนมถินุายน 2562 โดยเปน็ผลงานบรกิารการแพทยแ์ผนไทยเพ่ือการรกัษาและฟ้ืนฟูสภาพ ตาม
จ านวนครัง้ทีม่ารบับรกิาร (visit) รายบรกิาร ค านวณจา่ยแบบ Point system with global budget ดงันี ้ 

   1.3.1) บรกิารนวด ประคบ อบสมนุไพร 

   1.3.2)  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพมารดาหลงัคลอดตามแนวเวชปฏบิตัดิา้นการแพทยแ์ผนไทย 

   1.3.3) การใชย้าจากสมนุไพรในบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิ 

โดย  สปสช.สามารถปรบัเกลีย่เงนิระหวา่งประเภทบรกิาร  ขอ้ 1.1 - 1.3  ไดต้ามผลงานบรกิารทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 2. หลกัเกณฑก์ารจา่ยคา่ใชจ้า่ยส าหรบัหนว่ยบรกิารการบรกิารการแพทยแ์ผนไทย 

  2.1 จา่ยแบบเหมาจา่ยใหห้นว่ยบรกิารประจ า  และหรอืหน่วยบริการร่วมให้บริการที่ข้ึนทะเบียน
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กรณีจัดบริการการแพทย์แผนไทย  และผ่านเกณฑ์ตามแนวทางการ
ตรวจประเมินตามเกณฑ์ขึ้นทะเบียนเป็น  หน่วยบริการประจ าและหน่วยบริการปฐมภูมิ (หมวด 2 การ
จัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข  หมวด 3 บุคลากร  และหมวด 5 สถานที ่
อุปกรณ์ เครื่องมือ)  และตามแนวทางการตรวจประเมินเกณฑ์ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการร่วมให้บริการด้าน
แพทยแ์ผนไทย  

  2.2 การพิจารณาคะแนนตามผลการประเมนิเพ่ือขึน้ทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจ าและบริการ
ปฐมภมู ิ หรอืหนว่ยรว่มใหบ้รกิารดา้นแพทย์แผนไทยรายละเอียด  ดงันี้ 
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4. การก ากบัตดิตามประเมินผลการจดัสรร 

   1. ก ากบัตดิตามผลการด าเนนิงานหนว่ยบรกิารตน้แบบ การบริการการแพทย์แผนไทยร่วมกับ

กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

   2. ติดตามผลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการประจ าและหรือหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กรณีจัดบริการการแพทย์แผนไทย  และหน่วยบริการร่วมให้บริการด้านแพทย์

แผนไทย  เมนรูายงานบรกิารดา้นแพทยแ์ผนไทยผา่นระบบประเมนิขึน้ทะเบยีนหนว่ยบรกิาร 

   3. รายงานผลงานบริการการแพทย์แผนไทยผ่านระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรค

รายบคุคล (OPPP individual records)  

เกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย หน่วยบริการประจ าและหน่วยบริการปฐมภูมิ 
หน่วยบริการร่วมให้บริการด้าน

แพทย์แผนไทย 
ไม่เกินร้อยละ 45 ตาม

ระดับการบริการ

การแพทย์แผนไทย 

กรณีจัดบริการการแพทย์แผนไทย มีผลคะแนน 

= 1 ขึ้นไปทุกหมวด ยกเว้นหมวด 2  ข้อ 2-8 มี

ผลคะแนนรวม = 2 ขึ้นไป และ หมวด 3 ข้อ 3-

7 มีผลคะแนน = 2 ขึ้นไป 

ผ่านตามเกณฑ ์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 

ตามจ านวนผลงาน

บริการ 

กรณีจัดบริการการแพทย์แผนไทย มีผลคะแนน 

= 1 ขึ้นไปทุกหมวด ยกเว้นหมวด 3  ข้อ 3-7 มี

ผลคะแนน = 2 ขึ้นไป กรณีจัดบริการการฟื้นฟู

สมรรถภาพมารดาหลังคลอดตามแนวเวชปฏบิัติ

ด้านการแพทย์แผนไทย 

ผ่านตามเกณฑ ์
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แนวทางปฏิบัติในการขอรับ

ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข 

เอชไอวี เอดส์ (HIV AIDS) 

บทที่ 7 

 งบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วย ประกอบด้วย 2 หมวดใหญ่ คือ งบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และผู้ป่วยเอดส์ และงบบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายการให้บริการ สนับสนุน และ
ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข โดยมีแนวคิดการบริหารจัดการในลักษณะภาพรวมระดับประเทศและ
ระดับเขต ซึ่งชดเชยหรือสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการเพ่ิมเติมจากงบเหมาจ่ายรายหัวปกติ 
(Additional Payment) ตามปริมาณงานในแต่ละหน่วยบริการ 

 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอและผู้ป่วยเอดส์ ลดการติดเชื้อ เอชไอวีจากมารดาสู่ทารก 
เพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ และลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อให้แก่ผู้อ่ืน
และลดอัตราผู้ติดเชื้อรายใหม่ 
 
กรอบการบริหารงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2562 สปสช. ได้รับจัดสรรงบประมาณบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 
3,046,315,000 บาท แบ่งออกเป็น 3 หมวด ดังนี้ 

กรอบการบริหารงบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2562 

งบประมาณบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

และผู้ปว่ยเอดส์ 3,046,315,000 บาท 

งบบริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส 

และบริการที่เก่ียวข้อง 

2,808,315,000 บาท 

งบบริการป้องกนัการติดเชื้อเอชไอวี 

จ านวน 200,000,000 บาท 

การสนับสนนุและส่งเสริมการ

จัดบริการส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

38,000,000 บาท 
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หมวดงบบริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสและบริการที่เกี่ยวข้อง 

การดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส มีวัตถุประสงค์เพ่ือหยุดการเพ่ิมจ านวนเอชไอวีในผู้ป่วย ท าให้สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงขึ้น มีภูมิคุ้มกันเพ่ิมขึ้น ลดการติดเชื้อฉวยโอกาสหรือมะเร็ง ท าให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวขึ้น มี
คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อให้แก่ผู้อ่ืน อย่างไรก็
ตามผู้ที่ได้รับยาต้านไวรัสอาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา และมีโอกาสเกิดการดื้อยาได้ การรักษาจึง
ไม่ใช่เป็นเพียงการนัดผู้ป่วยมารับยาตามก าหนดนัดเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วยและ
ครอบครัวที่ต้องท าความเข้าใจถึงผลข้างเคียงจากยา และความส าคัญของการรับประทานยาสม่ าเสมอ เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการเกิดไวรัสดื้อยา และเพ่ือให้ยามีประสิทธิผลสูงสุดเป็นเวลานานที่สุด 

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ยาต้านไวรัสเพ่ือการรักษา ยารักษาภาวะไขมันในเลือดสูง การให้ค าปรึกษา และถุงยางอนามัย 

2. ยาต้านไวรัสเพ่ือการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 

     3. การให้ค าปรึกษาและการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบสมัครใจ (Voluntary Counseling and 
Testing :VCT) 

4. การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัยหรือติดตามการรักษา 

5. การตรวจคัดกรองและการตรวจยืนยันไวรัสตับอักเสบซี 

6. บริการป้องกันการแพร่กระจายการติดเชื้อเอชไอวี 

7. สนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 
 

1. ยาต้านไวรัสเพื่อการรักษา ยารักษาภาวะไขมันในเลือดสูง การให้ค าปรึกษา และถุงยางอนามัย 

  1.1 ผู้มีสิทธิขอรับบริการ มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิว่าง หรือประชาชนกลุ่ม
เฉพาะที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ตามแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2560 (Thailand National Guidelines on HIV/AIDS Treatment and Prevention 2017) 

  1.2 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 

     1.2.1 ยาต้านไวรัสเพื่อการรักษา 

         1.2.2 ยารักษาภาวะไขมันในเลือดสูงกรณีผู้ติดเชื้อฯมีระดับไขมันในเลือดสูงจากการรับประทาน   
ยาต้านไวรัส 

        1.2.3 บริการดูแลรักษาและให้ค าปรึกษาได้แก่ งานดูแลรักษา บริการปรึกษา บันทึกข้อมูล และ
กิจกรรมอื่นๆ  

     1.2.4 ถุงยางอนามัยส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพ่ือป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีไปสู่ผู้อื่น 
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  1.3 ยาต้านไวรัสเพื่อการรักษา ยารักษาภาวะไขมันในเลือดสูง ทุกรายการทั้งสูตรพ้ืนฐาน สูตร
ทางเลือก สูตรดื้อยา และยาลดไขมัน ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะชดเชยเป็นยา ตามรายการยา
ที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด โดยให้เป็นไปตามแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติด
เชื้อเอชไอวีในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 (Thailand National Guidelines on HIV/AIDS Treatment 
and Prevention 2017)  สามารถดาวน์โหลดรายการยาที่สามารถเบิกได้ที่ http://aidstb.nhso.go.th  
  1.4 หน่วยจ่ายยาฯ หน่วยให้บริการยาต้านไวรัสสูตรพ้ืนฐาน สูตรดื้อยา และ หน่วยบริการยาต้าน
ไวรัสล าดับที่ 3 (3rd Line ARV Center) คือหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ผ่านการ
ประเมินตามมาตรฐานหน่วยบริการตามที่ สปสช.ก าหนด สามารถดาวน์โหลดรายชื่อหน่วยจ่ายได้ที่   
http://aidstb.nhso.go.th  
  1.5 การพิจารณาใช้และการปรับเปลี่ยนสูตรยาต้านไวรัส กรณีสูตรพ้ืนฐานสามารถพิจารณาการใช้
และปรับเปลี่ยนได้โดยแพทย์ผู้รักษาของหน่วยที่ให้บริการ แต่ส าหรับกรณีสูตรดื้อยาและยาต้านไวรัสล าดับที่ 
3 (3rd Line ARV) ผู้ที่สามารถพิจารณาใช้และปรับเปลี่ยนต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการประกาศและ
แต่งตั้งโดย สปสช. สามารถดาวน์โหลดประกาศแต่งตั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่ http://aidstb.nhso.go.th  
 1.6 การให้บริการรักษาและให้ค าปรึกษาและถุงยางอนามัย ส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 
ที่มารับบริการติดตามการรักษาที่หน่วยบริการ สปสช. สนับสนุนการจัดบริการดูแลรักษาไม่เฉพาะการดูแล
รักษาและติดตามการรักษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการให้ค าปรึกษา การให้ความรู้ การส่งเสริมการรับประทาน
ยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง และการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวีรวมทั้งการสนับสนุนถุงยาง
อนามัยให้ส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์น าไปใช้ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวี  
  1.7 การเบิกชดเชย  การเบิกชดเชยการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ต้องด าเนินการผ่านการ
บันทึกข้อมูลในโปรแกรม NAP ที่ URL http://dmis.nhso.go.th/NAPPLUS 

รายการ การเบิกชดเชย การชดเชย 
ยาต้านไวรัส หน่วยบริการเบิกชดเชยยาต้านไวรัสได้ตามที่ใช้

จริง โดยบันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรม 
NAP เมนู “การรักษาและติดตามผล” 

ชดเชยเป็นยาต้านไวรัส 

ยาลดไขมัน หน่วยบริการเบิกชดเชยยาลดไขมันตามท่ีใช้จริง 
โดยบันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรม 
NAP เมนู “การรักษาและติดตามผล” 

ชดเชยเป็นยารักษาภาวะไขมันในเลือดสูง 

ถุงยาง
อนามัย 

หน่วยบริการได้รับการจัดสรรถุงยางอนามัยตาม
สัดส่วนจ านวนผู้ติดเชื อเอชไอวี ณ ปัจจุบัน และ
งบประมาณท่ีได้ 

ชดเชยเป็นถุงยางอนามัย 

ตารางแสดงแนวทางการเบิกชดเชยการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรั 

http://aidstb.nhso.go.th
http://aidstb.nhso.go.th
http://aidstb.nhso.go.th
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 หมายเหตุ: 
     1) สปสช. ชดเชยยาต้านไวรัสและถุงยางอนามัยให้แก่เครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้กับหน่วยบริการที่อยู่ในเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ 
    2) ค่าบริการดูแลรักษาและให้ค้าปรึกษาแก่ผู้ที่มารับการรักษาและติดตามดังกล่าวรวมกิจกรรม
ทั งหมดที่เกิดขึ นจากการให้บริการ  ได้แก่การดูแลรักษาติดตามการรักษาบริการให้ค้าปรึกษาและให้ความรู้
การส่งเสริมการรับประทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องการบันทึกข้อมูลและกิจกรรมอ่ืนๆ 
 

2. ยาต้านไวรัสเพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 
 บริการยาต้านไวรัส เพ่ือการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี แยก 3 กลุ่มดังนี้ 

        - บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารก (Prevention of Mother to Child       
Transmission: PMTCT) 
       - บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในบุคลากรทางการแพทย์หลังการสัมผัสจากการท างาน          
(HIV occupational PEP: HIV oPEP) 
      - บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหลังการสัมผัสที่ไม่ใช่จากการท างาน เฉพาะกรณีเป็นผู้ถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ (HIV non-occupational PEP: HIV nPEP) 

2.1 ผู้มีสิทธิขอรับบริการ  
   2.1.1 บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารก เป็นเด็กสัญชาติไทย มีเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลัก ซึ่งเกิดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวีที่ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผ่าน
โปรแกรม NAP) 
   2.1.2 บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในบุคลากรทางการแพทย์หลังการสัมผัสจากการท างาน 
เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ให้การดูแล
ผู้ป่วยที่สัมผัสกับสิ่งปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีจากการท างานการให้บริการทาง
การแพทย์แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
   2.1.3 บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหลังสัมผัสที่ไม่ใช่จากการท างาน เฉพาะกรณีเป็นผู้ถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

  2.2 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
2.2.1 ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี  
2.2.2 การตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี 

รายการ การเบิกชดเชย การชดเชย 

บริการดูแลรักษา

และให้ค าปรึกษา 

หน่วยบริการเบิกชดเชยค่าบริการดูแลรักษาและให้

ค าปรึกษา โดยบันทึกข้อมูลบริการในโปรแกรม 

NAP เมนู “การรักษาและติดตามผล” 

ชดเชยเป็นเงิน 

20 บาท/ครั้ง 

(ไม่เกิน 12 ครั้ง/ปี) 
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     (1) กรณีทารกที่คลอดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี  
       - บริการตรวจหาเชื้อหรือส่วนประกอบของเชื้อเอชไอวี (HIV viral testing) ได้แก่ การ
ตรวจด้วยวิธี DNA PCR 
   (2) บริการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี (Anti-HIV Testing)  
        - กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือบุคลากรทางการแพทย์สัมผัสเชื้อเอชไอวีจากการท างาน
การให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี   
    (3) บริการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี (Anti-HIV Testing) 
  2.3 การพิจารณาให้ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การพิจารณาเลือกสูตรยาต้านไวรัสเพ่ือการ
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ให้เป็นไปตามแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2560 (Thailand National Guidelines on HIV/AIDS Treatment and Prevention 2017) 

 2.4 การเบิกชดเชย 
          แนวทางการเบิกชดเชยการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสต้องด าเนินการผ่านการ
บันทึกข้อมูลในโปรแกรม NAP ที่ URL http://dmis.nhso.go.th/NAPPLUS 

 

รายการ การเบิกชดเชย การชดเชย 

ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกัน

การติดเชื้อเอชไอวีใน

เด็กแรกเกิด 

หน่วยบริการเบิกชดเชยยาต้านไวรัสได้ตามที่ใช้

จริง โดยบันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรม 

NAP เมนู “การป้องการการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก” 

ชดเชยเป็นยาต้านไวรัส 

ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกัน

การติดเชื้อเอชไอวีหลัง

สัมผัสจากการท างาน 

หรือถูกล่วงละเมิดทาง

หน่วยบริการเบิกชดเชยยาต้านไวรัสได้ตามที่ใช้

จริง โดยบันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรม 

NAP เมนู “การให้ค าปรึกษา VCT” 

ชดเชยเป็นยาต้านไวรัส 

บริการตรวจ DNA PCR 

ส าหรับเด็กที่คลอดจาก

มารดาติดเชื้อเอชไอวี 

ห น่ ว ย บ ริ ก า ร เ บิ ก ช ด เ ช ย ค่ า ต ร ว จ ท า ง

ห้องปฏิบัติการได้ตามที่ให้บริการจริง โดยบันทึก

ข้อมูลการใ ห้บริการในโปรแกรม NAP เมนู 

“ข้อมูลการส่งตรวจการติดเชื้อ HIV” 

1,000 บาท/คร้ัง (ทั้งนี้จ านวน
คร้ังของบริการตรวจ ให้
เป็นไปตามแนวทางการ
ตรวจรักษาและป้องกนัการ
ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศ
ไทย ปี พ.ศ. 2560) 

ตารางแสดงแนวทางการเบิกชดเชยการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 
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หมายเหตุ: 
1) สปสช. ชดเชยยาต้านไวรัสส้าหรับป้องกันการติดเชื อเอชไอวี  ให้แก่เครือข่ายหน่วยบริการด้าน

ยาและเวชภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้กับหน่วยบริการที่อยู่ในเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ 
       2) อัตราการชดเชยค่าให้ค้าปรึกษาเป็นการชดเชยค่าให้ค้าปรึกษาก่อนการตรวจหาการติดเชื อ   
เอชไอวี  (Pre-test Counseling) 
      3) อัตราการชดเชยค่าตรวจ Anti - HIV testing หาการติดเชื อเอชไอวี  หมายความถึงต่อครั งของ
การตรวจรู้ผลและมีการให้บริการให้ค้าปรึกษาหลังการหาการติดเชื อเอชไอวี (Post - test counseling) 
กรณีบุคคลที่สัมผัสจากการท้างานหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

4) อัตราการชดเชยค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการดังกล่าวรวมค่าวัสดุอุปกรณ์เก็บตัวอย่างค่าขนส่ง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
       5) การตรวจ DNA PCR ส้าหรับทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื อเอชไอวีมารดาจะต้องขึ นทะเบียน
เป็นผู้ติดเชื อเอชไอวีและมีการบันทึกข้อมูลการคลอดของทารกที่ประสงค์ตรวจ DNA PCR ในระบบ NAP 
แล้วเท่านั น 
       6) “หน่วยบริการ” ที่ไม่สามารถตรวจ DNA PCR ได้เองสามารถส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจยังหน่วย
บริการอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ผ่านการประเมินตามแนวทางการประเมินหน่วยตรวจชันสูตร             
ทางห้องปฏิบัติการเอชไอวีที่  สปสช. ก้าหนด สามารถดาวน์โหลดรายชื่อหน่วยตรวจ PCR ได้ที่             
http://aidstb.nhso.go.th 
    7) การส่งตัวอย่างตรวจไปยังหน่วยตรวจทางห้องปฏิบัติการหน่วยบริการที่ส่งตรวจจะต้องบันทึก
ข้อมูลพร้อมกับพิมพ์ค้าขอรับบริการตรวจ (request form) ในโปรแกรม NAP ก่อนแล้วจึงส่งตัวอย่างตรวจ
พร้อมใบค้าขอไปยังหน่วยตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

รายการ การเบิกชดเชย การชดเชย 

บริการตรวจ Anti-HIV 

Testing 

ห น่ ว ย บ ริ ก า ร เ บิ ก ช ด เ ช ย ค่ า ต ร ว จ ท า ง

ห้องปฏิบัติการได้ตามที่ให้บริการจริง โดยบันทึก

ข้อมูลการให้บริการในโปรแกรม NAP เมนู “การ

ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ” เลือก “ข้อมูลการส่ง

ตรวจการติดเชื้อ HIV” 

ครัง้ละ 140 บาท 

(ไมเ่กนิ 2 ครัง้/คน/ป)ี 

  

บริการให้ค าปรึกษา

ส าหรับบุคคลที่สัมผัส

จากการท างานหรือถูก

ล่วงละเมิดทางเพศ 

หน่วยบริการเบิกชดเชยค่าบริการได้ตามที่

ให้บริการจริง โดยบันทึกข้อมูลการให้บริการใน

โปรแกรม NAP เมนู “การให้ค าปรึกษา VCT” 

7 บาท/ครั้ง 

(ไม่เกิน 6 ครั้ง/คน/ปี) 

http://aidstb.nhso.go.th
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3. บริการให้ค าปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ 
    3.1 ผู้มีสิทธิขอรับบริการ บุคคลที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ซึ่งสมัครใจเข้ารับ
บริการขอรับค าปรึกษาและการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบสมัครใจ (Voluntary Counseling and 
Testing :VCT) 
 3.2 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
  3.2.1 บริการให้ค าปรึกษา และให้ความรู้เกี่ยวกับเอชไอวีและความรู้อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 3.2.2 บริการตรวจ Anti-HIV Testing  
 3.2.3 ถุงยางอนามัยส าหรับผู้รับบริการ ที่หน่วยให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อ 

เอชไอวีฯ 
  3.3 หน่วยบริการให้ค าปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ  คือหน่วยบริการใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานหน่วยบริการตามที่ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด สามารถดาวน์โหลดรายชื่อหน่วยให้บริการฯ  ได้ที่  http://
aidstb.nhso.go.th  

3.4 การเบิกชดเชย 
      แนวทางการเบิกชดเชยการบริการให้ค าปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีต้องด าเนินการ
ผ่านการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม NAP ที่ URL http://dmis.nhso.go.th/NAPPLUS 

 

รายการ การเบิกชดเชย การชดเชย 

บริการให้ค าปรึกษา หน่วยบริการเบิกชดเชยได้ตามจ านวนที่ให้บริการจริง 

โดยบันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรม NAP เมนู 

“การให้ค าปรึกษา VCT” 

7 บาท/ครั ง 

(ไม่เกิน 6 ครั ง/คน/ปี) 

บริการตรวจ Anti-HIV 

Testing 

หน่วยบริการเบิกชดเชยได้ตามจ านวนที่ให้บริการจริง 

โดยบันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรม NAP เมนู 

“การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ” เลือก “ข้อมูลการ

ส่งตรวจการติดเชื อ HIV” 

140 บาท/ครั ง 

(ไม่เกิน 2 ครั ง/คน/ปี) 

ถุงยางอนามัย หน่วยบริการได้รับการจัดสรรถุงยางอนามัยตาม

สัดส่วนจ านวนผู้ติดเชื อเอชไอวี ณ ปัจจุบัน และ

งบประมาณที่ได้รับ 

ชดเชยเป็นถุงยางอนามัย 

ตารางแสดงอัตราการจ่ายชดเชยการบริการให้ค าปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยสมัครใจ 

http://aidstb.nhso.go.th
http://aidstb.nhso.go.th
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หมายเหตุ: 
           1) สปสช. ชดเชยถุงยางอนามัยส าหรับบริการให้ค าปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดย
สมัครใจให้แก่เครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้กับหน่วยบริการที่อยู่ในเครือข่าย
หน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ 
         2) อัตราการชดเชยค่าให้ค าปรึกษาเป็นการชดเชยค่าให้ค าปรึกษาก่อนการตรวจหาการติดเชื้อเอช
ไอวี(pre-test counseling) 
      3) อัตราการชดเชยค่าตรวจ Anti-HIV testing หมายความถึงต่อครั้งของการตรวจรู้ผลและมีการ
ให้บริการให้ค าปรึกษาหลังการหาการติดเชื้อเอชไอวี (post-test counseling)  
     4) อัตราการชดเชยค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการดังกล่าวรวมค่าวัสดุอุปกรณ์เก็บตัวอย่างค่าขนส่ง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 

4. บริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเอชไอวีเพื่อวินิจฉัยหรือติดตามการรักษา 
     4.1 ผู้มีสิทธิขอรับบริการ เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก และมีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิว่าง โดยเงื่อนไขการส่งตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ี สปสช. ก าหนด  
     4.2 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะได้รับสิทธิในการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเพ่ือ
วินิจฉัยหรือติดตามการรักษา โดยเป็นไปตามแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศ
ไทย ปี พ.ศ. 2560 (Thailand National Guidelines on HIV/AIDS Treatment and Prevention 2017) 

 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังไมไ่ด้เริ่มยาต้านไวรัส  

การตรวจ CD4 ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี 
การตรวจพื้นฐาน CBC, FBS, Cr, Chol., TG, SGPT/ALT ไม่เกิน 1 ครั้ง/รายการ/ปี 

การถ่ายภาพรังสีทรวงอก(chest x-ray:CXR) เพื่อคัดกรองวัณโรคในผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีรายใหม่ทุกราย 

1 ครัง้/คน 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่อยู่ระหว่างรบัยาต้านไวรัส  

การตรวจพื้นฐาน ประกอบด้วย CBC, FBS, Cr, Chol., TG, SGPT/ALT  
อายุต่ ากว่า 35 ปี และ ไม่มีโรคประจ าตัว ไม่เกิน 1 ครั้ง/รายการ/ปี 

อายุต่ ากว่า 35 ปี และ มีโรคประจ าตัว ไม่เกิน 2 ครั้ง/รายการ/ปี 
อายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 2 ครั้ง/รายการ/ปี 

การตรวจ CD4  
กรณีผู้ป่วยเร่ิมยาต้านไวรัสปีแรก ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี 

กรณีผู้ป่วยรับยาต้านไวรัสในปีถัดไป   

ตารางแสดงสิทธปิระโยชน์การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ 
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 4.3 หน่วยชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ   หน่วยบริการสามารถส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจยังหน่วย
ตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานหน่วยชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ ตามที่
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด สามารถดาวน์โหลดรายชื่อหน่วยหน่วยชันสูตรทาง
ห้องปฏิบัติการ  ได้ที่ http://aidstb.nhso.go.th 

4.4 การเบิกชดเชย  แนวทางการเบิกชดเชยค่าตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเอชไอวีดังนี้ 
  

การตรวจ CD4  กรณีผู้ป่วยรับยาต้านไวรัสในปีถัดไป 

CD4 > 350 cells/mm3 และ VL < 50 copies/ml ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี 

CD4 ≤ 350 cells/mm3 หรือ VL ≥ 50 copies/ml ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี 

การตรวจ HIV Viral Load  

กรณีผู้ป่วยเร่ิมยาต้านไวรสัปีแรก 

(สามารถตรวจได้หลังเริ่มยาตา้นไวรัสครบ 3 เดือน ยกเว้นกรณีพิจารณาเร่ิม
การรักษาด้วยยา Abacavir สามารถตรวจก่อนเริ่มยาต้านไวรัส) 

ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี 

  

กรณีผู้ป่วยรับยาต้านไวรัสในปีถัดไป 

กรณีผู้ป่วยมีผล  VL < 50 copies/ml 

กรณีผู้ป่วยมีผล VL > 50 copies/ml 

  

ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี 

ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี 

กรณีผู้ป่วยเปลี่ยนสูตรยาเนื่องจากเกิดการดื้อยา ตรวจเพิ่มได้ 1 คร้ัง 

กรณีผู้ติดเชื้อฯ  หญิงที่ตั้งครรภ์สามารถตรวจเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อฯ  ในทารก 

ตรวจเพิ่มได้ 1 คร้ัง ก่อนคลอด 

การตรวจ HIV Drug Resistance  

กรณ ีVL ≥ 1,000 copies/ml หลงัทานยาสม่ าเสมอมากกวา่  

6 เดอืน 

ไม่เกิน 1 ครั ง/ปี 

รายการ การเบิกชดเชย การชดเชย 

บริการตรวจพื้นฐาน (CBC, 
FBS,Cr,Chol.,TG,SGPT/ALT) 

หน่วยบริการเบิกชดเชยโดยบันทึกข้อมูล
บริการลงในโปรแกรม NAP เมนู “การส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ” เลือก “ข้อมูล
การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ” 

25 บาท/รายการ/คร้ัง 
  

ตารางแนวทางการเบิกชดเชยค่าตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบตักิารเอชไอวี 

http://aidstb.nhso.go.th
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รายการ การเบิกชดเชย การชดเชย 

บริการตรวจ CD4 หน่วยบริการเบิกชดเชยโดยบันทึกข้อมูลบริการลงใน

โปรแกรม NAP เมนู “การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ” 

เลือก “ข้อมูลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ” 

400 บาท/คร้ัง 

  

การตรวจ chest x-ray ทุก

รายในผู้ติดเชื้อเอชไอวีราย

ใหม่ ก่อนได้รับยาต้านไวรัส 

บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม NAP 100 บาท/คร้ัง 

บริการตรวจ Viral Load หน่วยบริการเบิกชดเชยโดยบันทึกข้อมูลบริการลงใน
โปรแกรม NAP เมนู “การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ” 
เลือก “ข้อมูลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ ” 

1,350 บาท/คร้ัง 

บริการตรวจ HIV Drug Re-
sistance (Commercial) 

6,000 บาท/คร้ัง หน่วยบริการเบิกชดเชยคา่ตรวจ Drug Resistance โดย
บันทึกข้อมูลบริการลงในโปรแกรม NAP เมนู “การส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบตัิการ” เลือก “ข้อมูลการส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการอ่ืน ๆ”  บริการตรวจ HIV Drug Re-

sistance (In-House) 
5,500 บาท/คร้ัง 

วัสดุอุปกรณ์เจาะ/เก็บเลือด

และค่าขนส่ง (กรณีการตรวจ 

CD4 และ HIV Viral Load) 

หน่วยบริการเบิกชดเชยโดยการบันทึกข้อมูลบริการใน

โปรแกรม NAP เมนู “การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ” 

เลือก “ข้อมูลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ” 

20 บาท/ตัวอย่าง 

วัสดุอุปกรณ์เจาะ/เก็บเลือด

และค่าขนส่ง (กรณีการตรวจ 

Drug Resistance) 

หน่วยบริการเบิกชดเชยโดยการบันทึกข้อมูลบริการใน

โปรแกรม NAP เมนู “การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ” 

เลือก “ข้อมูลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ” 

100 บาท/ตัวอย่าง 
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หมายเหตุ : 
  1) อัตราการชดเชยบริการต่อครั ง ในตารางหมายถึงต่อครั งของการตรวจรู้ผล 
    2) สปสช. จะชดเชยค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการกรณีเป็นหน่วยบริการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ผ่าน
การประเมินตามแนวทางการประเมินหน่วยตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเอชไอวีที่  สปสช.ก้าหนด  
(รายละเอียดตามหนังสือรวบรวมกฎระเบียบข้อบังคับฯ) 
 3) การส่งตัวอย่างตรวจไปยังหน่วยตรวจทางห้องปฏิบัติการหน่วยบริการที่ส่งตรวจจะต้องบันทึก
ข้อมูลพร้อมกับพิมพ์ค้าขอรับบริการตรวจ (request form) ในโปรแกรม NAP ก่อนแล้วจึงส่งตัวอย่าง
ตรวจพร้อมใบค้าขอไปยังหน่วยตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
       4) หน่วยบริการที่ไม่สามารถตรวจทางห้องปฏิบัติการบางรายการได้เอง เช่น CD4, HIV Viral 
Load, HIV Drug Resistance สามารถส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจยังหน่วยตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ  
     5) การขอรับค่าชดเชยการตรวจ HIV Drug Resistance จะต้องแนบไฟล์ผลการตรวจและ
Sequence  ในโปรแกรม NAP  
 

5. การตรวจคัดกรองและการตรวจยืนยันไวรัสตับอักเสบซี 
  5.1 ผู้มีสิทธิขอรับบริการ เป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีสิทธิว่าง หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และต้องมีเงื่อนไขเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  5.1.1) ผู้ที่ลงทะเบียนการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีในระบบโปรแกรม NAP  
  5.1.2) ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด (People who inject drugs: PWID) ที่มารับบริการ การ
บริการให้การปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (Voluntary counseling and testing: 
VCT) ทั้งนี้  
 5.2 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ การหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี จะทราบได้จากการตรวจเลือดทาง
ห้องปฏิบัติการเท่านั้น ผู้มีสิทธิจะได้รับบริการในการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเพ่ือเป็นการตรวจคัด
กรอง และการตรวจยืนยันไวรัสตับอักเสบซี ดังนี้             
   5.2.1) การตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV) 
   5.2.2) การตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (HCV viral load: HCV RNA –  
Quantitative) 

 5.2.3) การตรวจประเมินการรักษา จ านวน 2 รายการ ได้แก่ 
 5.2.3.1) การตรวจสภาพความยืดหยุ่นในตับ ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 
     - ตรวจ Transient elastography (Fibroscan ®)  หรือ  
     - ตรวจ Fibro marker panel 
  5.2.4) การตรวจสายพันธุ์ไวรัสตับอักเสบซี (HCV genotype) 
5.3 การเบิกชดเชย  แนวทางการเบิกชดเชยค่าตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันไวรัสตับอักเสบซีในผู้

ติดเชื้อเอชไอวีผู้ป่วยเอดส์และผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดที่มารับบริการ VCT รายละเอียดดังตารางท่ี 6  
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ตารางแสดงแนวทางการเบิกชดเชยการตรวจคัดกรองและการตรวจยืนยันไวรัสตับอักเสบซี 
หมายเหตุ : 

1. เกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามที่ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติก าหนด สามารถดาวน์โหลดแนวทางการเบิกจ่ายชดเชยกรณีการตรวจคัดกรองและการ
ตรวจยืนยันไวรัสตับอักเสบซีได้ที่ http://aidstb.nhso.go.th 

2. สปสช. ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ตามผลงานการให้บริการจริงโดยใช้ข้อมูลผลงานบริการ
ที่บันทึกในโปรแกรม NAP โดย สปสช.จะประมวลผลข้อมูลการจ่ายชดเชยตามวันที่มีการบันทึกและส่ง
ข้อมูล (sent date) เป็นรายเดือน 

 

  5.4 หน่วยชันสูตรทางห้องปฏิบัติการไวรัสตับอักเสบซี หน่วยบริการสามารถส่งตัวอย่างเลือดไป
ตรวจยังหน่วยตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานหน่วยชันสูตรทาง
ห้องปฏิบัติการ ตามที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด สามารถดาวน์โหลดรายชื่อหน่วย
ชันสูตรทางห้องปฏิบัติการไวรัสตับอักเสบซี ได้ที่ http://aidstb.nhso.go.th 

รายการ การเบิกชดเชย การชดเชย 
การตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ

ซีด้วย Anti HCV 

1.1 Rapid Test หรือ 

1.2 เครื่องอัตโนมัติ 

หน่วยบริการเบิกชดเชยยาได้ตามจ านวนที่

ให้บริการจริง โดยบันทึกข้อมูลการให้บริการใน

โปรแกรม NAP 

  

  

70 บาท/คร้ัง 

300 บาท/คร้ัง 
การตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัส

ตับอักเสบซี HCV Viral Load 

(HCV RNA-Quantitative) 

หน่วยบริการเบิกชดเชยยาได้ตามจ านวนที่

ให้บริการจริง โดยบันทึกข้อมูลการให้บริการใน

โปรแกรม NAP 

2,300 บาท/คร้ัง 

การตรวจประเมินก่อนการรักษา 

ซึ่ ง เป็นการตรวจสภาพความ

ยืดหยุ่นในตับ สามารถด้วยวิธีใด

วิธีหนึ่ง ดังนี้ 

2.1 Transient elastography    

Fibro scan®)  หรือ 

2.2 Fibro marker panel 

หน่วยบริการเบิกชดเชยยาได้ตามจ านวนที่

ให้บริการจริง โดยบันทึกข้อมูลการให้บริการใน

โปรแกรม NAP 

  

  
  
 
 
  
2,000 บาท/คร้ัง 

 
 

2,000 บาท/ครั้ง 

ตรวจหาสายพันธุ์ไวรัสตับ 
อักเสบซีด้วย HCV genotype 

หน่วยบริการเบิกชดเชยยาได้ตามจ านวนที่

ให้บริการจริง โดยบันทึกข้อมูลการให้บริการใน

โปรแกรม NAP 

2,800 บาท/คร้ัง 

http://aidstb.nhso.go.th
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กระบวนการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์  สปสช.ด าเนินการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ตาม
เงื่อนไขการชดเชยที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนดโดยมีกระบวนการชดเชยค่าบริการทางการ
แพทย์รอบการประมวลผลชดเชยการให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงรอบการประมวลผลชดเชยการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562 
 

หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ตัดข้อมูล สปสช. จะเวียนหนังสือแจ้งให้หน่วยบริการทราบ 
 

หลักเกณฑ์การชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 

 สปสช. ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ตามผลงานการให้บริการจริงโดยใช้ข้อมูลผลงานการบริการที่มี
การบันทึกในโปรแกรม NAP โดย สปสช.  จะประมวลผลข้อมูลการจ่ายชดเชยตามวันที่มีการบันทึกและส่ง
ข้อมูล (Sent date) เป็นรายเดือน 
 

ระยะเวลาการส่งข้อมูล 

 หน่วยบริการสามารถส่งข้อมูลบริการได้ภายใน 90 วันหลังให้บริการ  กรณีหน่วยบริการที่ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเองไม่ได้ ต้องส่งไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการของหน่วยบริการอ่ืน สปสช. จะนับจากวันที่ส่งตรวจ  
ทั้งนี้หากส่งข้อมูลไม่เกิน 360 วันนับจากวันที่ให้บริการ สปสช. จะประมวลผลข้อมูลการจ่ายชดเชยในรอบ
เดือนถัดไปหลังจากวันที่บันทึกข้อมูล  (Sent date) 

ล าดับ เดือนที่ส่งข้อมูล (Sent date) วันที่ตัดข้อมูล 
1 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561 

2 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561 

3 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2561 

4 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562 

5 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562 

6 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562 

7 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 

8 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562 

9 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2562 

10 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 

11 สิงหาคม 2562 31 สิงหาคม 2562 

12 กันยายน 2562 30 กันยายน 2562 
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การอุทธรณ์ข้อมูล 

 เป็นการแก้ไขข้อมูลหลังวันตัดยอดข้อมูล ซึ่งหน่วยบริการหรือ สปสช. สามารถอุทธรณ์การจ่ายชดเชย

ได้หากตรวจสอบแล้วพบว่าการจ่ายชดเชยไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนด หรือไม่ครบถ้วน โดย

หน่วยบริการต้องอุทธรณ์เป็นหนังสือราชการภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562  ไปยังส านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพ้ืนที่ของหน่วยบริการ 

ตรวจสอบการโอนเงินที่ NHSO Budget และตรวจสอบรายละเอียดรายบุคคล 

โดยตรวจสอบการโอนเงินที่ NHSO Budget และตรวจสอบรายละเอียดรายบุคคลได้ที่ระบบ 

บูรณาการติดตามข้อมูลการจ่ายชดเชยโรคเฉพาะ (Seamless for DMIS)  

(http://seamlessfordmis.nhso.go.th)  ที่เมนู REP ซึ่งเป็นการแสดงรายละเอียดข้อมูลขอรับการชดเชย 

ตามรอบแบบ Summary และ แบบ Individual ตามภาพ 

 
ตัวอย่างหน้าโปรแกรมระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่ายชดเชยโรคเฉพาะ  

(Seamless for DMIS) (http://seamlessfordmis.nhso.go.th) 

http://seamlessfordmis.nhso.go.th
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  ตัวอย่างหน้าโปรแกรมระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่ายชดเชยโรคเฉพาะ  

           (Seamless for DMIS) (http://seamlessfordmis.nhso.go.th) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

7 



แนวทางปฏิบัติในการขอรบัค่าใช้จ่าย

บริการผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อร้ง 
บทที่ 8 

1) ขอบเขตบรกิาร 
 งบประมาณเพ่ือการบริการบ าบัดทดแทนไตเป็นค่าใช้จ่ายชดเชยบริการให้กับหน่วยบริการส าหรับ
ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครอบคลุมค่าบริการ ค่ายา และบริการที่เกี่ยวข้องใน
การล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง  (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis: CAPD) การฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis: HD) การผ่าตัดปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation: KT) และ
การให้ยากดภูมิคุ้มกันหลังการปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation  Immunosuppressive drug: KTI)  
การบริหารเป็นภาพรวมระดับประเทศ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการทดแทนไต จ่ายตามปริมาณงานที่เรียก
เก็บภายหลังการให้บริการ เป็นไปตามมาตรการหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราที่ สปสช. ก าหนด และ
ตามข้อมูลที่ส่งมาในปีงบประมาณ ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้   
    1.1) การล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis: 
CAPD) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการบริการล้างไตทางช่องท้อง การผ่าตัดวางสายล้างช่องท้อง การนัดและดูแล
รักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนน้ ายาล้างไตทางช่องท้อง พร้อมอุปกรณ์ การให้ยาพ้ืนฐาน ยา
กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง ตามแนวเวชปฏิบัติที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยก าหนด 
 1.2) การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis: HD) ส าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
รายเก่าที่รับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2551 และไม่ประสงค์จะเปลี่ยนมารับ
บริการล้างไตทางช่องท้อง และการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตามเงื่อนไขส าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้ายรายใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ที่ไม่สามารถใช้บริการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง โดย
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ค่าการเตรียมเส้นเลือด การให้ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือด
แดงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดรวมถึงการรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นขณะฟอกเลือด ตามแนวเวชปฏิบัติที่
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยก าหนด 
   1.3) การให้ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงส าหรับผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรายใหม่ ที่รับ
บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไปซึ่งไม่ประสงค์จะรับบริการล้างไต
ทางช่องท้อง ให้ด าเนินการตามที่ สปสช.ก าหนด หรือท่ีมีประกาศเพ่ิมเติม  
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 1.4) การปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation: KT)  ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส าหรับบริการผู้บริจาคไต
และผู้รับบริจาคโดยเป็นค่าเตรียมการผู้บริจาค ค่าเตรียมการผู้รับบริจาค ค่าผ่าตัดผู้บริจาคและผู้รับบริจาค
ค่าบริการกรณีมีภาวะแทรกซ้อน รวมถึงค่ายากดภูมิคุ้มกันหลังการผ่าตัดและการติดตามผลภายหลังการ
ผ่าตัดปลูกถ่ายไต ตามแนวทางเวชปฏิบัติที่สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยก าหนด  
 
 

2) เงือ่นไขและการจ่ายชดเชยคา่บรกิารผูป้ว่ยไตวายเรือ้รงั 

 2.1) บริการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialy-
sis : CAPD)  
 หน่วยบริการที่เข้าร่วมให้บริการ CAPD จะได้รับการสนับสนุนการชดเชยบริการ เป็นไปตามที่ สปสช.
ก าหนด หรือท่ีมีประกาศเพ่ิมเติม ดังนี้  
  2.1.1) การสนับสนุนน้ ายาและเวชภัณฑ์ 
   (1) การสนับสนุนน้ ายา CAPD 
                         สนับสนุนให้แก่ผู้ป่วย โดย สปสช. หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมายจะเป็น
ผู้จัดส่งให้หน่วยบริการหรือส่งให้ผู้ป่วยโดยตรง (ตามที่หน่วยบริการระบุ) หน่วยบริการสามารถสั่งน้ ายา 
CAPD ผ่านโปรแกรม DMIS-CKD หรือโปรแกรมอ่ืนที่ สปสช. ก าหนดให้แก่ผู้ป่วยได้ ตามข้อบ่งชี้ทาง
การแพทย์ คนละไม่เกิน 4 ถุงต่อวัน กรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้น้ ายา CAPD เกินกว่า 4 ถุงต่อวัน ให้หน่วย
บริการแจ้ง สปสช. เพื่อพิจารณาสนับสนุนเพิ่มเป็นรายกรณีไป  
                         ทั้งนี้การสนับสนุนน้ ายา CAPD อาจปรับเปลี่ยนเป็นการจ่ายชดเชยเป็นเงินให้กับหน่วย
บริการตามอัตราที่ สปสช. ก าหนด 
   (2) การสนับสนุนยา Erythropoietin 
           สนับสนุนให้แก่ผู้ป่วย โดยใช้หลักเกณฑ์ เป็นไปตามที่ สปสช.ก าหนด หรือที่มีประกาศ
เพ่ิมเติม ทั้งนี้การสนับสนุนยา Erythropoietin อาจปรับเปลี่ยนเป็นการจ่ายชดเชยเป็นเงินให้กับหน่วย
บริการตามอัตราที่ สปสช. ก าหนด 
   (3) การสนับสนุนสาย Tenckhoff catheter 
   สนับสนุนให้แก่ผู้ป่วยโดยหน่วยบริการสามารถสั่งผ่านโปรแกรม DMIS-CKD หรือ
โปรแกรมอ่ืนที่ สปสช. ก าหนด เพ่ือใช้กับผู้ป่วยรายใหม่และรายที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนไม่เกิน 1 สายต่อ
ผู้ป่วย 1 รายต่อปีงบประมาณ กรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้ Tenckhoff catheter เกิน 1 สายต่อผู้ป่วย  
1 รายต่อปีงบประมาณ ให้หน่วยบริการแจ้ง สปสช.เพ่ือพิจารณาสนับสนุนเพ่ิมเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้การ
สนับสนุนสาย Tenckhoff catheter อาจปรับเปลี่ยนเป็นการจ่ายชดเชยเป็นเงินให้กับหน่วยบริการตาม
อัตราที่ สปสช. ก าหนด  
  2.1.2) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 
     จ่ายชดเชยค่าบริการให้แก่หน่วยบริการแบบเหมาจ่ายเพ่ิมเติม (On top) ในอัตรา 2,500 บาท
ต่อผู้ป่วย 1 รายต่อเดือน โดยครอบคลุมบริการ ดังต่อไปนี้ 
     1) การประเมินสภาพร่างกายผู้ป่วย การตรวจคัดกรอง การให้ค าปรึกษา รวมทั้ง
ค่าบริการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย CAPD    
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   2) การวางสาย Tenckhoff catheter 

   3) ค่าตรวจเลือด หรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานเกี่ยวข้องกับการล้างไตทาง
ช่องท้อง เช่น CBC BUN Creatinine Electrolyte ตรวจความพอเพียงของการล้างไตทางช่องท้องและชนิด
ของเยื่อบุช่องท้อง การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการติดเชื้อ 

        4) การบริการ CAPD แบบผู้ป่วยนอกหรือค่ายาพ้ืนฐานและยารักษาโรคอ่ืนที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการบริการ CAPD โดยตรง รวมถึงการรักษาภาวะแทรกซ้อนโดยตรงที่เกิดจากการบริการ 
CAPD ตามแนวทางเวชปฏิบัติที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยหรือตามที่ สปสช. ก าหนด 

        กรณีที่มีการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษายังหน่วยบริการหรือสถานบริการอ่ืนแบบผู้ป่วยนอก 
ให้หน่วยบริการที่รับลงทะเบียนหรือหน่วยที่บันทึกติดตามผลการรักษา CAPD เป็นผู้ตามจ่ายค่า
รักษาพยาบาลที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการบริการ CAPD ให้กับหน่วยบริการหรือสถานบริการที่รับการส่งต่อ 

        กรณีที่มีการส่งต่อหรือรักษาแบบผู้ป่วยใน และค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการบริการ 
CAPD โดยตรง ให้หน่วยบริการหรือสถานบริการที่รับการส่งต่อเบิกจากบริการผู้ป่วยในทั่วไปกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

      2.1.3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายกรณีอ่ืน  นอกจากค่าใช้จ่ายตามข้อ 2.1.2 แล้ว สปสช. ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายกรณีอ่ืนไว้ ดังนี้ 

           (1) กรณีผู้ป่วยย้ายหน่วยบริการ ส านักงานจะจ่ายค่าใช้จ่ายในเดือนนั้นๆ ให้หน่วย
บริการแห่งใหม่ที่ให้การรักษา 

        (2) กรณีผู้ป่วยใหม่ที่รอวางสายที่มีภาวะยูรีเมีย และผู้ป่วยเก่าที่มีความจ าเป็นต้องหยุด
บริการ CAPD เป็นการชั่วคราว หากมีความจ าเป็นต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมชั่วคราว (Temporary 
HD) สปสช. จะจ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 1,500 บาทต่อครั้ง จ านวนไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้หากหน่วยบริการ 
CAPD ไม่สามารถให้บริการ Temporary HD ได้เอง และส่งผู้ป่วยไปรับบริการที่หน่วยอ่ืนที่ไม่ได้เป็นหน่วย
บริการ CAPD ในกรณีที่หน่วยบริการรับ Temporary HD เป็นเอกชน หน่วยบริการ CAPD ที่ส่งไปจะต้อง
รับผิดชอบค่าบริการให้กับสถานบริการนั้น โดยหน่วยบริการ CAPD ที่ส่งไปสามารถเบิกค่าบริการจาก 
สปสช. ตามอัตราที่ สปสช. ก าหนด ส าหรับในที่กรณีหน่วยบริการรับ Temporary HD เป็นหน่วยบริการ 
CAPD ให้หน่วยบริการที่รับ Temporary HD ท าการเบิกค่าใช้จ่ายโดยตรง โดยบันทึกข้อมูลบริการ Tem-
porary HD ในโปรแกรม DMIS-CKD 

      กรณีมีความจ าเป็นต้องท า Temporary HD มากกว่า 90 วัน ให้หน่วยบริการท าเรื่อง
ขอขยายระยะเวลาต่อคณะกรรมการเพ่ือสนับสนุนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติให้เข้าถึงบริการทดแทนไตระดับเขต หรือคณะท างานที่คณะกรรมการดังกล่าวมอบหมาย 
โดยขอขยายระยะเวลาได้ 1 ครั้งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน  
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   (3) กรณีที่ไม่สามารถกลับมารักษาโดย CAPD ได้ต้องเปลี่ยนเป็น HD แบบถาวร ต้องขอ
อนุมัติจากคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ให้เข้าถึงบริการทดแทนไตระดับเขต หรือคณะท างานที่คณะกรรมการดังกล่าวมอบหมาย และเมื่อได้รับการ
อนุมัติแล้ว สปสช. จะจัดให้มีการลงทะเบียนและเบิกค่าใช้จ่ายได้ตาม ที่ สปสช.ก าหนด หรือที่มีประกาศ
เพ่ิมเติม  
   (4) กรณีเจ็บป่วยอ่ืนๆ หรือภาวะแทรกซ้อนอ่ืนนอกเหนือจาก CAPD หน่วยบริการจะ
ได้รับค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายรายหัวผู้ป่วยนอก ส าหรับกรณีบริการแบบผู้ป่วยในใช้ค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยในทั่วไป 
และอ่ืนๆ ตามแนวทางเวชปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของส านักงาน 
  2.1.4) การส่งข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 
                (1) การรับการสนับสนุนน้ ายา CAPD ยา Erythropoietin สาย Tenckhoff  
catheter และอุปกรณ์อ่ืน 
                - หน่วยบริการบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายน้ ายา CAPD ยา Erythropoietin สาย
Tenckhoff catheter และอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น Transfer set, outport clamp, mini cap ผ่านโปรแกรม 
DMIS-CKD หรือโปรแกรมอ่ืนที่ สปสช. ก าหนด 
                                 - สปสช. จะให้การสนับสนุนผ่านเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ 
   (2) การขอรับค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 
                     การขอรับค่าตอบแทนหน่วยบริการแบบเหมาจ่ายเพ่ิมเติม (On top) ให้หน่วยบริการ
บันทึกข้อมูลการบริการ และการนัดติดตามผู้ป่วยผ่านโปรแกรม DMIS-CKD หรือโปรแกรมอ่ืนที่ สปสช. 
ก าหนดทุกเดือน โดย สปสช. จะตรวจสอบข้อมูลจ านวนผู้ป่วยและการให้บริการและตอบแทนให้เป็นราย
เดือนหรือตามท่ีได้รับรายงานข้อมูลการให้บริการ 
   (3) การก าหนดรอบข้อมูลและการออกรายงานการจ่ายชดเชยค่าบริการ 
                 ก าหนดวันในการส่งข้อมูลแจ้งหนี้ (ส่งเบิกหรือขอรับค่าใช้จ่าย) ให้ สปสช. คือ 30 วัน 
ภายหลังจากวันที่ให้บริการ 
                          ก) ส่งช้ากว่าวันที่ก าหนดไม่ เกิน 30 วัน จ่ายชดเชยการบริการในอัตรา 
ร้อยละ 95 ของอัตราที่จ่ายให้ของข้อมูลที่มีการแจ้งหนี้ภายในวันที่ก าหนด 
                               ข) ส่งช้ากว่าวันที่ก าหนดไม่ เกิน 60 วัน จ่ายชดเชยการบริการในอัตรา 
ร้อยละ 90 ของอัตราที่จ่ายให้ของข้อมูลที่มีการแจ้งหนี้ภายในวันที่ก าหนด 
                                 ค) ส่งช้ากว่าวันที่ก าหนดไม่เกิน 330 วันจ่ายชดเชยการบริการในอัตรา 
ร้อยละ 80 ของอัตราที่จ่ายให้ของข้อมูลที่มีการแจ้งหนี้ภายในวันที่ก าหนด 

                   ก าหนดวันปิดรับข้อมูลการแจ้งหนี้ จะสิ้นสุดการแจ้งหนี้ (ส่งเบิกหรือขอรับ
ค่าใช้จ่าย) ภายใน 360 วัน นับจากวันที่ให้บริการ เช่น ผู้ป่วยที่ให้บริการในเดือนตุลาคม 2561 จะปิดรับการ
แจ้งหนี้ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ส าหรับข้อมูลที่ส่งหลังจากที่ก าหนด จะถือว่าหน่วยบริการไม่ประสงค์จะ
ขอรับค่าใช้จ่าย 
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ชนิดของ 
 Vascular  
access 

ข้อบ่งชี ้ ราคาจ่าย 
จ านวนครั้ง 
ในการเบิก 

หน่วยบริการ 

Tunnel 
cuffed 
catheter 

ส าหรับผู้ ป่ วยที่ เปลี่ ยนการรักษา 
CAPD เป็น chronic hemodialysis 
ในกรณีดังนี้ 
(1) ผู้ป่วยไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายที่ 
มีข้อห้ามในการท า CAPD 
(2 )  ผู้ ป่ วย  chronic hemodialysis  
ที่ไม่สามารถท า AVF หรือ AVG 

เบิกตามจริงแต่ไม่
เกิน 
12,000 บาท (รวม
ค่า 
สายและ ค่าใส่สาย) 

1 คร้ัง/
ปีงบประมาณ 

ศูนย์ฟอก
เลือดหรือ
โรงพยาบาล 

AVF ส าหรับผู้ป่วย chronic 
hemodialysis ในกรณีดังนี้ 
(1) ผู้ป่วยที่เปลี่ยนการรักษาจาก 
CAPD เป็น chronic hemodialysis 
(2) ผู้ป่วยไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายที่ 
มีข้อห้ามในการท า CAPD 
(3) ผู้ป่วย chronic hemodialysis 
ที่ต้องท า AVF ใหม่ 

เบิกตามจริงแต่ไม่
เกิน 
8,000 บาท (รวมค่า 
ผ่าตัด ค่า OR และ
ค่า 
ห้องปฏิบัติการ) 

1 คร้ัง/
ปีงบประมาณ 

โรงพยาบาล 

  2.2) การจัดบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis : HD) 
         หน่วยบริการหรือสถานบริการที่เข้าร่วมให้บริการ HD จะได้รับการสนับสนุนการชดเชยบริการ 
เป็นไปตามท่ี สปสช.ก าหนด หรือท่ีมีประกาศเพ่ิมเติม ดังนี้  
  2.2.1) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 
       จ่ายค่าบริการ HD และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงแก่หน่วยบริการหรือสถานบริการที่
เข้าร่วมให้บริการ ดังนี้ 
     (1) ชดเชยค่าบริการ HD ส าหรับผู้ป่วย HD รายเก่า และผู้ป่วยHD รายใหม่ ครั้งละ 
1,500 บาท ยกเว้น ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปีและมีโรคเรื้อรังเก่ียวกับอวัยวะอ่ืนๆ เช่น โรคหัวใจ ปอด ตับ
ร่วมด้วยและ HD ในหน่วยบริการหรือสถานบริการขนาดใหญ่ที่มีการให้บริการหอผู้ป่วยไอซียู โดยชดเชย
ผู้ป่วยรายเก่าและผู้ป่วยรายใหม่ครั้งละ 1,700 บาทไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ 
   (2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องโดยตรง 
                  1) การให้ยา Erythropoietin โดยใช้หลักเกณฑ์ เป็นไปตามที่ สปสช.ก าหนด 
หรือที่มีประกาศเพ่ิมเติม  ทั้งนี้การสนับสนุนยา Erythropoietin อาจปรับเปลี่ยนเป็นการจ่ายชดเชยเป็น
เงินให้กับหน่วยบริการตามอัตราที่ สปสช. ก าหนด 
                        2) การชดเชยค่าเตรียมเส้นเลือด (Vascular access) หน่วยบริการ/สถานบริการ
ที่เข้าร่วมให้บริการ HD จะรับการสนับสนุนการบริการ เป็นไปตามท่ี สปสช.ก าหนด หรือที่มีประกาศเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 
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ชนิดของ 
 Vascular  
access 

ข้อบ่งชี ้ ราคาจ่าย 
จ านวนครั้ง 
ในการเบิก 

หน่วยบริการ 

AVG ส าหรับผู้ป่วย chronic hemodialysis 
ที่ไม่สามารถท า AVF 

ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ป่วยที่เปลี่ยนการรักษาจาก 

CAPD เป็น chronic hemodialysis 

(2) ผู้ป่วยไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายที่ 

มีข้อห้ามในการท า CAPD 

(3) ผู้ป่วย chronic hemodialysis 

เบิกตามจริงแต่
ไม่ เกิน  8 ,000
บาท  ( ร วมค่ า
ผ่ า ตั ด  ค่ า  OR
แ ล ะ ค่ า ห้ อ ง 
ปฏิบัติการแต่ไม่
รวมค่า graft) 

ค่า graft ไม่เกิน
14,000บาท 

1 คร้ัง/
ปีงบประมาณ 

โรงพยาบาล 

Temporary 
double lumen 
catheter 

ส าหรับผู้ป่วย chronic 

hemodialysis ที่รอใช้ AVF หรือ 

AVG 

เบิกตามจริงแต่ 
ไม่เกิน  5,000    

บาท   (รวมค่า
สายและค่ า ใส่
สาย) 

1 คร้ัง/
ปีงบประมาณ 

ศูนย์ฟอก
เลือดหรือ
โรงพยาบาล 

ตารางแสดงอัตราการจ่าย Vascular access ส าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 
   หมายเหตุ :  
  1) ผู้ป่วยใหม่ที่ต้องท า Temporary HD ก่อนท า CAPD ให้รวมค่าสาย Temporary double 
lumen catheter อยู่ในค่าเหมาจ่ายรายหัว 2,500 บาท/คน/เดือน 
  2) ผู้ป่วย CAPD ที่ต้องท า Temporary HD หลังจากเริ่มท า CAPD เนื่องจากมีข้อบ่งชี้ทาง
การแพทย์ให้รวมค่าสาย Temporary double lumen catheter อยู่ในค่าเหมาจ่าย 2,500 บาท/คน/เดือน 
  3) ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการแก้ไข AVF หรือ AVG สามารถเบิกค่าแก้ไขเพ่ิมเติมตามที่ใช้จ่ายจริงแต่
ไม่เกิน 8,000 บาท ในระยะเวลา 1 ปี 
  4) ปีหมายถึงปีงบประมาณ 
  2.2.2) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายชดเชย 
   (1) การจ่ายชดเชยค่าบริการ HD 
        อัตราค่าบริการ HD ตามประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เป็นไป
ตามท่ี สปสช.ก าหนด หรือท่ีมีประกาศเพ่ิมเติม ครอบคลุมการบริการดังต่อไปนี้ 
        1) ค่าอุปกรณ์ได้แก่  Dialyzer , Blood line , AVF needle , Bicarbonate         
dialysate , Anticoagulant 
        2) ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆที่แพทย์สั่งระหว่างการท า HD ได้แก่ Glucose ,        
Analgesic , Antihistamine และ Transquilizer drug 
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   3) ค่าตรวจเลือด หรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานที่เกี่ยวเนื่องกับการท า HD 
ตามแนวทางที่สมาคมโรคไตก าหนดได้แก่ CBC, BUN, Creatinine, Electrolytes, Calcium, Phophate, 
Albumin, KT/V, URR, HBsAg, HBsAb, Anti HCV., EKG และ Chest X-ray 

   4) การท า HD ต้องท าไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ยกเว้น  

    4.1) กรณีการท า HD สัปดาห์แรก (นับวันจันทร์เป็นวันแรก) น้อยกว่า 4 ชั่วโมง  

    4.2) กรณีผู้ป่วยอาการไม่ Stable ให้จ่ายชดเชยได ้

   5) กรณีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการท า HD ที่จ าเป็นเร่งด่วนให้หน่วยบริการ 
ที่รักษาภาวะแทรกซ้อนนี้ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามแนวทางเวชปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการ
สาธารณสุขของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น กรณีฉุกเฉิน  

   6) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการอ่ืนๆ เบิกจ่ายตามแนวทางการขอรับผู้ป่วยในให้
เรียกเก็บตามระบบ DRGs จากกองทุนผู้ป่วยใน ยกเว้นในกรณีสถานบริการ HD ที่เป็นสถานบริการ 
ตามสัญญา สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามแนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายตามข้อบังคับมาตรา 7 ได้
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข เช่น กรณีส่งต่อ กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

   7) กรณีเปลี่ยนสิทธิหรือเสียชีวิต จะหมดสิทธิในการขอรับค่าใช้จ่ายในเดือนที่ตรวจสอบ
หรือเป็นไปตามแนวทางท่ี สปสช. ก าหนด 

   8) กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถท า HD ที่หน่วยบริการที่ลงทะเบียนไว้ จะต้องท าการส่งตัว
ผู้ป่วยไปรับการท า HD อีกหน่วยบริการหนึ่ง หน่วยบริการที่รับลงทะเบียนจะต้องส่งตัวผู้ป่วยผ่านโปรแกรม 
สกส. หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ที่ สปสช. ก าหนด และหน่วยบริการที่ HD สามารถรับค่าใช้จ่ายตามอัตราที่
ก าหนดไว้ 

   9) การเบิกชดเชยค่าบริการ หน่วยบริการ HD จะเบิกได้เฉพาะผู้ป่วยที่ลงทะเบียนและ
มารับบริการในหน่วยของตนเองเท่านั้น หาก สปสช. ตรวจพบว่า มีการน าข้อมูลที่ไม่ได้รับบริการที่หน่วย
ของตนเอง มาเบิก หรือมีการตรวจสอบพบว่าการเบิกนั้นๆ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการจ่ายชดเชยที่ก าหนด 
หรือ ไม่มีคุณภาพในการให้บริการตามเกณฑ์และแนวทางการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการ HD  
สปสช. จะพิจารณาเรียกเงินคืน หรือด าเนินการตามแนวทางท่ี สปสช. ก าหนดต่อไป 

    10) ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจ าเป็นต้องท า HD ที่หน่วยบริการหรือสถานบริการแห่งอ่ืน 
(ที่อยู่ในโครงการ) นอกเหนือจากที่รับบริการประจ า HD  ในกรณีดังกล่าวขอให้หน่วยบริการ/สถานบริการ
แห่งอ่ืนที่รักษา ประสานแจ้งหน่วยบริการ HD ที่ผู้ป่วยลงทะเบียนไว้ ให้ท าการส่งต่อผู้ป่วยผ่านโปรแกรม 
สกส. หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ที่ สปสช. ก าหนด และหน่วยบริการ/สถานบริการแห่งอ่ืนที่ท า HD สามารถรับ
ค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ก าหนดไว้ โดยไม่ให้เบิกค่าตัวกรองเพ่ิม (การส่งตัวในโปรแกรมของ สกส.ในผู้ป่วยสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มี 3 แบบ ได้แก่ 1. โอนย้าย คือการส่งตัวชนิดถาวร 2. ชั่วคราว คือการส่งตัว
เป็นระยะเวลา 7 วัน และ 3. ร่วมดูแล คือการส่งตัวที่สามารถเบิกจ่ายได้ทั้ง 2 หน่วย) 
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  (2) การชดเชยค่าเตรียมเส้นเลือด (Vascular access) 

   1) สปสช. จะจ่ายชดเชยให้หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและ/หรือ
หน่วยบริการ/สถานบริการที่มีสัญญาให้บริการ HD 

   2) ผู้ป่วยที่มีสิทธิได้รับการเตรียมเส้นเลือด ส าหรับท า HD ต้องเป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้ายที่มีสิทธิในการท า HD และลงทะเบียนแล้วเท่านั้น/ผู้ป่วย HD รายใหม่ที่ได้รับเฉพาะสิทธิ EPO 
จะไม่มีสิทธิเบิกค่าเตรียมเส้นเลือด 

   3) หน่วยบริการ/สถานบริการ ที่ให้บริการเตรียมเส้นเลือดส าหรับท า HD ให้แก่ผู้ป่วยไต
วายเรื้อรังระยะสุดท้าย มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

   4) กรณีท่ีมีการส่งตัวผู้ป่วยจากหน่วยบริการ สถานบริการ ที่ไม่สามารถให้บริการเตรียม
เส้นเลือดส าหรับท า HD ได้ไปรับบริการที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือหน่วย
บริการที่ท าสัญญาให้บริการ HD หน่วยบริการที่ให้บริการเตรียมเส้นเลือดส าหรับท า HD สามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายได้ 

   5) สปสช. ก าหนดการตัดรอบข้อมูลเพื่อการจ่ายชดเชยหลังเที่ยงคืนของวันสิ้นเดือนหลัง 
จากได้รับผลงานการให้บริการ และท าการตรวจสอบข้อมูลพร้อมทั้งออกรายงานและขออนุมัติการจ่ายชดเชย
ภายใน 30 วันภายหลังการประมวลผลการจ่ายชดเชย 

 2.2.3) การส่งข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 

  (1) การบันทึกข้อมูลการให้บริการ HD 

  หน่วยบริการ/สถานบริการ สามารถบันทึกข้อมูลการให้บริการ HD และข้อมูลการให้ยา  
Erythropoietin ในโปรแกรม HD ที่พัฒนาโดยส านักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) โดยก่อน
บันทึกข้อมูลเพื่อรับค่าใช้จ่ายต้องท าการรับข้อมูลทะเบียนผู้ป่วยเข้าโปรแกรม HD ก่อน และศึกษาขั้นตอนได้
จาก Web site ของ สกส. กรณีให้บริการผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการลงทะเบียน (ได้รับการอนุมัติสิทธิ HD 
แล้วแต่ยังไม่มีชื่อการบันทึกค่าบริการในทะเบียน) ให้เก็บข้อมูลบริการไว้และบันทึกหลังจากมีชื่อผู้ป่วยใน
ทะเบียนแล้ว 

   1) บันทึกเบิกค่าบริการด้วยโปรแกรม HD เมื่อให้บริการผู้ป่วยทุกราย 

   2) หน่วยบริการ/สถานบริการ ส่งข้อมูลการรักษาได้ทุกวัน โดย สกส.จะมีการตรวจสอบ
ข้อมูล และส่งเอกสารตอบกลับค่ารักษาพยาบาลรายวัน (REP) ให้หน่วยบริการ/สถานบริการรับทราบในวัน
ท าการถัดไป 

   3) สกส.จะส่งรายงานสรุปยอดรวมรายการค่ารักษาพยาบาล (Statement) ให้หน่วย
บริการและส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เดือนละ 2 ครั้ง  
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   4) สกส.จะส่งรายงานสรุปยอดตามรายการยา Erythropoietin (EUR) ให้หน่วยบริการ
และส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

   5) หลังจากได้รับข้อมูลส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะท าการประมวลผลและ
ออกรายงานการชดเชยให้ภายใน  45 วันนับจากตัดข้อมูล 

  (2) การบันทึกข้อมูลการเตรียมเส้นเลือด (Vascular access) 

   บันทึกในโปรแกรม e-Claim ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเท่านั้น  

  (3) การก าหนดรอบข้อมูลและการออกรายงานการจ่ายชดเชยค่าบริการ 

   สปสช.ก าหนดการตัดรอบข้อมูลเพ่ือการจ่ายชดเชยหลังเที่ยงคืนของวันสิ้นเดือนหลัง 
จากได้รับผลงานการให้บริการ และท าการตรวจสอบข้อมูลพร้อมทั้งออกรายงานและขออนุมัติการจ่าย
ชดเชยภายใน 30 วันภายหลังการประมวลผลการจ่ายชดเชย 

   ก าหนดวันในการส่งข้อมูลแจ้งหนี้ (ส่งเบิกหรือขอรับค่าใช้จ่าย) ให้ สปสช. คือ 30 วัน 
ภายหลังจากวันที่ให้บริการหากหน่วยบริการ 

   1) ส่งช้ากว่าวันที่ก าหนดไม่เกิน 30 วัน จ่ายชดเชยการบริการในอัตราร้อยละ 95 ของ
อัตราที่จ่ายให้ของข้อมูลที่มีการแจ้งหนี้ภายในวันที่ก าหนด 

   2) ส่งช้ากว่าวันที่ก าหนดไม่เกิน 60 วัน จ่ายชดเชยการบริการในอัตราร้อยละ 90 ของ
อัตราที่จ่ายให้ของข้อมูลที่มีการแจ้งหนี้ภายในวันที่ก าหนด 

   3) ส่งช้ากว่าวันที่ก าหนดไม่เกิน 330 วัน จ่ายชดเชยการบริการในอัตราร้อยละ 80 ของ
อัตราที่จ่ายให้ของข้อมูลที่มีการแจ้งหนี้ภายในวันที่ก าหนด 

   ก าหนดวันปิดรับข้อมูลการแจ้งหนี้ จะสิ้นสุดการแจ้งหนี้ (ส่งเบิกหรือขอรับค่าใช้จ่าย) 
ภายใน 360 วันนับจากวันที่ให้บริการ เช่น ผู้ป่วยที่ให้บริการในเดือนตุลาคม 2561 จะปิดรับการแจ้งหนี้ใน 
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ส าหรับข้อมูลที่ส่งหลังจากที่ก าหนด จะถือว่าหน่วยบริการไม่ประสงค์จะขอรับ
ค่าใช้จ่าย  

 2.3) การปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation : KT) 

 หน่วยบริการที่เข้าร่วมให้บริการ KT จะได้รับการสนับสนุนการชดเชยบริการ เป็นไปตามที่ สปสช.
ก าหนด หรือท่ีมีประกาศเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  2.3.1) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 

  การสนับสนุนการให้บริการ KT ครอบคลุมขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด KT และการ
ดูแลหลัง KT โดยการสนับสนุนเป็นไปตามแบบแผนการรักษา (Protocol) ตามที่สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่ง
ประเทศไทยเสนอ โดย Protocol ดังกล่าว มีการจ าแนกย่อย และมีค่าใช้จ่ายที่จ่ายเหมาตาม Protocol โดย
แบ่งการจ่ายเงินเป็น 2 ช่วงมีรายละเอียด ดังนี้ 



172 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

8 

  (1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด 

       1) ส าหรับผู้บริจาคอวัยวะ ทั้งผู้บริจาคที่มีชีวิต และผู้บริจาคสมองตาย 

       2) ส าหรับผู้รับบริจาค 

  (2) ค่าใช้จ่ายระหว่างผ่าตัด 

        จ่ายชดเชยให้หน่วยบริการแบบราคาเหมาจ่าย ค่าบริการต่อชุดบริการ (Protocol) ใน
ระหว่างเข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยในจนกระทั่งจ าหน่าย รวมทั้งเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหลังผ่าตัด  
แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 

        1) กรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อน จ่ายตาม Protocol I-IV 

        2) กรณีมีภาวะแทรกซ้อนร่วมด้วย จ่ายตาม Protocol ดังนี้ 

        2.1) Antibody Mediated Rejection ประกอบด้วย Protocol AMR-A และ Proto-
col AMR-B 

         2.2) Acute Cellular Rejection ประกอบด้วย Protocol ACR-A และ Protocol 
ACR-B 

แผนการรักษาตามชุดบริการ
(Protocol) 

รายการที่รวมอยู่ในชุดบริการ 
ราคาเหมาจ่าย

ต่อราย 

1. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด 

 1.1 ส าหรับผู้บริจาค (Donor) 

 1.1.1 ผู้บริจาคที่มีชีวิต (Living  donor) 

1.1.1.1 ค่า เตรียมผู้บริจาคที่มีชีวิต 
(Living donor) 

ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ค่าตรวจเอกซเรย์ 
ค่าตรวจเนื้อเยื่อ HLA 
ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องโดยตรง 
จ่ายไม่เกิน 2 ครั้งต่อผู้รับบริจาค 1 ราย 

40,000 

1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้บริจาคที่มี
ชีวิต (Living donor) ระหว่างเข้ารับ
การผ่าตัด 

ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ค่าตรวจเอกซเรย์ 
ค่าผ่าตัด 
ค่าห้องและค่าอาหาร 
ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องโดยตรง 

32,800 
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แผนการรักษาตามชุดบริการ(Protocol) รายการที่รวมอยู่ในชุดบริการ 
ราคาเหมา
จ่ายต่อราย 

1.1.2 ผู้บริจาคสมองตาย (Deceased donor) 
1.1.2.1 ค่าเตรียมและผ่าตัดผู้บริจาคที่สมอง
ตาย (Deceased donor) (ศูนย์รับบริจาค
อวัยวะ สภากาชาดไทยโดยผ่านหน่วย
บริการที่ผ่าตัด 

ค่าดูแล Donor 
ค่าผ่าตัด 
ค่าน้ ายาถนอมอวัยวะ 
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ค่าด าเนินการเกี่ยวกับร่างผู้บริจาค 

40,000 

1.2 ส าหรับเตรียมผู้รับบริจาค (Recipient) 

1.2.1 ผู้รับบริจาคจากผู้บริจาคที่มีชีวิต 

1.2.1.1 ค่าเตรียมผู้รับบริจาคก่อนเข้ารับ
การผ่าตัด 

ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ค่าตรวจเอกซเรย์ 
ค่าตรวจเนื้อเยื่อ HLA 
ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องโดยตรง 

31,300 

1.2.2 ผู้รับบริจาคจากผู้บริจาคสมองตาย 

1.2.2.1 ค่าเตรียมผู้รับบริจาคก่อนเข้ารับ
การผ่าตัด 

ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ค่าตรวจเอกซเรย ์
ค่าตรวจเนื้อเยื่อ HLA 
ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องโดยตรง 

31,300 

1.2.2.2 ค่าส่งตรวจ Panel reactive  anti-
body 

ค่าตรวจ Panel reactive  antibody 
กรณีผู้บริจาคมีชีวิต 

- ตรวจ screening 1 คร้ังต่อปี  
- ตรวจ SAB class I เพื่อ confirm กรณี 
screening class I ผลเป็นบวก  1 คร้ังต่อปี 

    - ตรวจ SAB class II เพื่อ confirm กรณี    
    screening class II ผลเป็นบวก 1 ครั้งต่อปี 
 
กรณีผู้บริจาคสมองตาย 
    - ค่าตรวจ PRA จ่ายตามจริง  
    ไม่เกิน 7,200 บาทต่อรายตอ่ปี 

  
 

 2,000 
13,000 

 
12,500 

 
 
  

7,200 
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แผนการรักษาตามชุดบริการ(Protocol) รายการที่รวมอยู่ในชุดบริการ ราคาเหมา
จ่ายต่อราย 

2. ค่าใช้จ่ายระหว่างผ่าตัด 
2.1 ส าหรับผู้รับบริจาคเมื่อเข้ารับการผ่าตัด กรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
Protocol-I 
ส าหรับการเปลี่ยนไตในผู้ป่วยกลุ่ม Low 
risk ตามแนวทางของสมาคมปลูกถ่าย
อวัยวะแห่งประเทศไทย ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน 
Cyclosporine + Mycophenolate ไ ม่
รวม Complication ต่าง ๆ 

- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
- ค่าตรวจเอกซเรย์ 
- ค่าผ่าตัด 
- ค่าห้องและค่าอาหาร 
- ค่าบริการทางการแพทย์ อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง   
  โดยตรง 
- ค่ายาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อ 
- ค่ายา Cyclosporine และ  Mycophenolate   
  ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล 
- ค่าตรวจวัดระดับยา Cyclosporine  level ใน 
  ระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล 

143,000 

Protocol-II 
ส าหรับการเปลี่ยนไตในผู้ป่วยกลุ่ม  Low 
risk ตามแนวทางของสมาคมปลูกถ่าย
อวัยวะแห่งประเทศไทย ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน 
Tacrolimus + Mycophenolate ไม่ รวม 
Complication ต่าง ๆ 
  

- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
- ค่าตรวจเอกซเรย์ 
- ค่าผ่าตัด 
- ค่าห้องและค่าอาหาร 
- ค่าบริการทางการแพทย์ อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
  โดยตรง 
- ค่ายาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อ 
- ค่ ายา  Tacrolimus และ   Mycophenolate  
  ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล 
- ค่าตรวจวัดระดับยา Tacrolimus  level ใน  
  ระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล 

148,000 

Protocol-III 
ส าหรับการเปลี่ยนไตในผู้ป่วยกลุ่ม High 
risk ตามแนวทางของสมาคมปลูกถ่าย
อวัยวะแห่งประเทศไทย ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน 
Basiliximap + Cyclosporine +  
Mycophenolate ไม่รวม Complication 
ต่างๆ 
  

- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
- ค่าตรวจเอกซเรย์ 
- ค่าผ่าตัด 
- ค่าห้องและค่าอาหาร 
- ค่าบริการทางการแพทย์ อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
  โดยตรง 
- ค่ายาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อ 
- ค่ายา Basiliximab X 2 dose 
- ค่ายา Cyclosporine และ  Mycophenolate  
  ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล 
- ค่าตรวจวัดระดับยา Cyclosporine  level ใน 
  ระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล 

287,000 



175 บทที่ 8 แนวทางปฏบิัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธาณสุข บริการกรณผีู้ป่วยไตวายเร้ือรัง  | 

8 

แผนการรักษาตามชุดบริการ(Protocol) รายการที่รวมอยู่ในชุดบริการ 
ราคาเหมา
จ่ายต่อราย 

Protocol-IV 
ส าหรับการเปลี่ยนไตในผู้ป่วยกลุ่ม  High 
risk ตามแนวทางของสมาคมปลูกถ่าย
อวัยวะแห่งประเทศไทย ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน 
Basiliximab + Tacrolimus +  
Mycophenolate ไม่รวม Complication 
ต่างๆ 
  

- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
- ค่าตรวจเอกซเรย์ 
- ค่าผ่าตัด 
- ค่าห้องและค่าอาหาร 
- ค่าบริการทางการแพทย์ อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
  โดยตรง 
- ค่ายาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อ 
- ค่ายา Basiliximab X 2 dose 
- ค่ า ย า  Tacrolimus แ ล ะ Mycophenolate  
  ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล 
- ค่าตรวจวัดระดับยา Tacrolimus level ใน 
  ระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล 

292,000 

2.2  ส าหรับผู้รับบริจาคเมื่อเข้ารับการผ่าตัด กรณีมีภาวะแทรกซ้อน 

Protocol ACR-A (Acute Cellular 
Rejection) 
ใช้ร่วมกับ Protocol อ่ืนๆ ในกรณีที่มีภาวะ 
Acute Cellular Rejection เ ก ณ ฑ์ ก า ร
รักษาเป็นไปตามแนวทางของสมาคมปลูก
ถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย 

- ค่าท า Ultrasound guide renal  biopsy  
- ค่าเข็ม ค่าตรวจชิ้นเนื้อ 
- ค่ายา Methylprednisolone 
- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
- ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อโดยตรง 
- ไม่รวมค่าท า Acute hemodialysis  (กรณีที่ท า  
  Acute  hemodialysis ใ ห้ เ พิ่ ม  Protocol  
  DGF-B ) 

23,000 

Protocol ACR-B (Refractory Acute  
Cellular Rejection) 
ใช้ร่วมกับ Protocol อ่ืนๆ ในกรณีที่มีภาวะ 
Refractory Acute Cellular  Rejection
เกณฑ์การรักษาเป็นไปตามแนวทางของ
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย 
  

- ค่าท า Ultrasound guide renal  biopsy  
- ค่าเข็ม ค่าตรวจชิ้นเนื้อ 
- ค่ายา Methylprednisolone 
- ค่ายา Anti-thymocyte globulin 
- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
- ค่าบริการทางการแพทย์ อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
  โดยตรง 
- ไม่รวมค่าท า Acute  hemodialysis  (กรณีที่ 
  ท า  Acute hemodialysis ใ ห้ เพิ่ ม  Protocol    
  DGF-B ) 

493,000 
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แผนการรักษาตามชุดบริการ(Protocol) รายการที่รวมอยู่ในชุดบริการ 
ราคาเหมา
จ่ายต่อราย 

Protocol AMR-A (Antibody   
Mediated Rejection) 
ใช้ร่วมกับ Protocol อ่ืนๆ ในกรณีที่มีภาวะ 
Antibody Mediated  Rejection เกณฑ์
การรักษาเป็นไปตามแนวทางของสมาคม
ปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย 

- ค่าท า Ultrasound guide renal  biopsy  
- ค่าเข็ม ค่าตรวจชิ้นเนื้อ 
- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
- ค่ าบริการทางการแพทย์ อ่ืนๆ ที่ เกี่ ยวข้อง 
  โดยตรง 
- ค่ายา Methylprednisolone 
- ค่ายา Intravenous immunoglobulin 
- ค่า Plasmapheresis และตัวกรอง Plasma flux 
- ค่าสาย Double lumen catheter 
- ไม่รวมค่าท า Acute hemodialysis  (กรณีที่ท า  
  Acute hemodialysis ใ ห้ เพิ่ ม ด้ ว ย  Protocol  
  DGF-C) 

340,000 

Protocol AMR-B (Refractory   
Antibody Mediated Rejection) 
ใช้ร่วมกับ Protocol อ่ืนๆ ในกรณีที่มีภาวะ 
Refractory Antibody  Mediated  
Rejection  เกณฑ์การรักษาเป็นไปตาม
แนวทางของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่ง
ประเทศไทย 

- ค่าท า Ultrasound guide renal  biopsy  
- ค่าเข็ม ค่าตรวจชิ้นเนื้อ 
- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
- ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
- ค่ายา Methylprednisolone 
- ค่ายา Intravenous Immunoglobulin 
- ค่ายา Rifuximab 
- ค่า Plasmapheresis และตัวกรอง  Plasmaflux 
- ค่าสาย Double lumen catheter 
- ไม่รวมค่าท า Acute  hemodialysis  (กรณีที่ท า  
  Acute hemodialysis ใ ห้ เพิ่ ม ด้ ว ย  Protocol  
  DGF-C) 

426,000 

Protocol DGF-A (Delay Graft   
Function) 
ใช้ร่วมกับ Protocol I-VI ในกรณีที่มีภาวะ 
Delay Graft Function เกณฑ์การรักษา
เป็นไปตามแนวทางของสมาคมปลูกถ่าย
อวัยวะแห่งประเทศไทย 

- ค่าท า Ultrasound guide renal  biopsy  
- ค่าเข็ม ค่าตรวจชิ้นเนื้อ 
- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
- ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องโดยตรง 
- ค่าสาย Double lumen catheter 
- ค่าท า Acute hemodialysis 

56,000 
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แผนการรักษาตามชุดบริการ(Protocol) รายการที่รวมอยู่ในชุดบริการ 
ราคาเหมา

จ่ายต่อราย 
Protocol DGF-B (Delay Graft Func-

tion Acute Cellular Rejection) 

ใช้ร่วมกับ Protocol I-VI และ  Protocol 

ACR-A หรือ B ในกรณีที่ มีภาวะ Delay 

Gaft Function ร่วมกับ Acute Cellular 

Rejection เกณฑ์การรักษาเป็นไปตาม

แนวทางของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่ง

ประเทศไทย 

- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

- ค่าบริการทางการแพทย์ อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง 

  โดยตรง 

- ค่าสาย Double lumen catheter 

- ค่าท า Acute hemodialysis 

- ไม่รวมค่าท า Ultrasound guide renal  

   biopsy ค่าเข็ม ค่าตรวจชิ้นเนื้อ (เนื่องจากได้  

   คิดรวมอยู่ใน  Protocol  ACR-A และ ACR-B) 

40,000 

Protocol DGF-C (Delay Graft  

Function  with Antibody Mediated 

Rejection) 

ใช้ร่วมกับ Protocol I-VI และ Protocol  

AMR-A  หรือ B ในกรณีที่มีภาวะ  Delay 

Graft Function ร่ ว ม กั บ     Antibody       

Mediated Rejection เกณฑ์ กา รรั กษ า

เป็นไปตามแนวทางของสมาคมปลูกถ่าย

อวัยวะแห่งประเทศไทย 

- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

- ค่าบริการทางการแพทย์ อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง 

  โดยตรง 

- ค่าท า Acute hemodialysis 

- ไม่รวมค่าท า Ultrasound guide renal  

   biopsy ค่าเข็ม ค่าตรวจชิ้นเนื้อ และค่าสาย  

   Double lumen catheter (เนื่องจากได้คิด  

   รวมอยู่ใน Protocol  AMR-A และ AMR-B) 

35,000 

ตารางแสดงรายละเอียดการสนับสนุนค่าบริการ KT  
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ประเภทการจ่าย เงื่อนไข อัตราจ่าย (บาท) 
ผู้บริจาค สมองตาย ผ่าตัดน าอวัยวะออก 40,000 ต่อไต 1 ข้าง 

มีชีวิต เตรียมผู้บริจาค 40,000 

ผ่าตัดน าอวัยวะออก 32,800 

ผู้รับบริจาค   ก่อนรับผ่าตัด 31,300 

กรณีผู้บริจาค 
มีชีวิต 

- ค่าตรวจ PRA  
- ตรวจ screening 1 คร้ังต่อปี  
- ตรวจ SAB class I เพื่อ confirm กรณี screening  
  class I ผลเป็นบวก  1 ครั้งต่อปี  
- ตรวจ SAB class II เพื่อ confirm กรณี screening  
  class II ผลเป็นบวก 1 ครั้งต่อปี 

 
2,000 
13,000 

 
12,500 

กรณีผู้บริจาค 

สมองตาย 

- ค่าตรวจ PRA จ่ายตามจริง ไมเ่กิน 7,200 บาทต่อ
รายต่อป ี

7,200 

 สรุปค่าใช้จ่ายในการให้บริการ KT  

          1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด  

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดก่อน KT 
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 2 ค่าใช้จ่ายระหว่างผ่าตัด แยกเป็นประเภท ดังนี้  

        2.1 อัตราจ่ายกรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อน  

ตารางแสดงอัตราจ่ายกรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด KT 

        2.2 อัตราจ่ายกรณีท่ีมีภาวะแทรกซ้อนร่วมด้วย  

Protocol อัตราจ่าย (บาท) 

Protocol-I 143,000 
Protocol-II 148,000 
Protocol-III 287,000 
Protocol –IV 292,000 

ตารางแสดงอัตราจ่ายกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนร่วมโดยตรงจากการผ่าตัด KT 

 หมายเหตุ : การรับบริการ KT ให้หน่วยบริการประจ าจัดท าใบส่งตัวผู้ป่วยไปรับบริการที่หน่วยบริการ
ที่ท าข้อตกลง KT ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และให้ถือว่าใบส่งตัวนั้นครอบคลุมการส่งตัวรักษา
โรคอ่ืน ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ KT 1 ปี  

Protocol อัตราจ่าย (บาท) 

Protocol ACR-A (Acute cellular rejection)  23,000 
Protocol ACR-B (Refractory acute cellular rejection) 493,000 
Protocol AMR-A (Antibody mediated rejection) 340,000 
Protocol AMR-B (Refractory antibody mediated rejection) 426,000 
Protocol DGF-A (Delay graft function) 56,000 
Protocol DGF-B (Delay graft function with acute cellular rejection) 40,000 
Protocol DGF-C (Delay graft function with antibody mediated rejection) 35,000 
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 หมายเหตุ : 
  1) ภาวะแทรกซ้อน Protocol AMR และ Protocol ACR สามารถเกิดขึ นได้ภายหลังการผ่าตัด 
(ในช่วงระหว่างนอนรักษาในโรงพยาบาล) หน่วยบริการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นเพ่ิมเติมจาก  
Protocol 1–4 ได้ โดยบันทึกข้อมูลในโปรแกรม DMIS-CKD แพทย์ผู้รักษาจะใช้เกณฑ์การวินิจฉัยตาม 
ข้อบ่งชี ของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย 
  2) ภาวะแทรกซ้อน Protocol DGF (Delay graft function) สามารถเกิดขึ นภายหลัง
จ้าหน่ายกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วและกลับมานอนในโรงพยาบาลใหม่หน่วยบริการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามที่
ก้าหนด 
 

 2.3.2) เงื่อนไขการจ่ายชดเชย 
  1) การจ่ายค่าบริการเป็นแบบเหมาจ่ายตาม Protocol ที่ก าหนดหากมีการปรับเปลี่ยน      
Protocol ระหว่างรับการรักษาจะได้รับค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณา 
  2) ค่าบริการที่จ่ายนี้ไม่ครอบคลุมโรคแทรกซ้อน หรือโรคที่เป็นอยู่เดิม หากหน่วยบริการต้อง
ให้บริการในกรณีโรคแทรกซ้อน หรือโรคเดิม ให้ส่งข้อมูลขอรับค่าใช้จ่ายตามแนวทางปฏิบัติในการขอรับ
ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข ประจ าปี 2562 (หน่วยบริการประจ าหรือหน่วยบริการที่ร่วมโครงการต้อง
แจ้งให้ผู้ป่วยผ่านระบบส่งต่อตั้งแต่แรกเริ่มเข้าสู่โครงการ เพ่ือป้องกันการปฏิเสธการจ่ายในกรณีที่มีการรักษา
โรคอ่ืนๆ เช่น ภาวะแทรกซ้อน หรือโรคเดิม เป็นต้น)   
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          3) ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลจากโครงการตามขอบเขตการให้บริการสาธารณสุขนี้จนกระทั่งสิ้นสุด
สภาพการเป็นผู้มีสิทธิ เช่น เสียชีวิต หรือเปลี่ยนสิทธิ 
  4) กรณีเสียชีวิตระหว่างเข้ารับการรักษาเพ่ือผ่าตัด ในช่วงเวลาประมาณ 21 วัน หน่วยบริการ
จะได้รับค่าใช้จ่ายในช่วงเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดตามอัตราที่ก าหนด ส่วนการเบิกจ่าย ระหว่างและหลังผ่าตัด 
จะได้รับค่าใช้จ่ายตามจริงไม่เกินราคาท่ีก าหนดใน Protocol 
 2.2.3) การส่งข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการ  
  (1) การบันทึกข้อมูลการให้บริการ KT  ให้หน่วยบริการที่ร่วมโครงการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม 
DMIS-CKD ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยน Protocol หรือเสียชีวิต ระหว่างผ่าตัด หรืออ่ืนๆ สปสช. อาจขอ
ส าเนาเวชระเบียนฉบับสมบูรณ์มาเพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยได้ 
            สปสช.ก าหนดการตัดข้อมูลเพ่ือจ่ายชดเชยทุกวันสิ้นเดือน และท าการตรวจสอบและออก
รายงานขออนุมัติจ่ายชดเชยภายใน 45 วัน 
       (2) การก าหนดรอบข้อมูลและการออกรายงานการจ่ายชดเชยค่าบริการ ก าหนดวันในการส่ง
ข้อมูลแจ้งหนี้ (ส่งเบิกหรือขอรับค่าใช้จ่าย) ให้ สปสช.คือ 30 วันภายหลังจากวันที่ให้บริการหากหน่วยบริการ 
  1) ส่งช้ากว่าวันที่ก าหนดไม่เกิน 30 วัน จ่ายชดเชยการบริการในอัตราร้อยละ 95 ของอัตราที่
จ่ายให้ของข้อมูลที่มีการแจ้งหนี้ภายในวันที่ก าหนด 
   2) ส่งช้ากว่าวันที่ก าหนดไม่เกิน 60 วัน จ่ายชดเชยการบริการในอัตราร้อยละ 90 ของ
อัตราที่จ่ายให้ของข้อมูลที่มีการแจ้งหนี้ภายในวันที่ก าหนด 
            3) ส่งช้ากว่าวันที่ก าหนดไม่เกิน 330 วัน จ่ายชดเชยการบริการในอัตราร้อยละ 80 ของ
อัตราที่จ่ายให้ของข้อมูลที่มีการแจ้งหนี้ภายในวันที่ก าหนด 
  ก าหนดวันปิดรับข้อมูลการแจ้งหนี้ จะสิ้นสุดการแจ้งหนี้ (ส่งเบิกหรือขอรับค่าใช้จ่าย) ภายใน 
360 วัน นับจากวันที่ให้บริการ เช่น ผู้ป่วยที่ให้บริการในเดือนตุลาคม 2561 จะปิดรับการแจ้งหนี้ในวันที่  
31 ตุลาคม 2562 ส าหรับข้อมูลที่ส่งหลังจากที่ก าหนด จะถือว่าหน่วยบริการไม่ประสงค์จะขอรับ
ค่าใช้จ่าย 

 2.4) การจัดบริการยากดภูมิคุ้มกันภายหลังการปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation           
Imunosuppressive drug : KTI) 
  หน่วยบริการที่เข้าร่วมให้บริการ KTI จะได้รับการสนับสนุนการชดเชยบริการ เป็นไปตามที่ 
สปสช.ก าหนด หรือท่ีมีประกาศเพ่ิมเติม  
  2.4.1) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการ KTI 
  เกณฑ์การให้ KTI  ต้องเป็นไปตามแนวทางของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ 
อัตราที่จ่ายนี้ครอบคลุมการตรวจรักษาเพ่ือติดตามผลหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
การตรวจปัสสาวะ การตรวจระดับยากดภูมิคุ้มกันด้วย โดยแบ่งตามระยะเวลาหลังปลูกถ่ายไต โดยมีอัตรา
จ่ายกรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อน ดังนี้ 



182 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

8 

เงื่อนไขการรับยา อัตราการชดเชยต่อเดือน (บาท) 
หลังผ่าตัด 1-6 เดือน 30,000 
หลังผ่าตัด 7-12 เดือน 25,000 
หลังผ่าตัด 13-24 เดือน 20,000 
หลังผ่าตัด 25 เดือนขึ้นไป 15,000 

ตารางแสดงอัตราจ่าย การให้ยากดภูมิภายหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต 

  2.4.2) เงื่อนไขการจ่ายชดเชย 
  การจ่าย KTI จะจ่ายชดเชยต่อเนื่องจนกระทั่งผู้ป่วยเสียชีวิต หรือสิ้นสุดตามระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
  2.4.3) การส่งข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 
   (1) การบันทึกข้อมูล ให้หน่วยบริการที่ร่วมโครงการ บันทึกข้อมูลการรักษาและติดตาม
ผลให้ครบถ้วน ในโปรแกรม DMIS-CKD โดยหน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้ยาได้ไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน 
   (2) การออกรายงานการจ่ายเงิน สปสช. ก าหนดรอบในการตัดข้อมูลขอรับค่าใช้จ่ายทุก
วันสิ้นเดือนของทุกเดือน และพิจารณาออกรายงานเพ่ือขออนุมัติจ่ายเงินทุกวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป 
   (3) การก าหนดรอบข้อมูลและการออกรายงานการจ่ายชดเชยค่าบริการ ก าหนดวันใน
การส่งข้อมูลแจ้งหนี้ (ส่งเบิกหรือขอรับค่าใช้จ่าย) ให้ สปสช. คือ 30 วันภายหลังจากวันที่ให้บริการหาก
หน่วยบริการ 
      ก) ส่งช้ากว่าวันที่ก าหนดไม่เกิน 30 วัน จ่ายชดเชยการบริการในอัตราร้อยละ 95 
ของอัตราที่จ่ายให้ของข้อมูลที่มีการแจ้งหนี้ภายในวันที่ก าหนด 
    ข) ส่งช้ากว่าวันที่ก าหนดไม่เกิน 60 วัน จ่ายชดเชยการบริการในอัตราร้อยละ 90 
ของอัตราที่จ่ายให้ของข้อมูลที่มีการแจ้งหนี้ภายในวันที่ก าหนด 
    ค) ส่งช้ากว่าวันที่ก าหนดไม่เกิน 330 วัน จ่ายชดเชยการบริการในอัตราร้อยละ 
80 ของอัตราที่จ่ายให้ของข้อมูลที่มีการแจ้งหนี้ภายในวันที่ก าหนด 
  ก าหนดวันปิดรับข้อมูลการแจ้งหนี้ จะสิ้นสุดการแจ้งหนี้ (ส่งเบิกหรือขอรับค่าใช้จ่าย) ภายใน 
360 วันนับจากวันที่ให้บริการ เช่น ผู้ป่วยที่ให้บริการในเดือนตุลาคม 2561 จะปิดรับการแจ้งหนี้ในวันที่ 31 
ตุลาคม 2562 ส าหรับข้อมูลที่ส่งหลังจากที่ก าหนด จะถือว่าหน่วยบริการไม่ประสงค์จะขอรับค่าใช้จ่าย 

 2.5 การสนับสนุนยา Erythropoietin 
  ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีสิทธิรับบริการ CAPD และ HD และผู้ป่วยรายใหม่ที่รับ
บริการ HD หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2551 และไม่ประสงค์จะรับบริการ CAPD ตามหลักเกณฑ์ที่ สปสช. ก าหนด 
มีสิทธิได้รับยาตามความจ าเป็น และข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ตามตารางดังนี้ 
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ชื่อยา 
ขนาด 

( ยูนิต ) 

ระดับ  Hct ≤ 30% 

เบิกไดต้ามจริงและไม่เกิน 

ระดับ  Hct > 30% 

เบิกไดต้ามจริงและไม่เกิน 
Epiao 4,000 4,000 unit x 8  คร้ังต่อเดือน 4,000 unit x 4  คร้ังต่อเดือน 
Eporon 4,000 4,000 unit x 8  คร้ังต่อเดือน 4,000 unit x 4  คร้ังต่อเดือน 
Renogen 4,000 4,000 unit x 8  คร้ังต่อเดือน 4,000 unit x 4  คร้ังต่อเดือน 
Hema-Plus 4,000 4,000 unit x 8  คร้ังต่อเดือน 4,000 unit x 4  คร้ังต่อเดือน 
Espogen 4,000 4,000 unit x 8  คร้ังต่อเดือน 4,000 unit x 4  คร้ังต่อเดือน 
Hypercrit 4,000 4,000 unit x 8  คร้ังต่อเดือน 4,000 unit x 4  คร้ังต่อเดือน 
Epokine 4,000 4,000 unit x 8  คร้ังต่อเดือน 4,000 unit x 4  คร้ังต่อเดือน 

ตารางแสดงเงื่อนไขและรายการสนับสนุนยา Erythropoietin 

  หมายเหตุ : รายการยาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปีงบประมาณตามสถานการณ์ 
ทางตลาด และคุณสมบัติของยาที่มีผลต่อจัดหา หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนการชดเชยเป็นเงินค่ายาตามราคา
ที่ สปสช. ก าหนด 

  2.5.1) วิธีปฏิบัติในการให้ยา Erythropoietin 

   (1) ให้หน่วยบริการ/สถานบริการที่ร่วมให้บริการ CAPD และ HD มีสิทธิเบิกยา
Erythropoietin ที่ใช้บริการผู้ป่วยตามหลักเกณฑ์ที่ สปสช.ก าหนด โดยเบิกยาและส่งข้อมูลผ่านระบบตามที่ 
สปสช. ก าหนดทุกเดือน 

   (2) หน่วยบริการ/สถานบริการที่ให้ยา Erythropoietin ชื่อทางการค้าชื่อใดชื่อหนึ่ง 
ควรใช้ยาชื่อนั้นต่อเนื่องกันอย่างน้อย 1 ปี ยกเว้น มีเหตุจ าเป็นทางการแพทย์ก็สามารถเปลี่ยนเป็นยาชนิดอ่ืน
หรือท่ีมีชื่ออ่ืนได้ โดยให้หน่วยบริการ/สถานบริการท าหนังสือชี้แจงเหตุผลในการเปลี่ยนยาให้ สปสช. ทราบ
รวมทั้งต้องติดตามระดับ Hematocrit (Hct) ทุก 4 สัปดาห์ในผู้ป่วย HD และ ทุก 8 สัปดาห์ในผู้ป่วย CAPD 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการให้ยาผู้ป่วย 

   (3) กรณีผู้ป่วย HD จะต้องลงนามผู้ ให้ยาพร้อมทั้งติดสติกเกอร์ก ากับลงในใบ  
Hemo Sheet ทุกครั้งหากไม่ด าเนินการ สปสช. อาจพิจารณาเรียกคืนยาหรือเงินชดเชยได้ และกรณีหาก 
สปสช. ตรวจสอบแล้วพบว่าระดับ Hct. ที่ตรวจได้ไม่ตรงกับข้อมูลที่หน่วยบริการ/สถานบริการบันทึกเบิกกับ 
สปสช. อาจพิจารณาเรียกคืนยาหรือเงินชดเชยได้ 

   (4) การให้ยา Erythropoietin ต้องให้โดยบุคลากรทางการแพทย์ของหน่วยบริการ 
หรือสถานบริการโดยตรง ส าหรับผู้ป่วย CAPD อาจให้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นเครือข่ายที่อยู่ใกล้บ้านได้
โดยจะต้องส่งยาด้วยระบบ Cold chain และมีใบส่งตัวผู้ป่วย ส าหรับผู้ป่วย HD จะได้รับยาเมื่อมารับบริการ
ในหน่วย HD โดยไม่ให้ผู้ป่วยน ายาไปฉีดเองที่บ้าน 
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  2.5.2) เงื่อนไขการจ่ายชดเชย 
   1) ผู้ที่มีสิทธิรับยา เป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ที่มีสิทธิ CAPD ผู้ป่วยมีสิทธิ HD และผู้ป่วย HD รายใหม่ที่ได้รับเฉพาะสิทธิ EPO (ผู้ป่วยที่จ่ายค่า
ฟอกเลือดเอง) 
   2) สปสช. จะจ่ายชดเชยยาให้หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ CAPD และ
หน่วยบริการ/สถานบริการ ที่มีสัญญาให้บริการ HD 
   3) หน่วยบริการ/สถานบริการ ที่ให้ยาแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย มีสิทธิเบิกยา
ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
   4) การประมวลข้อมูลเพื่อชดเชยยา Erythropoietin จะดูจากผล Hct ขนาดยา และชื่อ
ยาที่ใช้กับผู้ป่วย รายละเอียดการค านวณจ านวนยาส าหรับหน่วยบริการ CAPD และหน่วยบริการ/สถาน
บริการ HD จะใช้วิธีการค านวณแบบเดียวกัน 
   5) ค่า Hematocrit (Hct) ที่ใช้ในเป็นเกณฑ์ คือ ค่า Hct ต่ าสุดของเดือนในกรณีที่หน่วย
บริการไม่ได้ตรวจในครั้งใด ก็จะใช้ค่า Hct ที่หน่วยบริการนั้นตรวจให้แก่ผู้ป่วยในครั้งก่อนแต่ไม่เกิน 28 วันใน
ผู้ป่วย HD และไม่เกิน 60 วัน ในกรณีผู้ป่วย CAPD 
   6) รอบบัญชีที่ใช้ในการค านวณคือ 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันสิ้นเดือนของแต่ละ
เดือน สปสช.จะชดเชยยาให้แก่หน่วยบริการ/สถานบริการ เดือนละ 1 ครั้ง 
  2.5.3) การส่งข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุน และชดเชยค่าใช้จ่ายในการบริการ 
   (1) การบันทึกข้อมูลการให้ยา Erythropoietin 
    1.1) หน่วยบริการ CAPD 
         ก) บันทึกข้อมูลการให้ยา Erythropoietin ในโปรแกรม DMIS-CKD  
         ข) สปสช.จะตัดข้อมูลการบริการของเดือนที่ผ่านมาในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป จะประมวลข้อมูลและค านวณเพ่ือชดเชยยา Erythropoietin ตามแนวทาง ที่ สปสช.ก าหนด และ
เชื่อมต่อข้อมูลกับเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์หลังวันประมวลผล          
        ค) หน่วยบริการสามารถตรวจสอบข้อมูลการได้รับชดเชยยา หรือ  
Erythropoietin Usage Report (EUR) ได้ที่โปรแกรม DMIS-CKD  
    1.2) หน่วยบริการ/สถานบริการ HD 
        ก) บันทึกข้อมูลการให้ยา Erythropoietin ในโปรแกรม HD ที่พัฒนาโดย
ส านักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)  
        ข) หน่วยบริการ/สถานบริการ ส่งข้อมูลการรักษาได้ทุกวัน สกส.  
จะตรวจสอบข้อมูล และส่งเอกสารตอบรับรายวัน (REP) ให้หน่วยบริการ/สถานบริการรับทราบในวันท าการ
ถัดไป 
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        ค) สกส. จะตัดข้อมูลการบริการของเดือนที่ผ่านมาในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป จะประมวลข้อมูลและค านวณเพ่ือชดเชยยา Erythropoietin ตามแนวทาง ที่ สปสช.ก าหนด และ
เชื่อมต่อข้อมูลกับเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์หลังวันประมวลผล    

        ง) สกส.จะส่งรายงานสรุปยอดรวมการให้ยา Erythropoietin (EUR)  
ให้หน่วยบริการและส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เดือนละ 1 ครั้ง 

   (2) การก าหนดรอบข้อมูลและการออกรายงาน 

         การชดเชยยา Erythropoietin แก่หน่วยบริการ/สถานบริการ หลังได้รับข้อมูลจาก 
สกส.และ สปสช. โดยเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ จะด าเนินการจัดส่งยาให้หน่วยบริการ/
สถานบริการประมาณ 10 วัน หลังตัดข้อมูล  

3) การอุทธรณ์การจ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง 

 1) ความหมาย  

     การอุทธรณ์การจ่ายชดเชย เป็นการขอให้ สปสช. พิจารณาทบทวนการจ่ายชดเชยค่าบริการที่ 
สปสช.ได้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายและท าการโอนเงินให้แล้ว และทางหน่วยบริการ/สถานบริการ ไม่เห็นด้วย
กับผลการพิจารณาการจ่ายชดเชยค่าบริการนั้น 

      การอุทธรณ์การจ่ายชดเชยค่าบริการจะเกิดข้ึนได้ หลังจากหน่วยบริการ/สถานบริการได้ทราบผล
การจ่ายชดเชยค่าบริการในแต่ละงวดแล้ว และมีความเห็นแย้งกับผลการจ่ายชดเชยทั้งกรณีไม่ได้รับการ
ชดเชยได้รับการชดเชยไม่ครบ หรือไม่ตรงกับที่ขอเบิก (กรณีที่ยังไม่ถึงรอบการพิจารณา หรือยังไม่ได้รับการ
ตรวจสอบจึงไม่ใช่การขออุทธรณ์) 

 2) วิธีการขออุทธรณ์ 

 2.1) ค่าบริการ CAPD ให้หน่วยบริการท าหนังสือเรื่องการขออุทธรณ์ค่าใช้จ่ายโดยระบุสาเหตุและลง
นามโดยผู้บริหารหน่วยบริการพร้อมกับแนบหลักฐานประกอบได้แก่ 

 2.1.1) รายงานการจ่ายเงินจาก สปสช. จากระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่ายชดเชยโรคเฉพาะ 
(Seamless For DMIS) สามารถ Download คู่มือการใช้งาน ได้ที่  

http://seamlessfordmis.nhso.go.th/seamlessfordmis/faces/login.jsf) 

 2.1.2) ส าเนาการบันทึกข้อมูล Follow up ในโปรแกรม DMIS-CKD 

 2.2) ค่าบริการ HD  ให้หน่วยบริการ/สถานบริการ บันทึกขอแก้ไขข้อมูล พร้อมทั้งแนบหลักฐาน
ประกอบการขออุทธรณ์ในโปรแกรม HDePAC ของส านักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) 
สามารถ Download คู่มือการใช้งาน ได้ที่ http://cs3.chi.or.th/hdepac 
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  2.3) ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoietin) 

    2.3.1) กรณีผู้ป่วย CAPD ให้ท าหนังสือขออุทธรณ์ลงนามโดยผู้บริหารพร้อมแนบ
เอกสาร ดังนี้           

    ก) รายงานการจ่ายชดเชยยา Erythropoietin (EUR) จากโปรแกรม DMIS-CKD 

        ข) บันทึกผลการตรวจความเข้มข้นของเลือด (Hematrocrit) 

   2.3.2 กรณีผู้ป่วย HD ให้ใช้วิธีการเช่นเดียวกับการอุทธรณ์ค่าบริการ HD ในข้อ 2.2 

  2.4) ค่าบริการปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation) 

         2.4.1) หน่วยบริการที่ได้ให้บริการนอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดใน Protocol 
สามารถส่งหลักฐานไปขออุทธรณ์ได้ที่ สปสช. ได้ คือ 

        ก) หนังสือขออุทธรณ์พร้อมส าเนาเวชระเบียนฉบับสมบูรณ์ 

                          ข) รายงานการจ่ายเงินจาก สปสช. จากระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่าย
ชดเชยโรคเฉพาะ (Seamless For DMIS)  

  2.5) ค่ายากดภูมิคุ้มกัน ให้ท าหนังสือขออุทธรณ์ พร้อมแนบเอกสารได้แก่ 

   2.5.1) รายงานการจ่ายเงินจากระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่ายชดเชยโรคเฉพาะ 
(Seamless For DMIS) 

   2.5.2) ส าเนาการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม DMIS-KTI 

 3) เงื่อนไขและระยะเวลาการอุทธรณ์ 

      3.1) การอุทธรณ์การจ่ายชดเชยต้องด าเนินการภายใน 30 วันหลังรับรายงานการโอนเงินทาง 
ระบบรายงานการโอนเงิน ( NHSO Budget) ส าหรับการอุทธรณ์ยา Erythropoietin ต้องด าเนินการภายใน 
30 วันหลังรับรายงานสรุปยอดรวมการใช้ยา (EUR)  

      3.2) กรณีบริการ HD และยา Erythropoietin  หน่วยบริการ/สถานบริการบันทึกขอแก้ไขข้อมูล 
พร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบการขออุทธรณ์ในโปรแกรม HDePAC เท่านั้น 

      3.3) การตัดรอบการรับข้อมูลอุทธรณ์เพ่ือน ามาตรวจสอบและพิจารณาจ่าย จะด าเนินการทุก  
3 เดือน 

       3.4) กรณีอุทธรณ์ค่าบริการ HD จะพิจารณาจากข้อมูลที่หน่วยบริการสถานบริการบันทึกใน
โปรแกรมของ สกส. และมีผลการตอบรับเป็นปฏิเสธการชดเชยเท่านั้น กรณีไม่มีข้อมูลจาก สกส. จะไม่
พิจารณา 

       3.5) หน่วยบริการ/สถานบริการ สามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินได้ทาง Website พร้อมกับ
งวดการจ่ายชดเชยปกติทางระบบรายงานการโอนเงิน ( NHSO Budget) 



แนวทางปฏิบัติในการขอรับ

ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธาณสุข 

ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง    

บทที่ 9 

 ค่าบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (ค่าบริการ LTC)  จ านวน 916.80 ล้านบาท        
เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีภาวะพ่ึงพิง  
ซึ่งมีเป้าหมาย ให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่เชื่อมโยงบริการทางสังคม
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างบ้าน ชุมชน หน่วยบริการ/สถานบริการ อย่าง
เป็นระบบในปีงบประมาณ 2562 มีเป้าหมายจ านวน 152,800 คน โดยรายละเอียดกรอบแนวทางและ
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการฯ  เป็นไปตามคู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562  
ส าหรับคู่มือแนวปฏิบัติ ในการขอรับงบค่ าใช้จ่ ายเ พ่ือบริการสาธารณสุขปี งบประมาณ 2562  
จะกล่าวถึงข้ันตอนการโอนค่าบริการ LTC  ให้กับหน่วยบริการประจ า และการโอนค่าบริการ LTC (เหมาจ่าย 
5,000 บาท/คน/ปี) ให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (กองทุนฯท้องถิ่น)  
โดยรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน มีดังนี้  
 1) การโอนค่าบริการ LTC ให้กับหน่วยบริการประจ า 

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
สปสช. 

 
สสจ./ 
หน่วย

จัดบริการ 
อปท. 

 
 

สปสช. เขต 
 
 
 

สปสช. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภายใน 
ส.ค.61 

 
ภายใน 
ส.ค.61 

 
 
 

ภายใน 
ก.ย.61 

 
 

 
หนังสือแจ้งจัดสรร

เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อ 
แจ้งรายชื่อหน่วยบริการประจ าที่รบัผิดชอบการ

แจ้งการจัดสรรเป้าหมายผูสู้งอาย ุ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หน่วย

จัดบริการ (หน่วยบริการประจ า /หน่วยบริการปฐม

ภูมิ/ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต/สถานบริการ) ร่วมกับ 

 ตรวจสอบสถานะหน่วยบริการประจ า 

ในระบบทะเบียน ณ 1 ต.ค.61 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 
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ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

สปสช. 
 
 

สปสช. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภายใน 
ต.ค. 61 

 
ภายใน 
ก.ย. 62 

 

 
 

หนังสือแจ้งการโอน 
 
 

หนังสือแจ้งการโอน 

 2) การโอนค่าบริการ LTC  (เหมาจ่าย 5,000 บาท/คน/ปี)  

  2.1) ขั้นตอนการโอนค่าบริการ LTC  จาก สปสช. ให้กองทุนฯท้องถิ่น 

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

หน่วย
จัดบริการ 

อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สปสช. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขการตรวจสอบ
(อายุ 60 ปีข้ึนไป/  

มีชีวิต/ สิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ/คะแนน ADL น้อยกว่า

หรือเท่ากับ 11) 

 
หนังสือแจ้งการโอน 
www.nhso.go.th/

รายงานการจ่าย 

ไม่ผา่น 

หน่วยจัดบริการร่วมกับ อปท.ส ารวจและประเมิน
ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 60 ปี ทุกสิทธิ์ ที่มี
ภาวะพึ่งพิง (คะแนนประเมิน ADL น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 11โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตามชุดสิทธิ
ประโยชน์) 

• หน่วยจัดบริการลงทะเบียนผู้สูงอายุและ
บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในโปรแกรมฯ  

• อปท.ตรวจสอบข้อมูลที่หน่วยจัดบริการ
ลงทะเบียนและบันทึกโปรแกรมฯเพื่อยืนยัน
บุคคลในพื้นที่ 

ผ่าน 

โอนค่าบริการ LTC เหมาจ่าย (5,000 บาท/คน/ปี) 
ตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายทีผ่่านเงือ่นไข ให้กับ

กองทุนฯท้องถิ่น 

     ตรวจสอบและประมวลผลข้อมลู 
ที่ผ่านเงื่อนไขการจา่ย 

 

โอนงบค่าบริการ LTC ให้หน่วยบรกิารประจ า 
แห่งละ 100,000 บาท 

โอนงบค่าบริการเพิ่มเตมิโดยใช้ข้อมูลการลงทะเบียน
ในโปรแกรม LTC และผ่านเงื่อนไขการจ่าย  

(ตัดข้อมูล ณ วันท่ี 31 ส.ค. 62) 
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 สปสช. โอนค่าบริการ LTC ให้กับกองทุนฯท้องถิ่น (เหมาจ่าย 5,000 บาท/คน/ปี) โดยใช้ข้อมูลการ

ลงทะเบียนในโปรแกรมฯ และผ่านเงื่อนไขการจ่าย แบ่งเป็น 12 งวด  

งวดที่ ก าหนดวันตัดข้อมูลเพ่ือประมวลผลจ่าย ก าหนดวันโอนเงิน 

1 ตัดข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.2561 ภายในเดือน ต.ค. 2561 

2 ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 31 ต.ค.2561 ภายในเดือน พ.ย. 2561 

3 ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 30 พ.ย.2561 ภายในเดือน ธ.ค. 2561 

4 ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 31 ธ.ค.2561 ภายในเดือน ม.ค. 2562 

5 ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 31 ม.ค.2562 ภายในเดือน ก.พ. 2562 

6 ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 28 ก.พ.2562 ภายในเดือน มี.ค. 2562 

7 ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 31 มี.ค.2562 ภายในเดือน เม.ย. 2562 

8 ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 30 เม.ย.2562 ภายในเดือน พ.ค. 2562 

9 ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 31 พ.ค.2562 ภายในเดือน มิ.ย. 2562 

10 ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 30 มิ.ย.2562 ภายในเดือน ก.ค. 2562 

11 ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 31 ก.ค.2562 ภายในเดือน ส.ค. 2562 

12 ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 31 ส.ค.2562 ภายในเดือน ก.ย. 2562 

 หมายเหตุ : 

 1) ทั้งนี้ข้อมูลไม่ซ้ ากับท่ีได้จ่ายไปแล้ว 

 2) เข้าใช้งานโปรแกรม LTC ที่ http://ltc.nhso.go.th/ltc/#/login 
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  2.2) ขั้นตอนการโอนค่าบริการ LTC จากกองทุนฯท้องถิ่นให้หน่วยจัดบริการ 

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

หน่วย
จัดบริการ 

อปท. 

 

 

 

 

 

อปท.
(คณะอนุกรร
มการ LTC) 

หน่วย
จัดบริการ 

 

 

 

 

 

หน่วย
จัดบริการ 

อปท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายใน 30 วัน 
หลัง

ลงทะเบียนใน
โปรแกรม 

 

 

 

 

ภายใน 15 วัน
หลังได้รับ CP 

จากหน่วย
จัดบริการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

- แบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการฯ 

- แบบฟอร์มสรุป 
CP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แบบฟอร์มผลการ
พิจารณโครงการฯ 

- ข้อตกลงการ 

  จัดบริการดูแล 

  ระยะยาวฯ  

ให้หน่วยจัดบริการเสนอโครงการจัดบริการดูแล

ระยะยาวฯ และ CP พร้อมคา่บรกิารเหมาจ่าย 

ต่อรายต่อปตีามชุดสิทธิประโยชน์ เพื่อเสนอต่อ

คณะอนุกรรมการ LTC  ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยจัดบริการให้บริการตาม CP และให้บันทึก
รายงานผลการดูแลดังนี้ 

• ดูแลถึ ง  9  เดือน ให้บันทึผลการประเมิน ADL 
กลุ่มเป้าหมายในโปรแกรมฯ และอปท.บันทึกยืนยัน  

• ดูแลครบ 1 ปี  ให้รายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ไม่ต้อง

 ให้คณะอนุกรรมการ LTC  

พิจารณาอนุมัติโครงการฯและค่าใช้จ่ายตาม CP  

รวมทั้งจัดท าข้อตกลงและโอนงบค่าบริการตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ให้กับหน่วยจัดบริการ 

หลังจากได้ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ 

LTC ให้ อปท.บันทึกผลการพิจารณา CP / วันท่ี

จัดท าข้อตกลง  (วันเริ่มให้บริการตาม CP) 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ
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 กรณี อปท. พ้ืนที่ใหม่ให้ส่งหนังสือแสดงความจ านงเข้าร่วมด าเนินงาน และเปิดบัญชีเงินฝากกับ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า 

“บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ (....ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิง” แยกออกจากบัญชีกองทุนฯ ท้องถิ่น กรณีมีความจ าเป็นไม่อาจเปิดบัญชีกับ ธกส. ให้เปิดบัญชีกับ

ธนาคารของรัฐอ่ืนได้ โดยเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างอปท.กับ สปสช. โดยหลังจากนั้น สปสช.เขต 

รวบรวมส่งเอกสารให้ สปสช.ส่วนกลาง เพื่อโอนค่าบริการฯ ต่อไป 



192 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

9 



แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

สิทธิข้าราชการ 

บทที่ 10 

 ในปีงบประมาณ 2557 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็น
หน่วยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข ( National Clearing 
House) ตาม นโยบายการบูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล เพ่ือบริหารการ
เรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุขของสถานพยาบาลต่าง ๆ ที่ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการและบุคคลในครอบครัว ผู้มีสิทธิประกันสังคม รวมทั้งสิทธิข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ ที่สมัครใจ โดยอาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.  
2545 มาตรา 26 (14) 
     ในการนี้ จึงได้มีการจัดท าแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

แนวทางปฏิบัติในการให้บริการทั่วไป 

 1)  การตรวจสอบสิทธิ 
         1.1) ให้สถานพยาบาลตรวจสอบการมีสิทธิ  โดยผู้มีสิทธิใช้บัตรประจ าตัว ประชาชน ที่ราชการ
ออกให้ ท าธุรกรรมในการเข้ารับการรักษาพยาบาลทุกครั้ง เว้นแต่บุคคลที่ไม่สามารถมีบัตรประจ าตัว
ประชาชนได้ ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบุคคลที่กรมบัญชีกลางก าหนดให้ไม่ต้อง
แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน ในการใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล โดยสามารถตรวจสอบสิทธิได้ ดังนี้ 
   1.1.1) ข้อมูลที่ สปสช. ส่งให้แก่สถานพยาบาล ในโปรแกรม NHSO Client 
   1.1.2) การตรวจสอบสิทธิผ่านโปรแกรม NHSO Client 
   1.1.3) การตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บตรวจสอบสิทธิฯ (ucsearch)  
http://ucsearch.nhso.go.th หรือเว็บระบบค้นหาประวัติการเปลี่ยนแปลงสิทธิฯ (UCTRANS)  
http://uctran.nhso.go.th 
     1.2) กรณีที่เข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยใน หากตรวจสอบสิทธิไม่พบในฐานข้อมูล สามารถใช้
หนังสือรับรองการมีสิทธิ จากส่วนราชการต้นสังกัดแทนได้  
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 2) การขอเลขอนุมัติ กรณีผู้ป่วยใน  
 ให้สถานพยาบาลที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการรักษา ขอเลขอนุมัติในโปรแกรม NHSO Client หากไม่พบ
ข้อมูลผู้มีสิทธิในฐานข้อมูล ให้ใช้หนังสือรับรองการมีสิทธิ จากส่วนราชการต้นสังกัด และน าข้อมูลในหนังสือ
รับรองการมีสิทธิมาขอเลขอนุมัติ  
 3) การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง กรณีผู้ป่วยนอก 
 เมื่อสถานพยาบาลตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิ สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้โดย
ไม่ต้องส ารองจ่าย และไม่ต้องลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง โดยสถานพยาบาลท าธุรกรรมผ่านเครื่องอ่านบัตร
ประจ าตัวประชาชน (EDC) ของกรมบัญชีกลาง  
 4) โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง 
            4.1) โปรแกรม NHSO Client ส าหรับให้สถานพยาบาลตรวจสอบสิทธิ ดาวน์โหลดข้อมูลผู้มี
สิทธิ และขอเลขอนุมัติกรณีผู้ป่วยใน 
    4.2) โปรแกรม e-Claim ส าหรับให้สถานพยาบาลบันทึกข้อมูลเพ่ือขอรับค่าใช้จ่ายชดเชยกรณี
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
      4.3) โปรแกรม Prior-authorization ส าหรับให้สถานพยาบาลขออนุมัติใช้ยานอกบัญชียาหลัก
แห่งชาติที่มีค่าใช้จ่ายสูง ได้แก่ 
   4.3.1) ยารักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน 2 ชนิด 
   4.3.2) ยารักษาผู้ป่วยโรครูมาติก 3 ชนิด 
  หมายเหตุ : ยารักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง 13 ชนิด ขออนุมัติใช้ยาผ่านโปรแกรมขออนุมัติใช้ยา
มะเร็ง OCPA (www.mra.or.th/ocpa)       

หลักการทั่วไปของการจัดท าข้อมูล 
 1) การบันทึกรหัสโรค 
     ให้ใช้รหัสการวินิจฉัยโรคตาม International Statistical Classification of Diseases and       
Related Health Problems 10th Revision (ICD-10) - WHO Version for ; 2016 , ICD-10-TM 2016 
และ Standard Coding Guideline 
     หมายเหตุ : รหัสโรค ตาม ICD-10-TM 2016 สามารถใช้ได้เฉพาะรหัสการวิเคราะห์หาค่าน้ าหนัก
สัมพัทธ์ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ฉบับที่ 6 รองรับได้ 
  2) การบันทึกรหัสหัตถการ 
     ให้ใช้รหัสการท าผ่าตัด และหัตถการ ตามหนังสือ International Classification of Disease 9th 
Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM 2015) และ Standard Coding Guideline 
  หมายเหตุ : ส าหรับการรักษาผู้ป่วยในที่มีการผ่าตัดหลายต าแหน่งหรือหลายครั้งต้องเพ่ิม 
รหัส 2 ต าแหน่งต่อท้ายรหัส ICD-9-CM (ICD-9-CM Procedure with Extension code) เพ่ือให้สามารถ
จัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ที่แยกความแตกต่างได้ 
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 3) หลักการนับวันนอนโรงพยาบาลและการนับวันนอนกรณีผู้ป่วยมีวันลากลับบ้าน 

     3.1) ผู้ป่วยที่มีการรับไว้นอนในโรงพยาบาล โดยออกเลข Admission Number ให้แล้ว ให้ถือ
ว่าเป็น ผู้ป่วยใน 

      3.2) การนับเวลานอนให้นับตั้งแต่เวลาที่สถานพยาบาลรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน จนถึงเวลาที่
สถานพยาบาลจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาล โดยให้นับ 24 ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึง 24 ชั่วโมง
หรือเกิน  24 ชั่ ว โมง  และส่ วนที่ ไม่ ถึ งหรื อเกิน  24 ชั่ ว โมงนั้ นนับได้ เกิน  6 ชั่ ว โมง  ให้ถื อ เป็น 
หนึ่งวัน 

   3.3) กรณีผู้ป่วยมีวันลากลับบ้าน ให้บันทึกจ านวนวันลากลับบ้าน ( Leave day) ตาม
ข้อเท็จจริงของการนอนโรงพยาบาลในครั้งนั้น 

 4) การรักษาก่อนรับไว้เป็นผู้ป่วยในภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง 

  ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกที่เกี่ยวข้องกับ การรับเป็นผู้ป่วยในและเกิดขึ้นภายใน 24 
ชั่วโมงก่อนการเป็นผู้ป่วยใน ครั้งนั้น ให้น าค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมค านวณตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม 
(DRGs) ไม่ให้สถานพยาบาลแยกส่งเบิกต่างหากในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอก และไม่ให้สถานพยาบาลออก
ใบเสร็จรับเงินกรณีดังกล่าวให้แก่ผู้มีสิทธิ  

  ยกเว้น กรณีท่ีท าหัตถการผู้ป่วยนอกแล้วมีภาวะแทรกซ้อนหรือมีความจ าเป็นอ่ืนที่ท าให้ต้องรับ
ไว้เป็นผู้ป่วยใน ค่าท าหัตถการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกิดก่อนรับไว้เป็นผู้ป่วยใน อาจแยกเบิกเป็นผู้ป่วยนอกได้  
โดยต้องไม่น าหัตถการและค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาบันทึกและเบิกเม่ือเป็นผู้ป่วยในอีก 

 5) การเบิกจ่ายกรณีประสบภัยจากรถ  

  ให้สถานพยาบาลเรียกเก็บค่าเสียหายเบื้องต้น ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และน า
ข้อมูลดังกล่าวมาบันทึกเบิกในโปรแกรม e-Claim ตามจ านวนเงินที่ได้รับจริง หลังจากนั้น สปสช. จะ
ประมวลผล และจ่ายส่วนที่เกินจากวงเงินค่าเสียหายเบื้องต้นดังกล่าว 
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 6) กรณีผู้ป่วยมีความจ าเป็นต้องซ้ือหรือเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมจากสถานพยาบาลอื่น 
 ในระหว่างที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน หากสถานพยาบาลไม่มียา อวัยวะเทียม 
และอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค หรือไม่สามารถให้การตรวจทางห้องทดลองหรือเอกซเรย์  
ให้สถานพยาบาลออกหนังสือรับรองให้ผู้ป่วยซื้อหรือเข้ารับการตรวจทางห้องทดลองหรือเอกซเรย์จาก
สถานที่อ่ืนตามแบบฟอร์ม (7135) ที่กระทรวงการคลังก าหนด ทั้งนี้ ให้สถานพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบ
จ่ายเงินแทนผู้มีสิทธิและส่งข้อมูลเบิกจ่ายมายัง สปสช. ตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) หากเป็นกรณี
ผู้ป่วยนอก ผู้มีสิทธิสามารถส ารองจ่ายและน าใบเสร็จรับเงินเบิกจากส่วนราชการต้นสังกัดได้ 
 7) การเบิกค่าห้องค่าอาหาร 
  7.1) กรณีที่สถานพยาบาลรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน จนถึงเวลาที่สถานพยาบาลจ าหน่ายผู้ป่วยออก
จากสถานพยาบาลโดย ให้นับ 24 ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึง 24 ชั่วโมง หรือเกิน 24 ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึง
หรือเกิน 24 ชั่วโมงนั้นนับได้เกิน 6 ชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน 
   - ค่าเตียงสามัญ เบิกรวมกับค่าอาหาร ในราคาไม่เกิน 400 บาทต่อวัน 
   - ค่าห้องพิเศษ เบิกรวมกับค่าอาหาร ในราคาไม่เกิน 1,000 บาทต่อวัน 
  7.2) ผู้ป่วยที่รับไว้นอนในโรงพยาบาล และผู้ป่วยได้เสียชีวิต หรือมีความจ าเป็นทางการแพทย์
ต้องส่งต่อไปรับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าในวันแรกนั้น ให้นับตั้งแต่เวลาที่
สถานพยาบาลรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยภายใน จนถึงเวลาที่ผู้ป่วยเสียชีวิต หรือเวลาที่สถานพยาบาลจ าหน่ายผู้ป่วย
ออกจากสถานพยาบาล ถ้าไม่ถึง 24 ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงนั้นนับได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง ให้เบิกค่าห้องและ
ค่าอาหาร ดังนี้ 
   - ค่าเตียงสามัญ ให้เบิกได้ไม่เกิน 100 บาท 
   - ค่าห้องพิเศษ ให้เบิกได้ไม่เกิน 200 บาท 
  7.3) กรณีสถานพยาบาลรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยภายในแล้ว ปรากฏว่าผู้ป่วยไม่ได้รับการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาล โดยมิได้มีการจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาล มิให้สถานพยาบาลเบิก
ค่าเตียงสามัญ หรือค่าห้องพิเศษ ในช่วงระยะเวลาที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาพยาบาลนั้น 
 8) การเบิกจ่ายกรณีนอนนาน 
      8.1) ผู้ป่วยที่จ าหน่ายออกจากสถานพยาบาล ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ในกรณีที่ผู้มี
สิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นระยะเวลา 270 วัน นับแต่วันที่สถานพยาบาลรับตัว
ไว้เป็นผู้ป่วยใน และยังมีความจ าเป็นต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมิใช่กรณีผู้ป่วยพักรอจ าหน่าย ให้
สถานพยาบาลส่งข้อมูลเพ่ือขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล เสมือนเป็นการจ าหน่ายผู้ป่วยออกจาก
สถานพยาบาล ทั้งนี้ การรักษาพยาบาลภายหลังจากนั้นให้ถือเสมือนเป็นการรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในครั้งใหม่ 
    8.2)  การลงรหัสส าหรับการรักษาพยาบาลภายหลังจากส่งข้อมูลเพ่ือขอเบิกเงินค่า
รักษาพยาบาลแล้ว ให้ถือเอาโรคที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคที่ส าคัญท่ีสุดในขณะนั้น เป็นโรคหลักในการส่งเบิก
ค่ารักษาพยาบาลครั้งต่อไป 
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 9) ระยะเวลาในการส่งข้อมูล และ การปรับลดอัตราจ่ายกรณีส่งไม่ทันรอบท่ีก าหนด 
        ข้อมูลเรียกเก็บช้ากว่าวันที่ก าหนดปรับลดโดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
      9.1) วันรับข้อมูลเกิน 30 วัน ถึงวันที่ 20 ของเดือนที่ 2 หลังเดือนของวันที่จ าหน่าย เป็นข้อมูล
ล่าช้า 1 เดือน จะถูกปรับลดค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ 5 
      9.2) วันรับข้อมูลหลังวันที่ 20 ของเดือนที่ 2 หลังเดือนของวันที่จ าหน่าย ถึงวันที่ 20 ของเดือนที่ 
3 หลังเดือนของวันที่จ าหน่าย เป็นข้อมูลล่าช้า 2 เดือน จะถูกปรับลดค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ 10 
      9.3) วันรับข้อมูลหลังวันที่ 20 ของเดือนที่ 3 หลังเดือนของวันที่จ าหน่าย เป็นข้อมูลล่าช้า 3 เดือน 
จะถูกปรับลดค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ 20 
      9.4) ข้อมูลที่มีวันรับข้อมูลเกิน 1 ปี หลังวันที่จ าหน่าย ถือว่าไม่ประสงค์ท่ีจะเบิก 
      9.5) กรณีสถานพยาบาลส่งข้อมูลไม่ทันเกณฑ์ตามที่ก าหนด หากสถานพยาบาลใดมีการส่งข้อมูล
ล่าช้า ไม่ถึงร้อยละ 5 ของจ านวนผู้ป่วยที่ส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลในช่วงเดือนนั้น จะไม่ปรับลดน้ าหนัก
สัมพัทธ์ส าหรับผู้ป่วยที่ส่งข้อมูลล่าช้าไม่เกิน 1 เดือน 
 10) การปฏิเสธการจ่ายและการขออุทธรณ์ 
           สถานพยาบาลที่ประสงค์จะอุทธรณ์ค่าใช้จ่ายเนื่องจากถูกปฏิเสธการจ่าย หรือบันทึกข้อมูลเบิกไม่
ครบถ้วน หรือได้รับการจ่ายไม่ครบถ้วน สามารถอุทธรณ์ข้อมูลผ่านโปรแกรม e-Claim โดยแนบเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์ในกรณีนั้นๆ ประกอบการขออุทธรณ์ผ่านโปรแกรม e-Claim รายละเอียดการ
อุทธรณ์ในบทที่ 15 
 11) การตรวจสอบและการเรียกคืนเงิน 
          ให้ส่วนราชการหรือสถานพยาบาลของทางราชการเก็บรักษาหลักฐานการรับเงินหรือเอกสารแบบ
พิมพ์ ที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินไว้ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง หรือหน่วยงานที่กรมบัญชีกลาง
มอบหมายตรวจสอบ และให้กรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมายสามารถเรียกเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวในสถานพยาบาลของทางราชการ เพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลได้ 
      กรณีผู้มีสิทธิหรือสถานพยาบาลเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลไม่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา เงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 หรือเกินสิทธิที่จะได้รับตามตามพระราชกฤษฎีกา ดังกล่าว 
ให้ด าเนินการส่งเงินคืนกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการส่งเงินคืนคลัง 
 12) การตรวจสอบความซ้ าซ้อนของข้อมูลเบิกจ่าย 
           สถานพยาบาลต้องตรวจสอบความซ้ าซ้อนของการส่งข้อมูลเบิกจ่ายในแต่ละระบบก่อนการส่ง
ข้อมูล  

หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพ่ือใช้ส าหรับการ
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของทางราชการ 
 1) การเบิกจ่ายกรณีบริการผู้ป่วยนอก 
     การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการ ให้
เบิกจ่ายตามประกาศกระทรวงการคลังก าหนด 
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 2) การเบิกจ่ายกรณีบริการผู้ป่วยใน 

 การเบิกจ่ายเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ ให้ใช้อัตราฐาน
ในบัญชีที่ส านักสารสนเทศบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมายให้จัดท า โดยค านวณ
ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ของแต่ละกลุ่มโรคตามการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ าหนักสัมพัทธ์ (DRGs) 

 3) การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 

 ค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้เบิกในกรณีที่ไม่สามารถใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติได้ เนื่องจาก
ร่างกายของแต่ละบุคคลมีความจ าเพาะ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดที่เป็นเหตุผลทางการแพทย์โดยตรง มิใช้เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย ตามเงื่อนไขดังนี้ 

  3.1) ให้แพทย์ผู้ท าการรักษาเป็นผู้วินิจฉัยและออกใบรับรองในการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลัก
แห่งชาติ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายทั้งในระบบเบิกจ่ายตรงและระบบใบเสร็จรับเงิน ตามเหตุผล A-F  

  3.2) เป็นยาที่มีการขึ้นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพ่ือจ าหน่ายใน
ประเทศ ทั้งนี้ ยาที่น าเข้าโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบ าบัดโรค สภากาชาดไทย และ
องค์การเภสัชกรรม ไม่สามารถเบิกได้ 

 4) การขอเบิกค่ายากลับบ้านแยกต่างหากจาก DRGs 

     ผู้ป่วยที่สถานพยาบาลได้รับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ให้สถาน 
พยาบาล สามารถเบิกค่ายาแยกต่างหากจาก DRGs ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

      4.1) รายการยาประเภทที่ผู้ป่วยจ าเป็นต้องได้รับอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ร่างกายกลับสู่สภาวะปกติ
ภายหลังจากที่สถานพยาบาลได้จ าหน่ายตัวผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาล เช่น กลุ่มยาวัณโรค ให้สถาน 
พยาบาล สามารถส่งเบิกค่ายาดังกล่าวเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 2 สัปดาห์ ขึ้นไป 

     4.2) กรณีผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องได้รับยาโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้น
เลือดสูง หัวใจ และเคยได้รับยาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาก่อนที่จะรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน ให้สถานพยาบาล
สามารถส่งเบิกค่ายาท่ีสั่งจ่ายให้ผู้ป่วยน ากลับไปใช้ที่บ้านดังกล่าวได้ 
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 5) การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจ าเป็นต้องใช้ยาที่มี
ค่าใช้จ่ายสูง 

 5.1 การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ านวน 
13 รายการ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล ดังนี้ 

   สถานพยาบาลจะต้องลงทะเบียนแพทย์ผู้ท าการรักษาผู้ป่วย และส่งข้อมูลการรักษาพยาบาล 

เพ่ือขออนุมัติการเบิกค่ายา และส่งข้อมูลตามโปรโตคอลที่ก าหนดในระบบ OCPA เพ่ือขออนุมัติเบิกยา หรือ
ขอต่ออายุการเบิกค่ายา หรือขอหยุดการใช้ยา ผ่านเว็บไซต์ mra.or.th/ocpa/index.php หรือ mra.or.th/
ocpaoldcase/index.php ของส านักวิจัยเพ่ือพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข (สพตส.) และ
การใช้ยาดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข / ข้อบ่งชี้ที่ก าหนด รายละเอียดรายการยา จ านวน 13 รายการ  
ดังนี้  

  1) Imatinib ใช้ในการรักษา มะเร็งเม็ดเลือดขาว Chronic myeloid leukemia และชนิด 
Acute Lymphoblastic leukemia,PH+ และมะเร็งส าไส้ชนิด Gastrointestinal stromal tumor  (GIST)  

  2) Nilotinib ใช้ในการรักษา มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic myeloid leukemia  

  3) Dasatinib ใช้ในการรักษา มะเร็งเม็ดเลือดขาว Chronic myeloid leukemia และชนิด 
Acute Lymphoblastic leukemia,PH+    

  4) Rituximab ใช้ในการรักษา มะเร็งต่อมน้ าเหลืองชนิด Diffuse large B Cell lymphoma, 
Follicular lymphoma , Mantle Cell lymphoma ,Marginal zone lymphoma และมะเร็งเม็ดเลือด
ขาว Chronic lymphocytic  leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma   

  5) Bortezomib ใช้ในการรักษา มะเร็งเม็ดเลือดขาว ชนิด  Multiple  myeloma   

  6) Sunitinib ใช้ในการรักษา มะเร็งส าไส้ชนิด Gastrointestinal stromal tumor  (GIST)  

  7) Trastuzumab ใช้ในการรักษา มะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นและระยะแพร่กระจาย     

  8) Gefitinib ใช้ในการรักษา มะเร็งปอด ชนิด non-Small cell lung cancer  

  9) Bevacizumab ใช้ในการรักษา มะเร็งล าไส้ใหญ่ชนิดแพร่กระจายและมะเร็งรังไข่ 

  10) Pazopanib ใช้ในการรักษามะเร็ง Renal cell carcinoma และ metastatic or Inpera-
ble Non-lipogenic Soft Tissue Sarcoma 

  11) Ceritinib ใช้ในการรักษามะเร็งปอดระยะแพร่กระจ่ายชนิด ALK+ 
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  12) Abiraterone/Enzalutamide ใช้ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก 
  13) Panitumumab ใช้ในการรักษามะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจ่ายที่เป็น RAS-WT 
หมายเหตุ การปรับปรุงรายการยาเป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
  5.2) รายการยา ซึ่งกรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก มิให้เบิกในระบบเบิกจ่ายตรงส่วนกรณีการ
รักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน มิให้เบิกแยกต่างหากจากกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ดังนี้ 

ยารักษาโรคมะเร็ง 21 รายการ ได้แก่ 
1) Afatinib 
2) Aflibacept 
3) Atezolizumab 
4) Cabazitaxel 
5) Degarelix 
6) Denosumab 
7) Erlotinib (ผู้ป่วยเดิมที่อยู่ในระบบ OCPA ยังคงให้เบิกจ่ายตรงได้จนกว่าจะหมดรอ

อนุมัติการเบิกจ่ายค่ายา) 
8) Ipilimumab 
9) Nab-paclitaxel 
10) Nintedanib 
11) Nivolumab 
12) PEG-filgrastim 
13) Pembrolizumab 
14) Pertuzumab 
15) Radium233 
16) Ramucirumab 
17) Regorafenib 
18) Sorafenib 
19) Temsirolimus 
20) Trastuzumab Emtansine 
21) Vinorelbine oral 
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รายการยารักษาโรคโลหิตวิทยา 
1) Alemtuzumab 
2) Basiliximab 
3) Brentuximab 
4) Carfilzomib 
5) Clofarabine 
6) Daratumumab 
7) Decitabin 
8) Nivolumab 
9) Obinutuzumab 
10) Plerixafor 
11) PEG-filgrastim 
12) Pomalidomide 
13) Ponatinib 
14) Pralatrexate 
15) Romiplostim 
16) Ruxolitinib 
 

5.3  มิให้เบิกค่ายารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งเป็นทะเบียนยา
ใหม่ / ทะเบียนยาชีววัตถุชนิดใหม่ที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการพิจารณาปรับเข้าระบบ OCPA หรือกรอบรายการยาที่ให้
เบิกจ่ายได้ตามเงื่อนไขข้อบ่งชี้ที่ก าหนด โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 

การเบิกค่ายานอกระบบ OCPA ส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ได้แก่ ยาแก้
อาเจียน Aprepitant หรือ Palonosetron ให้เบิกในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ทั้งกรณีผู้ป่วยใน
และผู้ป่วยนอก หากสถานพยาบาลมีการออกใบเสร็จรับเงินค่ายาในระบบ OCPA และค่ายาแก้อาเจียน 
(Aprepitant หรือ Palonosetron) ทุกรูปแบบ ขนาด และความแรง ให้แจงรายละเอียดชื่อรายการยา 
และระบุเป็น “ค่ายาที่เบิกไม่ได้” เพ่ือมิให้ผู้มีสิทธิน ายื่นขอเบิกเงินจากส่วนราชการต้นสังกัด การใช้สิทธิ
เบิกจ่ายค่ายาในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกส าหรับ  ผู้ป่วยรายใหม่ ให้มีผลใช้บังคับ
ส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ในกรณีดังนี้ 
  กรณีรายการยาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับยาในระบบ OCPA ให้สถานพยาบาลด าเนินการลงทะเบียน
เพ่ือขออนุมัติการเบิกจ่ายค่ายาในระบบ OCPA ก่อน หากไม่ได้รับการอนุมัติให้เบิกจ่ายค่ายาในระบบ OCPA 
และแพทย์ผู้ท าการรักษาวินิจฉัยแล้วเห็นว่าผู้ป่วยมีความจ าเป็นต้องใช้ยาในกลุ่มเดียวกันที่ก าหนดไว้ใน
รายการที่มีให้เบิกค่ายาในระบบเบิกจ่ายตรง ให้สถานพยาบาลด าเนินการยื่นเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายตรงค่ายา
ดังกล่าวกับกรมบัญชีกลางเป็นรายกรณี 
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  กรณีรายการยาที่มิให้เบิกค่ายาในระบบเบิกจ่ายตรง ซึ่งนอกเหนือจากรายการยาในกลุ่มเดียวกันกับที่
ก าหนดในระบบ OCPA ให้สถานพยาบาลพิจารณาใช้ยาหรือวิธีการรักษาอ่ืนในการรักษาเป็นล าดับแรก ทั้งนี้ 
หากแพทย์ผู้ท าการรักษาวินิจฉัยแล้วเห็นว่าไม่สามารถด าเนินการได้ อันเนื่องมาจากเหตุผลทางการแพทย์ 
และผู้ป่วยมีความจ าเป็นต้องใช้ยารายการที่มิให้เบิกค่ายาในระบบเบิกจ่ายตรง ให้สถานพยาบาลด าเนินการ
ยื่นเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายตรงค่ายาดังกล่าวกับกรมบัญชีกลางเป็นรายกรณี 
 6) การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ส าหรับผู้ป่วยโรครูมาติก และโรคสะเก็ดเงิน ชนิดรุนแรง ปาน
กลางและรุนแรงมาก ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 
  6.1)  การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีค่าใช้จ่ายสูง ส าหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติก 
ประกอบด้วย โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบติดยึด (Rheumatic Disease Prior 
Authorization: RDPA) ได้แก่ 
   6.1.1) Rituximab 
   6.1.2) Etanercept 
   6.1.3) Infliximab        
         6.2) การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีค่าใช้จ่ายสูง ส าหรับรักษาโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน 
และโรคสะเก็ดเงินชนิดรุนแรงปานกลางและรุนแรงมาก (Dermatology Disease Prior Authorization: 
DDPA) ได้แก่ 
   6.2.1) Etanercept 
   6.2.2) Infliximap 
         การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ส าหรับผู้ป่วยที่เป็นทั้งโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน และโรคสะเก็ด
เงินชนิดรุนแรงปานกลางและรุนแรงมาก ให้เลือกลงทะเบียนโรคหลักที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้การรักษาเพียง
โรคเดียว 
  6.3) หากมีการออกใบเสร็จรับเงินค่ายาทั้ง 2 กรณี ผู้มีสิทธิไม่สามารถน าไปยื่นเบิก ณ ส่วน
ราชการได้ และมิให้คณะกรรมแพทย์ของสถานพยาบาล ออกหนังสือรับรองสิทธิการใช้ยานอกบัญชียาหลัก
แห่งชาติ 
 7) การเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2) 
  7.1) ต้องใช้ยาตามข้อบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ  
  7.2) กรณีท่ีแพทย์สั่งใช้ยาบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามข้อบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
บัญชี จ (2) แต่ไม่เป็นไปตามแนวทางก ากับการใช้ยา อันเนื่องมาจากเหตุผลที่เป็นข้อจ ากัดทางการแพทย์ 
มิใช่เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย แพทย์ผู้รักษาต้องระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการตามแนวทาง
ก ากับการใช้ยาของบัญชียาหลักแห่งชาติ ไว้ในเวชระเบียน เพ่ือตรวจสอบต่อไป  
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  8) การเบิกจ่ายค่ายาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า 
   ส าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ( Ischemic Stroke) หรือ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด 
เลือดเฉียบพลัน (ST Elevate Myocardial Infraction STEMI) 
   8.1) ต้องใช้ยาตามข้อบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
  8.2) ผู้ป่วยที่สถานพยาบาลรับไว้เป็นผู้ป่วยในตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 สามารถเบิก  
ค่ายาแยกต่างหากจาก DRGs ได ้
  8.3) จ่ายตามราคาที่สถานพยาบาลเรียกเก็บและไม่เกินอัตราราคาของสถานพยาบาล 
แต่ละแห่ง 
  
  9) การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
 ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว  ซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้รักษาว่ามีความจ าเป็นต้องล้างไต 
(Dialysis) ตามแนวทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย หากเข้ารับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้มีสิทธิ
ได้รับค่ารักษาพยาบาล ตามอัตราดังต่อไปนี้ 
  9.1) ค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ครั้งละ 2,000 บาท 
  9.2) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าชันสูตรให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพ่ือใช้ส าหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทาง
ราชการ 
   9.3) การเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน กรณีผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน (Acute renal 
failure) หรือผู้ป่วยไตวายอ่ืนๆ ที่ไม่เคย ได้รับการฟอกเลือดด้วยวิธีไตเทียม (Hemodialysis) มาก่อน การส่ง
เบิกค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและ ค่ายา (Erythropoietin) ในช่วงระยะเวลา 35 วัน นับจากวันที่เข้า
รับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ให้เบิกจ่ายตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ส าหรับค่าฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียมและค่ายา (Erythropoietin) ภายหลัง 35 วัน ให้ส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบ HD ของ สกส. 
โดยอัตราการเบิกให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่ารักษาพยาบาลส าหรับการรักษา
ทดแทน ไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ส่วนค่ารักษาพยาบาลอ่ืนๆ ให้ส่งเบิกตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) 
เช่นเดิม  
  9.4) การเบิกค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้หน่วยไตเทียมเป็นผู้เบิกค่ารักษาพยาบาลแทน
ผู้มีสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรง และสามารถเบิกค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในระบบใบเสร็จได้ 
  9.5) ในกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกรณี
เรื้อรังที่หน่วยไตเทียมซึ่งเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ให้มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 9.1) 
และ 9.2) กรณีที่เข้ารับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกรณีเรื้อรังท่ีหน่วยไตเทียมซึ่งเป็นสถานพยาบาลของ
เอกชน เนื่องจากสถานพยาบาลของทางราชการไม่มีเครื่องไตเทียม หรือมีแต่ไม่เพียงพอในการให้บริการให้มี
สิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 9.1) เท่านั้น 
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 10) การเบิกค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค 

  10.1) ประเภทอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค ที่มีลักษณะ ข้อบ่งชี้ในการใช้
และคุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตามที่ประกาศ 

      10.2) ประเภทอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค ที่มีความชัดเจนอยู่ในตัว  
จะไม่มีการก าหนดลักษณะ ข้อบ่งชี้ ในการใช้และคุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ 

   10.3) การซ่อมแซมอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค ให้เบิกได้ตามที่แพทย์  
ของสถานพยาบาลที่ตรวจรักษาเป็นผู้สั่งซ่อมโดยประหยัด ทั้งนี้ไม่เกินอัตราตามรายการที่ก าหนด เว้นแต่ค่า
ซ่อมแซมฟันเทียมให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินครึ่งหนึ่งของราคาฟันเทียมตามรายการที่ก าหนด 

   10.4) การเบิกจ่ายค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค ต้องด าเนินการผ่าน
ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเท่านั้น เว้นแต่ การเบิกจ่ายค่าฟันเทียม
สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งในระบบเบิกจ่ายตรงหรือน าใบเสร็จรับเงินยื่นขอใช้สิทธิเบิกท่ีส่วนราชการต้นสังกัด 

  10.5) ในการออกใบเสร็จรับเงินค่าฟันเทียม ให้สถานพยาบาลระบุรหัสและต าแหน่งของฟันที่
ท าในแต่ละครั้ง เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของส่วนราชการ ส าหรับกรณีที่ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงให้บันทึก
ไว้ในเวชระเบียนของผู้ป่วย 

  10.6) กรณีที่สถานพยาบาลไม่มีอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรคจ าหน่ายให้ผู้มี
สิทธิน าหลักฐานพร้อมใบเสร็จรับเงินไปยื่นขอเบิกกับส่วนราชการต้นสังกัด โดยถือปฏิบัติตามพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

               10.7) กรณีที่รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรคใดมีราคาสูงกว่าอัตราที่
กระทรวงการคลังก าหนด และผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวประสงค์จะใช้รายการดังกล่าว ให้
สถานพยาบาลสามารถเรียกเก็บเงินส่วนเกินสิทธิจากผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ สถานพยาบาล
จะต้องชี้แจงถึงคุณภาพและค่าใช้จ่ายส่วนเกินของอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรคที่ไม่
สามารถน ามาเบิกจากทางราชการให้ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวทราบ พร้อมทั้งมีหลักฐานการยินยอม
และรับทราบจ านวนเงินที่ต้องร่วมจ่ายของผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไว้เป็นหลักฐานเพ่ือประโยชน์ใน
การตรวจสอบ   

        10.8) กรณีผู้ป่วยมีความจ าเป็นทางการแพทย์ต้องใช้รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการ
บ าบัดรักษาโรค หมวด 8 วัสดุ/อุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูเนื่องจากอวัยวะของร่างกายใช้งานไม่ได้อย่าง
ปกติ แม้ผู้ป่วยจะมิได้เป็นคนพิการ กรณีดังกล่าวสามารถเบิกจ่ายได้ตามอัตราที่ก าหนด 
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  10.9) การเบิกค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการผ่าตัดด้วยกล้อง (รหัส 5601) กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลใน
ครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลจะสามารถแยกเบิกค่าวัสดุสิ้นเปลืองฯ               
นอกเหนือ DRGs ได้เฉพาะข้อบ่งชี้ที่ก าหนดเท่านั้น เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ด าเนินการค านวณอัตราฐาน 

(Base Rate) ซึ่งรวมรายการวัสดุสิ้นเปลืองฯ ไว้แล้ว จึงขอให้งดการเรียกเก็บค่าวัสดุสิ้นเปลืองฯ จากผู้มีสิทธิ
หรือบุคคลในครอบครัว เว้นแต่ ส่วนเกินอัตราที่ก าหนดซึ่งเป็นการใช้ตามข้อบ่งชี้ที่สามารถเบิกต่างหากจาก 
DRGs 

 11) การเบิกค่าพาหนะส่งต่อ 

        ค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย หมายความว่า รถพยาบาลของสถานพยาบาลเท่านั้นไม่รวมถึงรถ
ส่วนตัวหรือ รถสาธารณะ 

  11.1) ผู้ป่วยต้องอยู่ระหว่างรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลต้นทางประเภทผู้ป่วยในหรือ
ผู้ป่วยนอก เฉพาะกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินที่อยู่ในภาวะวิกฤติ หรือ เป็นอันตรายต่อชีวิต 

   11.2) สถานพยาบาลปลายทางต้องรับไว้เป็นผู้ป่วยในหรือสังเกตอาการ (ยกเว้นกรณีเสียชีวิต
ระหว่างส่งต่อ) หรือสถานพยาบาลรับไว้เป็นผู้ป่วยใน แล้วท าการรักษาจนพ้นภาวะวิกฤติ เห็นควรส่งกลับ
เพ่ือไปพักฟ้ืน หรือไปรักษาต่อยังสถานพยาบาลต้นทางที่ท าการส่งต่อ 

  11.3) เป็นการส่งต่อผู้ป่วยจากสถานพยาบาลหนึ่งไปยังสถานพยาบาลอ่ืน เนื่องจากไม่สามารถ
ท าการรักษาได้ แต่ไม่รวมถึงกรณีการรับผู้ป่วยจากบ้านหรือที่เกิดเหตุ การส่งไปตรวจทางห้องทดลองหรือ
เอ็กซเรย์ยังสถานพยาบาลอ่ืน เนื่องจากสถานพยาบาลนั้นไม่อาจให้การตรวจทางห้องทดลอง หรือเอ็กซเรย์
แก่ผู้เข้ารับการรักษาได้ 

  11.4) ในกรณีที่พาหนะที่ส่งต่อผู้ป่วยเป็นของสถานพยาบาลอื่น นอกจากสถานพยาบาลต้นทาง 
หรือปลายทาง หรือเป็นพาหนะส่งต่อของสถานพยาบาลเอกชน ให้สถานพยาบาลต้นทางหรือปลายทางที่
เป็น “ผู้ขอใช้พาหนะ” เป็นผู้เบิกจ่ายให้กับสถานพยาบาลเจ้าของพาหนะ 

  11.5) การคิดระยะทางจากสถานพยาบาลต้นทางถึงสถานพยาบาลปลายทาง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ที่ก าหนด 

  11.6) กรณีที่มีการส่งต่อผู้ป่วยสถานพยาบาลหลายแห่ง จะคิดระยะทางจากสถานพยาบาลต้น
ทาง ถึงสถานพยาบาลปลายทางท่ีรับตัวผู้ป่วยไว้เพื่อท าการรักษาเท่านั้น 

  11.7)  อัตราการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย ให้เบิกได้ในอัตรา 500 บาท บวกด้วยอัตราตาม
ระยะทางจากสถานพยาบาลต้นทางถึงสถานพยาบาลปลายทาง (กิโลเมตร) คูณ 2 (ไป -กลับ) คูณอัตรา 4 
บาทต่อกิโลเมตร 
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  11.8) ค่าบริการพาหนะส่งต่อผู้ป่วย ไม่ถือรวมเป็นค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกที่
เกิดข้ึน ก่อนรับผู้มีสิทธิเป็นผู้ป่วยใน 24 ชั่วโมง ที่จะต้องน ามาค านวณตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) 

 12) การบ าบัดทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตที่มีชีวิต 

  12.1) ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่จะเข้ารับการปลูกถ่ายไตจะต้องมีฐานข้อมูลบุคลากร
ภาครัฐสมบูรณ์ และการเบิกจ่ายให้ใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้น 

      12.2) ผู้รับบริจาคไตและผู้บริจาคไตที่มีชีวิต ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของแพทยสภา 

   12.3) สถานพยาบาลที่จะให้บริการทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไต ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย และต้องจัดให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตหรืออายุรแพทย์ที่ผ่าน
การฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยก าหนดเป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ 

  12.4) การเบิกจ่ายค่าปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตที่มีชีวิต จะต้องเป็นกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคล
ในครอบครัวเป็นผู้รับบริจาคไตเพ่ือบ าบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเท่านั้น และคุณสมบัติของผู้
บริจาคไตที่มีชีวิต จะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของแพทยสภา 

  12.5) ค่าเตรียมผู้บริจาคไตที่มีชีวิต ให้ถือปฏิบัติตามขั้นตอน และเบิกตามรายการค่าตรวจ
วินิจฉัย ก่อนการปลูกถ่ายไต ส าหรับผู้บริจาคไตตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

   12.6) การเบิกค่าผ่าตัดน าไตออกจากผู้บริจาคไตที่มีชีวิต และค่าปลูกถ่ายไตให้ผู้รับบริจาคให้
ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน
สถานพยาบาลของทางราชการ ตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) โดยอนุโลม เว้นแต่ 

        ก) การเบิกค่าวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ในกรณีที่การผ่าตัดน าไตออกจากผู้บริจาค
เป็นการผ่าตัดโดยการใช้กล้อง (Laparoscopic donor nephrectomy) ให้เบิกเหมารวมในอัตราเท่าที่จ่าย
จริงไม่เกิน 10,000 บาท และใช้รหัส (6206) โดยไม่ให้เบิกตามรายการ “วัสดุสิ้นเปลืองในการผ่าตัด 
ด้วยกล้อง” (รหัส 5601) อีก  

   ข) ในกรณีผู้รับบริจาคไตมีภาวะสลัดไต (rejection) จ าเป็นต้องใช้ยา  Intravenous 
immunoglobulin (IVIG) หรื อ  AntiCD-20  antibody (Rituximab) หรื อ  Antithymocyte globulin 
(ATG- Fresenius, Thymoglobulin) ให้สามารถเบิกค่ายาเพ่ิมได้ตามอัตราที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ 
ทั้งนี้ การใช้ยาต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ที่ก าหนดตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
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 13) การปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ประกอบด้วย การบ าบัดทดแทนไต ด้วย

วิธีการปลูกถ่ายไต จากผู้บริจาคไตที่เสียชีวิต และ ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาจากผู้บริจาคดวงตาที่เสียชีวิต 

  13.1 สถานพยาบาลที่จะให้บริการบ าบัดทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตที่เสียชีวิต
และผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาจากผู้บริจาคตาที่เสียชีวิต จะต้องเป็นสมาชิกของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย และศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและรักษาคุณภาพ
ของอวัยวะ ที่ได้รับการบริจาคจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตให้กับสภากาชาดไทย ตามอัตราที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

  13.2 การเบิกค่ารักษาพยาบาลตามประกาศกระทรวงการคลังให้สถานพยาบาลเป็นผู้เบิกค่า
รักษาพยาบาลแทนผู้มีสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลใน
หมวดที่ 2 ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค โดยระบุรหัสดังนี้  

   ก) กรณีเข้ารับการบ าบัดทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตที่เสียชีวิต ค่า
เตรียมและผ่าตัดน าไตออกจากผู้บริจาคไตที่เสียชีวิต ให้ระบุรหัส 6207 

      ข) กรณีเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา จากผู้บริจาคดวงตาที่เสียชีวิต (รวมค่าน้ ายา
แช่กระจกตา) ค่าจัดเก็บ และรักษาคุณภาพดวงตา จากผู้บริจาคดวงตาที่เสียชีวิต ให้ระบุรหัส 2011 

  13.3 ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ได้รับการบริจาคอวัยวะจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตผ่าน
สภากาชาดไทยเท่านั้น 

  13.4 ผู้มีสิทธิมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลแยกต่างหากจากค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน 
ตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ดังนี้ 

   ก) ค่าเตรียมและผ่าตัดน าไต ออกจากผู้บริจาคไตที่เสียชีวิต ให้เบิกได้ในอัตราไม่เกิน 
40,000 บาท ต่อหนึ่งไต 

   ข) ค่าจัดเก็บและรักษาคุณภาพดวงตา จากผู้บริจาคตาที่เสียชีวิต ให้เบิกได้ในอัตราไม่
เกิน 15,000 บาท ต่อหนึ่งอัน 

  13.5 กรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวมีภาวะสลัดไต (rejection) โดยให้สามารถเบิกค่า
ยาได้ เช่นเดียวกับการปลูกถ่ายไต จากผู้บริจาคไตที่มีชีวิต 
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 14) การเบิกจ่ายกรณีค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากสิทธิประกันสังคม 
  14.1) ค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกรณีผู้ป่วยที่มีสิทธิซ้ าซ้อนกับสิทธิประกันสังคม 
   การเบิกจ่ายค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงเฉพาะส่วนเกิน
สิทธิประกันสังคม 1,500 บาท แต่ไม่เกินอัตราที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงการคลัง 
  14.2) ค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรของส านักงานประกันสังคม  
   การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรให้เบิกจ่ายได้
เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพ่ือใช้ส าหรับ
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 
  14.3) ค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินประโยชน์ทดแทนกรณี Vascular access ซ้ าภายใน 2 ปี ให้
เบิกด้วยใบเสร็จจากต้นสังกัด พร้อมหนังสือรับรองจากประกันสังคม 
  14.4)  ค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินประโยชน์ทดแทนกรณีท าฟันส่วนเกินจากค่าอุดฟัน ขูดหินปูน 
และถอนฟัน ที่เกินจาก 900 บาท/ปี ให้เบิกด้วยใบเสร็จจากต้นสังกัด พร้อมหนังสือรับรองจากประกันสังคม                

 15) ค่ารักษาพยาบาลของผู้ประกันตนที่มิได้รับสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรของส านักงาน
ประกันสังคม 

  การเบิกจ่ายค่าคลอดบุตรให้เบิกจ่ายได้ เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสิทธิที่ก าหนดตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพ่ือใช้ส าหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของทางราชการ 

 16) การเบิกจ่ายกรณีการรักษาผู้ป่วยพักรอจ าหน่าย 

        การรักษาผู้ป่วยพักรอจ าหน่าย หมายถึง  การรับผู้ป่วยไว้นอนค้างคืนในสถานพยาบาล 
ภายหลังจากการรักษาโรคกรณีเฉียบพลันและการฟ้ืนฟูสภาพได้สิ้นสุดลง ผู้ป่วยไม่มีความจ าเป็นทาง
การแพทย์ที่จะต้องรับไว้รักษาในสถานพยาบาลเป็นกรณีผู้ป่วยในแบบปกติ แต่สถานพยาบาลยังไม่อาจ
จ าหน่ายผู้ป่วยได้ด้วยเหตุผลอ่ืน เช่น การรอย้ายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลพักฟ้ืน หรือการรอรับกลับไป
พยาบาลผู้ป่วยต่อที่บ้าน เป็นต้น ซึ่งจ าแนกออกได้เป็นผู้ป่วยพักรอจ าหน่ายกรณีทั่วไปและผู้ป่วยพักรอจ า
หน่วยกรณีพิเศษตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด ทั้งนี้การเป็น ผู้ป่วยพักรอจ าหน่ายจะต้องเป็นกรณีที่การ
รักษาพยาบาลกรณีเฉียบพลันและการฟ้ืนฟูสภาพมีช่วงระยะเวลา ของการรักษาพยาบาลไม่ต่ ากว่า 60 วัน 
       การเบิกจ่ายเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ ผู้ป่วยพัก
รอจ าหน่ายกรณีท่ัวไป ให้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในอัตราเหมาจ่ายวันละไม่เกิน 400 บาท ยกเว้น การเบิก
ค่ายา ค่าชันสูตร ให้เบิกจ่ายได้ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพ่ือใช้
ส าหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการส าหรับผู้ป่วยพักรอจ าหน่ายกรณี
พิเศษ ให้เบิกจ่ายได้ตามอัตราที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
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 16.1) สถานพยาบาลต้องจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาลก่อน 
  16.2) ต้องขอเลขอนุมัติในโปรแกรม NHSO Client ใหม่ อีกครั้งหนึ่ง 
  16.3) ในการเบิกจ่ายในโปรแกรม e-Claim ต้องมีรหัสโครงการพิเศษ HOSPIC 
  16.4) กรณีผู้ป่วยพักรอจ าหน่ายกรณีทั่วไป ให้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในอัตราเหมาจ่าย  
ไม่เกินวันละ 400 บาท (ไม่รวมค่ายา ค่าชันสูตร) 

 17) การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่ หรือเนื่องจากต้องไปปฏิบัติราชการนอกท่ีตั้งส านักงานหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท า
ตามหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราการ 
พ.ศ. 2546 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2547 จะต้องเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลอันเกิดจากกรณีที่ข้าราชการปฏิบัติราชการในหน้าที่
เท่านั้น  

 การบันทึกข้อมูลต้องบันทึกข้อมูลและรหัสโครงการพิเศษ INJDTO ในโปรแกรม e-Claim 

 18) การเบิกจ่ายกรณีเด็กแรกเกิดทั้งป่วยและไม่ป่วย 

 การเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในของเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิทั้งกรณีเด็กป่วยและเด็กไม่ป่วยให้
ส่งเบิกเงินแยกต่างหากจากมารดา ซึ่งทั้งสองกรณีการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม 
(DRGs) โดยให้ใช้ระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้น และมิให้ส่งเบิกค่าห้อง ค่าอาหาร กรณีเด็กแรกเกิดที่ไม่เจ็บป่วย
  18.1) กรณีไม่สามารถขอเลขอนุมัติได้ ให้บิดาหรือมารดาไปแจ้งเกิด และใช้หนังสือรับรองสิทธิ
มาขอเลขอนุมัติในโปรแกรม NHSO Client 

  18.2) ส่งข้อมูลผ่านโปรแกรม e-Claim ให้ใช้รหัสบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิในการเบิก 
โดยระบุรหัสโครงการพิเศษ Z38000 

 19) การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา 

 กรณีผู้ป่วยใน จ่ายตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ซึ่งปรับด้วยค่าสัมประสิทธิ์ คูณอัตราจ่าย 
ของสถานพยาบาล แล้วจ่ายค่ายารักษาโรคมะเร็ง ตามสูตรการค านวณ ดังนี้ 

 สูตรการค านวณ (Adj.RW x CCUF x อัตราจ่าย) + ค่ายารักษาโรคมะเร็ง  

        ค่ายารักษาโรคมะเร็ง หมายถึง ค่ายาตามรายการที่ก าหนดส าหรับใช้ในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง (ค่ายาใช้
อัตราของโรงพยาบาล) 
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 20) การตรวจสุขภาพประจ าปี 

  รายการค่าตรวจสุขภาพประจ าปี ให้ทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและน าใบเสร็จรับเงินยื่น
ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ณ ส่วนราชการต้นสังกัด 

 21) การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

  21.1) การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีการบ าบัดรักษาโรคและฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้วยวิธีทาง
การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนจีน จะต้องเป็นกรณีเพ่ือการรักษาพยาบาลหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ มิใช่
กรณีเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพหรือป้องกันโรค โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าจ าเป็นต้องรักษาหรือฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้วยศาสตร์นั้นๆ  

  21.2) กรณีการออกเอกสารการรับเงิน หรือใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาลให้ผู้มีสิทธิน าไป
ยื่นเบิกกับต้นสังกัด ให้สถานพยาบาลออกใบรับรองการรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

  21.3 กรณีระบบเบิกจ่ายตรง ในการส่งข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้
สถานพยาบาลระบุรหัสรายการทั้งประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกให้แก่ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 

  21.4 บันทึกข้อมูลการรักษาตามแนวเวชปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ไว้ในเวชระเบียนเพ่ือประโยชน์การตรวจสอบ 

22) การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก  

  22.1) การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกในระบบเบิกจ่ายตรงให้ใช้บัตรประจ าตัว
ประชาชนที่ราชการออกให้ท าธุรกรรมในการเข้ารับการรักษาพยาบาลทุกครั้ง   เว้นแต่  บุคคลที่ไม่สามารถมี
บัตรประจ าตัวประชาชน ได้ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบุคคลที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
ให้ไม่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนในการใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล                                                            
  22.2) รายการค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกที่มีหลักเกณฑ์ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะเกี่ยว 
กับลงทะเบียนผู้ป่วย  เช่น  ผูป้่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องบ าบัดทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียม  ผู้ป่วยโรค 
มะเร็งซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้ยาราคาสูง ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพ่ิมเติมด้วย         

   22.3) รายการค่าตรวจสุขภาพประจ าปี  ให้ทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล และน าใบเสร็จรับ 
เงินยื่นขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ณ ส่วนราชการต้นสังกัด                                                                                                                                            
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  22.4) การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกในระบบเบิกจ่ายตรง  ให้สถานพยาบาล

จัดส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมาย   ส านักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)  หรือส านัก 

งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แล้วแต่กรณี   (ขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเงินค่า

รักษาพยาบาลกับกรมบัญชีกลางผ่านหน่วยงานใด)                                       

  22.5) ผู้ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องบ าบัดทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียม และผู้ป่วย

โรคมะเร็งที่มีความจ าเป็นต้องฉายรังสีรักษา   ซึ่งสถานพยาบาลของทางราชการ  ส่งตัวให้มาเข้ารับการรักษา 

พยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน  การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง  ณ สถานพยาบาลของเอกชน  ให้ผู้มีสิทธิและ

บุคคลในครอบครัวตลอดจนสถานพยาบาลของเอกชน ปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด 

  23) การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวด 6 ค่าบริการโลหิตและ

ส่วนประกอบของโลหิต และหมวด 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา  

  กรณีสถานพยาบาลส่งเบิกค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าตรวจวินิจฉัยทาง

เทคนิคการแพทย์ ซึ่งไม่ใช่การตรวจสุขภาพประจ าปี ในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  ให้ระบุรหัสรายการทุกรายการ ตามรูปแบบหรือโปรแกรมที่ส านักงานหลัก 

ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ก าหนด 



212 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

10 



แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือ

บริการสาธาณสุข ส าหรับผู้มีสิทธิพนักงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

บทที่ 11 

 ในปีงบประมาณ 2557 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็น
หน่วยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข (National Clearing House) 
ตาม นโยบายการบูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล เพ่ือบริหารจัดการการ
เรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุขของสถานพยาบาลต่างๆ ที่ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการและบุคคลในครอบครัว ผู้มีสิทธิประกันสังคม รวมทั้งสิทธิข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ โดยอาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
พ.ศ. 2545 มาตรา 26 (14) 

     ในการนี้ จึงได้มีการจัดท าแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขของหน่วย
บริการขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

แนวทางปฏิบัติในการให้บริการทั่วไป 

 1)  การตรวจสอบสิทธิ 

         1.1) ให้สถานพยาบาลตรวจสอบการมีสิทธิ  โดยผู้มีสิทธิใช้บัตรประจ าตัวประชาชนที่ทาง
ราชการออกให้ ท าธุรกรรมในการเข้ารับการรักษาพยาบาลทุกครั้ง เว้นแต่บุคคลที่ไม่สามารถมีบัตรประจ าตัว
ประชาชนได้ ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบุคคลที่กรมบัญชีกลางก าหนดให้ไม่ต้อง
แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน ในการใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล โดยสามารถตรวจสอบสิทธิได้ ดังนี้ 

   1.1.1) ข้อมูลที่ สปสช. ส่งให้แก่สถานพยาบาล ในโปรแกรม NHSO Client 

   1.1.2) การตรวจสอบสิทธิผ่านโปรแกรม NHSO Client 

   1.1.3) การตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บตรวจสอบสิทธิฯ (ucsearch)  

http://ucsearch.nhso.go.th หรือเว็บระบบค้นหาประวัติการเปลี่ยนแปลงสิทธิฯ (UCTRANS)  

http://uctran.nhso.go.th      
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  1.2) กรณีที่เข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยใน หากตรวจสอบสิทธิไม่พบในฐานข้อมูล สามารถใช้
หนังสือรับรองการมีสิทธิ จากส่วนราชการต้นสังกัดแทนได้ 
 2) การขอเลขอนุมัติ กรณีผู้ป่วยใน  
 ให้สถานพยาบาลที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการรักษา ขอเลขอนุมัติในโปรแกรม NHSO Client ในกรณี  
ผู้ป่วยใน ทุกกรณี หากไม่พบข้อมูลในฐานผู้มีสิทธิ ให้ใช้หนังสือรับรองการมีสิทธิ โดยน าข้อมูลในหนังสือ
รับรองการมีสิทธิมาขอเลขอนุมัติ 
 3) การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง กรณีผู้ป่วยนอก 
 เมื่อสถานพยาบาลตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิ สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ทันที 
โดยไม่ต้องส ารองจ่าย และไม่ต้องลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง 
 4) โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง 
            4.1) โปรแกรม NHSO Client ส าหรับให้สถานพยาบาลตรวจสอบสิทธิ ดาวน์โหลดข้อมูลผู้มี
สิทธิ และขอเลขอนุมัติกรณีผู้ป่วยใน 
    4.2) โปรแกรม e-Claim ส าหรับให้สถานพยาบาลบันทึกข้อมูลเพ่ือขอรับการจ่ายชดเชยกรณี
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
      4.3) โปรแกรม Prior-authorization ส าหรับให้สถานพยาบาลขออนุมัติใช้ยานอกบัญชียาหลัก
แห่งชาติที่มีค่าใช้จ่ายสูง ได้แก่ 
   4.3.1) ยารักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน 2 ชนิด 
   4.3.2) ยารักษาผู้ป่วยโรครูมาติก 3 ชนิด 
  หมายเหตุ : ยารักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง 13 ชนิด ขออนุมัติใช้ยาผ่านโปรแกรมขออนุมัติใช้ยา
มะเร็ง OCPA (www.mra.or.th/ocpa) 
  4.4) โปรแกรม DMIS-HD ของ สปสช. ส าหรับบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

หลักการทั่วไปของการจัดท าข้อมูล 

 1) การบันทึกรหัสโรค 
     ให้ใช้รหัสการวินิจฉัยโรคตาม International Statistical Classification of Diseases and       
Related Health Problems 10th Revision (ICD-10) - WHO Version for ; 2016 , ICD-10-TM 2016 
และ Standard Coding Guideline 
 
     หมายเหตุ : รหัสโรค ตาม ICD-10-TM 2016 สามารถใช้ได้เฉพาะรหัสการวิเคราะห์หาค่าน ้าหนัก
สัมพัทธ์ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ฉบับที่ 6 รองรับได้ 

http://www.mra.or.th/ocpa
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 2) การบันทึกรหัสหัตถการ 

     ให้ใช้รหัสการท าผ่าตัด และหัตถการ ตามหนังสือ International Classification of Disease 9th 
Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM 2015) และ Standard Coding Guideline 

  หมายเหตุ : ส้าหรับการรักษาผู้ป่วยในที่มีการผ่าตัดหลายต้าแหน่งหรือหลายครั งต้องเพ่ิมรหัส 2 
ต้าแหน่ง ต่อท้ายรหัส ICD-9-CM (ICD-9-CM Procedure with Extension code) เพ่ือให้สามารถจัดกลุ่ม
วินิจฉัยโรคร่วม ที่แยกความแตกต่างได้  

 3) หลักการนับวันนอนโรงพยาบาลและการนับวันนอนกรณีผู้ป่วยมีวันลากลับบ้าน 

     3.1) ผู้ป่วยที่มีการรับไว้นอนในโรงพยาบาล โดยออกเลข Admission Number ให้แล้ว ให้ถือ
ว่าเป็น ผู้ป่วยใน 

      3.2) การนับเวลานอนให้นับตั้งแต่เวลาที่สถานพยาบาลรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน จนถึงเวลาที่
สถานพยาบาลจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาล โดยให้นับ 24 ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึง 24 ชั่วโมง
หรือเกิน 24 ชั่วโมง และส่วนที่ไม่ถึงหรือเกิน 24 ชั่วโมงนั้นนับได้เกิน 6 ชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน 

   3.3) กรณีผู้ป่วยมีวันลากลับบ้าน ให้บันทึกจ านวนวันลากลับบ้าน ( Leave day) ตาม
ข้อเท็จจริงของการนอนโรงพยาบาลในครั้งนั้น  

 4) การรักษาก่อนรับไว้เป็นผู้ป่วยในภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง 

 ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกที่เก่ียวข้องกับ การรับเป็นผู้ป่วยในและเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง
ก่อนการเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น ให้น าค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมค านวณตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) 
ไม่ให้สถานพยาบาลแยกส่งเบิกต่างหากในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอก และไม่ให้สถานพยาบาลออก
ใบเสร็จรับเงินกรณีดังกล่าวให้แก่ผู้มีสิทธิ  

 ยกเว้น กรณีท่ีท าหัตถการผู้ป่วยนอกแล้วมีภาวะแทรกซ้อนหรือมีความจ าเป็นอ่ืนที่ท าให้ต้องรับไว้เป็น
ผู้ป่วยใน ค่าท าหัตถการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกิดก่อนรับไว้เป็นผู้ป่วยใน อาจแยกเบิกเป็นผู้ป่วยนอกได้  โดย
ต้องไม่น าหัตถการและค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาบันทึกและเบิกเมื่อเป็นผู้ป่วยในอีก  

 5) การเบิกจ่ายกรณีประสบภัยจากรถ  

 ให้สถานพยาบาลเรียกเก็บค่าเสียหายเบื้องต้น ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และน าข้อมูล
ดังกล่าวมาบันทึกเบิกในโปรแกรม e-Claim ตามจ านวนเงินที่ได้รับจริง หลังจากนั้น สปสช. จะประมวลผล 
และจ่ายส่วนที่เกินจากวงเงินค่าเสียหายเบื้องต้นดังกล่าว 
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 6) กรณีผู้ป่วยมีความจ าเป็นต้องซ้ือหรือเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมจากสถานพยาบาลอื่น 

     ในระหว่างที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน หากสถานพยาบาลไม่มียา อวัยวะเทียม
และอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค หรือไม่สามารถให้การตรวจทางห้องทดลองหรือเอกซเรย์  
ให้สถานพยาบาลออกหนังสือรับรองให้ผู้ป่วยซื้อหรือเข้ารับการตรวจทางห้องทดลองหรือเอ็กซเรย์จาก
สถานที่อ่ืนตามแบบฟอร์ม (7135) ที่กระทรวงการคลังก าหนด ทั้งนี้ ให้สถานพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบ
จ่ายเงินแทนผู้มีสิทธิและส่งข้อมูลเบิกจ่ายมายัง สปสช. ตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) หากเป็นกรณี
ผู้ป่วยนอก ผู้มีสิทธิสามารถส ารองจ่ายและน าใบเสร็จรับเงินเบิกจากส่วนราชการต้นสังกัดได้ 

 7) การเบิกค่าห้องค่าอาหาร 

  7.1) กรณีท่ีสถานพยาบาลรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน จนถึงเวลาที่สถานพยาบาลจ าหน่ายผู้ป่วยออก
จากสถานพยาบาลโดย ให้นับ 24 ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึง 24 ชั่วโมง หรือเกิน 24 ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึง
หรือเกิน 24 ชั่วโมงนั้นนับได้เกิน 6 ชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน 

   - ค่าเตียงสามัญ เบิกรวมกับค่าอาหาร ในราคาไม่เกิน 400 บาทต่อวัน 

   - ค่าห้องพิเศษ เบิกรวมกับค่าอาหาร ในราคาไม่เกิน 1,000 บาทต่อวัน 

  7.2) ผู้ป่วยที่รับไว้นอนในโรงพยาบาล และผู้ป่วยได้เสียชีวิต หรือมีความจ าเป็นทางการแพทย์
ต้องส่งต่อไปรับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าในวันแรกนั้น ให้นับตั้งแต่เวลาที่
สถานพยาบาลรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยภายใน จนถึงเวลาที่ผู้ป่วยเสียชีวิต หรือเวลาที่สถานพยาบาลจ าหน่ายผู้ป่วย
ออกจากสถานพยาบาล ถ้าไม่ถึง 24 ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงนั้นนับได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง ให้เบิกค่าห้องและ
ค่าอาหาร ดังนี้ 

   - ค่าเตียงสามัญ ให้เบิกได้ไม่เกิน 100 บาท 

   - ค่าห้องพิเศษ ให้เบิกได้ไม่เกิน 200 บาท 

  7.3) กรณีสถานพยาบาลรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยภายในแล้ว ปรากฏว่าผู้ป่วยไม่ได้รับการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาล โดยมิได้มีการจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาล มิให้สถานพยาบาลเบิก
ค่าเตียงสามัญ หรือค่าห้องพิเศษ ในช่วงระยะเวลาที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาพยาบาลนั้น 

 8) การเบิกจ่ายกรณีนอนนาน 

      8.1) ผู้ป่วยที่จ าหน่ายออกจากสถานพยาบาล ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ในกรณีที่ผู้มี
สิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นระยะเวลา 270 วัน นับแต่วันที่สถานพยาบาลรับตัว
ไว้เป็นผู้ป่วยใน และยังมีความจ าเป็นต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมิใช่กรณีผู้ป่วยพักรอจ าหน่าย ให้
สถานพยาบาลส่งข้อมูลเพ่ือขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล เสมือนเป็นการจ าหน่ายผู้ป่วยออกจาก
สถานพยาบาล ทั้งนี้ การรักษาพยาบาลภายหลังจากนั้นให้ถือเสมือนเป็นการรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในครั้งใหม่
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  8.2) การลงรหัสส าหรับการรักษาพยาบาลภายหลังจากส่งข้อมูลเพ่ือขอเบิกเงินค่ารักษา 
พยาบาลแล้ว ให้ถือเอาโรคที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคที่ส าคัญที่สุดในขณะนั้น เป็นโรคหลักในการส่งเบิกค่า
รักษาพยาบาลครั้งต่อไป  
 9) ระยะเวลาในการส่งข้อมูล และ การปรับลดอัตราจ่ายกรณีส่งไม่ทันรอบที่ก าหนด 
         ให้สถานพยาบาลส่งข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาล ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่จ าหน่าย 
กรณีผู้ป่วยใน หรือวันที่ให้บริการกรณีผู้ป่วยนอก สปสช.จะปรับลดอัตราจ่าย กรณีส่งข้อมูลเบิกค่า
รักษาพยาบาลล่าช้ากว่าที่ก าหนด ดังนี้  
  9.1) ส่งช้ากว่าก าหนดไม่เกิน 30 วัน จ่ายร้อยละ 95 ของอัตราที่ส่งทันตามก าหนด 
  9.2) ส่งช้ากว่าก าหนดไม่เกิน 60 วัน จ่ายร้อยละ 90 ของอัตราที่ส่งทันตามก าหนด 
  9.3) ส่งช้ากว่าก าหนดไม่เกิน 330 วัน จ่ายไม่เกินร้อยละ 80 ของอัตราที่ส่งทันตามก าหนด 
  9.4) ส่งช้ากว่าก าหนดเกิน 1 ปี ถือว่าไม่ประสงค์ขอเบิก 
  10) การปฏิเสธการจ่ายและการขออุทธรณ์ 
             สถานพยาบาลที่ประสงค์จะอุทธรณ์ค่าใช้จ่ายเนื่องจากได้รับการจ่ายชดเชยไม่ครบถ้วนสามารถ
อุทธรณ์ข้อมูลผ่านโปรแกรม e-Claim โดยไม่ต้องส่งเอกสารประกอบการขออุทธรณ์  
       สถานพยาบาลต้องเก็บเวชระเบียน และต้นฉบับใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาลไว้เพ่ือการ
ตรวจสอบหลังการจ่ายเงินชดเชย กรณีที่ สปสช.เข้าตรวจสอบข้อมูลและไม่พบเวชระเบียนผู้ป่วย จะถือว่าไม่
มีการให้บริการและมีสิทธิเรียกเงินคืนตามจ านวนที่ได้จ่ายชดเชยไป 
 11) การตรวจสอบและการเรียกคืนเงิน 
       ในกรณีท่ีสถานพยาบาลเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลโดยไม่เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด เกินสิทธิที่
พึงได้รับ สปสช.จะเรียกเงินคืนและอาจพิจารณาระงับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในระบบการเบิกจ่ายตรง
กับสถานพยาบาลนั้น 
     12) การตรวจสอบความซ้ าซ้อนของข้อมูลเบิกจ่าย 
            สถานพยาบาลต้องตรวจสอบความซ้ าซ้อนของการส่งข้อมูลเบิกจ่ายในแต่ละระบบก่อนการส่ง
ข้อมูลเพ่ือป้องกันการเบิกจ่ายซ้ าซ้อน เช่น ข้อมูลการเบิกจ่ายกรณีฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมในโปรแกรม 
DMIS_HD กับข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ e-Claim 

  
 3) หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพ่ือใช้ส าหรับการ
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของทางราชการ 

 1) การเบิกจ่ายกรณีบริการผู้ป่วยนอก 
 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการ ให้เบิกจ่าย
ตามประกาศกระทรวงการคลังก าหนด 
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 2) การเบิกจ่ายกรณีบริการผู้ป่วยใน 

 การเบิกจ่ายเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ ให้ใช้อัตราฐาน
ตามที่ก าหนด โดยค านวณค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ของแต่ละกลุ่มโรคตามการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ าหนัก
สัมพัทธ์ (DRGs) 

 3) การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 

 ค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้เบิกในกรณีที่ไม่สามารถใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติได้ เนื่องจาก
ร่างกายของแต่ละบุคคลมีความจ าเพาะ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดที่เป็นเหตุผลทางการแพทย์โดยตรง มิใช้เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย ตามเงื่อนไขดังนี้ 

  3.1) ให้แพทย์ผู้ท าการรักษาเป็นผู้วินิจฉัยและออกใบรับรองในการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลัก
แห่งชาติ เพ่ือประกอบการเบิกจ่ายทั้งในระบบเบิกจ่ายตรงและระบบใบเสร็จรับเงิน ตามเหตุผล A-F  
  3.2) เป็นยาที่มีการขึ้นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพ่ือจ าหน่ายใน
ประเทศ ทั้งนี้ ยาที่น าเข้าโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบ าบัดโรค สภากาชาดไทย และ
องค์การเภสัชกรรม ไม่สามารถเบิกได้ 

 4) การขอเบิกค่ายากลับบ้านแยกต่างหากจาก DRGs 

     ผู้ป่วยที่สถานพยาบาลได้รับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ให้สถาน 
พยาบาล สามารถเบิกค่ายาแยกต่างหากจาก DRGs ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

      4.1) รายการยาประเภทที่ผู้ป่วยจ าเป็นต้องได้รับอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ร่างกายกลับสู่สภาวะปกติ
ภายหลังจากที่สถานพยาบาลได้จ าหน่ายตัวผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาล เช่น กลุ่มยาวัณโรค ให้สถาน 
พยาบาล สามารถส่งเบิกค่ายาดังกล่าวเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 2 สัปดาห์ ขึ้นไป 

     4.2) กรณีผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องได้รับยาโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้น
เลือดสูง หัวใจ และเคยได้รับยาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาก่อนที่จะรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน ให้สถานพยาบาล
สามารถส่งเบิกค่ายาท่ีสั่งจ่ายให้ผู้ป่วยน ากลับไปใช้ที่บ้านดังกล่าวได้ 

 5) การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจ าเป็นต้องใช้ยาที่มี
ค่าใช้จ่ายสูง 

 การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงจ านวน 9 
รายการ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาล ดังนี้ 



219 บทที่ 11 แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพือ่บริการสาธาณสุข ส าหรับผูม้ีสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (อปท.)  | 

11 

5) การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจ าเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่าย
สูง 
 5.1 การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
จ านวน 13 รายการ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ดังนี้ 

  สถานพยาบาลจะต้องลงทะเบียนแพทย์ผู้ท าการรักษาผู้ป่วย และส่งข้อมูลการรักษาพยาบาล 
เพ่ือขออนุมัติการเบิกค่ายา และส่งข้อมูลตามโปรโตคอลที่ก าหนดในระบบ OCPA เพ่ือขออนุมัติเบิกยา หรือ
ขอต่ออายุการเบิกค่ายา หรือขอหยุดการใช้ยา ผ่านเวบไซต์ mra.or.th/ocpa/index.php หรือ mra.or.th/
ocpaoldcase/index.php ของส านักวิจัยเพ่ือพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข (สพตส.) และ
การใช้ยาดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข / ข้อบ่งชี้ที่ก าหนด รายละเอียดรายการยา จ านวน 13 รายการ 
ดังนี้  

  1) Imatinib ใช้ในการรักษา มะเร็งเม็ดเลือดขาว Chronic myeloid leukemia และชนิด 
Acute Lymphoblastic leukemia,PH+ และมะ เ ร็ ง ส า ไส้ ชนิ ด  Gastrointestinal stromal tumor  
(GIST)  
  2) Nilotinib ใช้ในการรักษา มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic myeloid leukemia  
  3) Dasatinib ใช้ในการรักษา มะเร็งเม็ดเลือดขาว Chronic myeloid leukemia และชนิด 
Acute Lymphoblastic leukemia,PH+    
  4) Rituximab ใช้ในการรักษา มะเร็งต่อมน้ าเหลืองชนิด Diffuse large B Cell lymphoma, 
Follicular lymphoma , Mantle Cell lymphoma ,Marginal zone lymphoma และมะเร็งเม็ดเลือด
ขาว Chronic lymphocytic  leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma   
  5) Bortezomib ใช้ในการรักษา มะเร็งเม็ดเลือดขาว ชนิด  Multiple  myeloma   
  6) Sunitinib ใช้ในการรักษา มะเร็งส าไส้ชนิด Gastrointestinal stromal tumor  (GIST)  
  7) Trastuzumab ใช้ในการรักษา มะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นและระยะแพร่กระจาย     
  8) Gefitinib ใช้ในการรักษา มะเร็งปอด ชนิด non-Small cell lung cancer  
  9) Bevacizumab ใช้ในการรักษา มะเร็งล าไส้ใหญ่ชนิดแพร่กระจายและมะเร็งรังไข่ 
  10) Pazopanib ใช้ในการรักษามะเร็ง Renal cell carcinoma และ metastatic or Inper-
able Non-lipogenic Soft Tissue Sarcoma 
  11) Ceritinib ใช้ในการรักษามะเร็งปอดระยะแพร่กระจ่ายชนิด ALK+ 
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  12) Abiraterone/Enzalutamide ใช้ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก 
  13) Panitumumab ใช้ในการรักษามะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจ่ายที่เป็น RAS-WT 
หมายเหตุ การปรับปรุงรายการยาเป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
  5.2) รายการยา ซึ่งกรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก มิให้เบิกในระบบเบิกจ่ายตรงส่วนกรณีการ
รักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน มิให้เบิกแยกต่างหากจากกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ดังนี้ 

ยารักษาโรคมะเร็ง 21 รายการ ได้แก่ 
1) Afatinib 
2) Aflibacept 
3) Atezolizumab 
4) Cabazitaxel 
5) Degarelix 
6) Denosumab 

      7) Erlotinib (ผู้ป่วยเดิมที่อยู่ในระบบ OCPA ยังคงให้เบิกจ่ายตรงได้จนกว่าจะหมดรอบ
อนุมัติการเบิกจ่ายค่ายา) 

8) Ipilimumab 
9) Nab-paclitaxel 
10) Nintedanib 
11) Nivolumab 
12) PEG-filgrastim 
13) Pembrolizumab 
14) Pertuzumab 
15) Radium233 
16) Ramucirumab 
17) Regorafenib 
18) Sorafenib 
19) Temsirolimus 
20) Trastuzumab Emtansine 
21) Vinorelbine oral 
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 รายการยารักษาโรคโลหิตวิทยา 

1) Alemtuzumab 

2) Basiliximab 

3) Brentuximab 

4) Carfilzomib 

5) Clofarabine 

6) Daratumumab 

7) Decitabin 

8) Nivolumab 

9) Obinutuzumab 

10) Plerixafor 

11) PEG-filgrastim 

12) Pomalidomide 

13) Ponatinib 

14) Pralatrexate 

15) Romiplostim 

16) Ruxolitinib 

5.3  มิให้เบิกค่ายารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งเป็นทะเบียนยาใหม่ / 

ทะเบียนยาชีววัตถุชนิดใหม่ที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตั้งแต่วันที่ 1 

มกราคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการพิจารณาปรับเข้าระบบ OCPA หรือกรอบรายการยาที่ให้เบิกจ่าย

ได้ตามเงื่อนไขข้อบ่งชี้ที่ก าหนด โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 
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การเบิกค่ายานอกระบบ OCPA ส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ได้แก่ ยาแก้อาเจียน 

Aprepitant หรือ Palonosetron ให้เบิกในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วย

นอก หากสถานพยาบาลมีการออกใบเสร็จรับเงินค่ายาในระบบ OCPA และค่ายาแก้อาเจียน (Aprepitant 

หรือ Palonosetron) ทุกรูปแบบ ขนาด และความแรง ให้แจงรายละเอียดชื่อรายการยา และระบุเป็น “ค่า

ยาที่เบิกไม่ได”้ เพ่ือมิให้ผู้มีสิทธิน ายื่นขอเบิกเงินจากส่วนราชการต้นสังกัด 

  การใช้สิทธิเบิกจ่ายค่ายาในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกส าหรับ ผู้ป่วยราย

ใหม่ ให้มีผลใช้บังคับส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ในกรณีดังนี้ 

   กรณีรายการยาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับยาในระบบ OCPA ให้สถานพยาบาลด าเนินการ

ลงทะเบียนเพ่ือขออนุมัติการเบิกจ่ายค่ายาในระบบ OCPA ก่อน หากไม่ได้รับการอนุมัติให้เบิกจ่ายค่ายาใน

ระบบ OCPA และแพทย์ผู้ท าการรักษาวินิจฉัยแล้วเห็นว่าผู้ป่วยมีความจ าเป็นต้องใช้ยาในกลุ่มเดียวกันที่

ก าหนดไว้ในรายการที่มีให้เบิกค่ายาในระบบเบิกจ่ายตรง ให้สถานพยาบาลด าเนินการยื่นเรื่องขออนุมัติ

เบิกจ่ายตรงค่ายาดังกล่าวเป็นรายกรณี 

  กรณีรายการยาที่มิให้เบิกค่ายาในระบบเบิกจ่ายตรง ซึ่งนอกเหนือจากรายการยาในกลุ่ม

เดียวกันกับที่ก าหนดในระบบ OCPA ให้สถานพยาบาลพิจารณาใช้ยาหรือวิธีการรักษาอ่ืนในการรักษาเป็น

ล าดับแรก ทั้งนี้ หากแพทย์ผู้ท าการรักษาวินิจฉัยแล้วเห็นว่าไม่สามารถด าเนินการได้ อันเนื่องมาจากเหตุผล

ทางการแพทย์ และผู้ป่วยมีความจ าเป็นต้องใช้ยารายการที่มิให้เบิกค่ายาในระบบเบิกจ่ายตรง ให้

สถานพยาบาลด าเนินการยื่นเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายตรงค่ายาดังกล่าวเป็นรายกรณี 

  6) การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ส าหรับผู้ป่วยโรครูมาติก และโรคสะเก็ดเงิน ชนิดรุนแรง ปาน

กลางและรุนแรงมาก ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 

  6.1)  การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีค่าใช้จ่ายสูง ส าหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติก 

ประกอบด้วย โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบติดยึด (Rheumatic Disease Prior 

Authorization: RDPA) ได้แก่ 

   6.1.1) Rituximab 

   6.1.2) Etanercept 

   6.1.3) Infliximab     
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   6.2) การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีค่าใช้จ่ายสูง ส าหรับรักษาโรคข้ออักเสบ
สะเก็ดเงิน และโรคสะเก็ดเงินชนิดรุนแรงปานกลางและรุนแรงมาก (Dermatology Disease Prior Author-
ization: DDPA) ได้แก่ 
         6.2.1) Etanercept 
         6.2.2) Infliximap 
         การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ส าหรับผู้ป่วยที่เป็นทั้งโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน และโรคสะเก็ด
เงินชนิดรุนแรงปานกลางและรุนแรงมาก ให้เลือกลงทะเบียนโรคหลักที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้การรักษาเพียง
โรคเดียว 
  6.3) หากมีการออกใบเสร็จรับเงินค่ายาทั้ง 2 กรณี ผู้มีสิทธิไม่สามารถน าไปยื่นเบิก ณ ส่วน
ราชการได้ และมิให้คณะกรรมแพทย์ของสถานพยาบาล ออกหนังสือรับรองสิทธิการใช้ยานอกบัญชียาหลัก
แห่งชาติ  
 7) การเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2) 
  7.1) ต้องใช้ยาตามข้อบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ  
  7.2) กรณีที่แพทย์สั่งใช้ยาบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามข้อบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ บัญชี จ (2) แต่ไม่เป็นไปตามแนวทางก ากับการใช้ยา อันเนื่องมาจากเหตุผลที่เป็นข้อจ ากัดทาง
การแพทย์ มิใช่เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย แพทย์ผู้รักษาต้องระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ
ตามแนวทางก ากับการใช้ยาของบัญชียาหลักแห่งชาติ ไว้ในเวชระเบียน เพื่อตรวจสอบต่อไป  
 8) การเบิกจ่ายค่ายาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า 
   ส าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Ischemic Stroke) หรือ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลัน (ST Elevate Myocardial Infraction STEMI) 
   8.1) ต้องใช้ยาตามข้อบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
  8.2) ผู้ป่วยที่สถานพยาบาลรับไว้เป็นผู้ป่วยในตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 สามารถเบิกค่า
ยา แยกต่างหากจาก DRGs ได ้
  8.3) จ่ายตามราคาที่สถานพยาบาลเรียกเก็บและไม่เกินอัตราราคาของสถานพยาบาล แต่ละ
แห่ง 
 9) การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
 ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว  ซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้รักษาว่ามีความจ าเป็นต้องล้างไต 
(Dialysis) ตามแนวทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย หากเข้ารับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้มีสิทธิ
ได้รับค่ารักษาพยาบาล ตามอัตราดังต่อไปนี้ 
  9.1) ค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ครั้งละ 2,000 บาท 
   9.2) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าชันสูตรให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพ่ือใช้ส าหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทาง
ราชการ 



224 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

11 

   9.3) การเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน กรณีผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน (Acute renal 
failure) หรือผู้ป่วยไตวายอื่นๆ ที่ไม่เคย ได้รับการฟอกเลือดด้วยวิธีไตเทียม (Hemodialysis) มาก่อน การส่ง
เบิกค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและ ค่ายา (Erythropoietin) ในช่วงระยะเวลา 35 วัน นับจากวันที่เข้า
รับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ให้เบิกจ่ายตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ส าหรับค่าฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียมและค่ายา (Erythropoietin) ภายหลัง 35 วัน  ให้ส่งเบิกในโปรแกรม DMIS_HD 
  9.4) การเบิกค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้หน่วยไตเทียมเป็นผู้เบิกค่ารักษาพยาบาลแทน
ผู้มีสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรง และให้สามารถเบิกค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในระบบใบเสร็จได้ 
  9.5) ในกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกรณี
เรื้อรังที่หน่วยไตเทียมซึ่งเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ให้มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 9.1) 
และ 9.2) กรณีที่เข้ารับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกรณีเรื้อรังที่หน่วยไตเทียมซึ่งเป็นสถานพยาบาลของ
เอกชน เนื่องจากสถานพยาบาลของทางราชการไม่มีเครื่องไตเทียม หรือมีแต่ไม่เพียงพอในการให้บริการให้มี
สิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 9.1) เท่านั้น 
 10) การเบิกค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค 
  10.1) ประเภทอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค ที่มีลักษณะ ข้อบ่งชี้ในการใช้
และคุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตามที่ประกาศ 
      10.2) ประเภทอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค ที่มีความชัดเจนอยู่ในตัว 
จะไม่มีการก าหนดลักษณะ ข้อบ่งชี้ ในการใช้และคุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ 
   10.3) การซ่อมแซมอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค ให้เบิกได้ตามที่แพทย์ 
ของสถานพยาบาลที่ตรวจรักษาเป็นผู้สั่งซ่อมโดยประหยัด ทั้งนี้ไม่เกินอัตราตามรายการที่ก าหนด เว้นแต่ค่า
ซ่อมแซมฟันเทียมให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินครึ่งหนึ่งของราคาฟันเทียมตามรายการที่ก าหนด 
   10.4) การเบิกจ่ายค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค ต้องด าเนินการผ่านระบบ
เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเท่านั้น เว้นแต่ การเบิกจ่ายค่าฟันเทียมสามารถ
เบิกจ่ายได้ทั้งในระบบเบิกจ่ายตรงหรือน าใบเสร็จรับเงินยื่นขอใช้สิทธิเบิกที่ส่วนราชการต้นสังกัด  
  10.5) ในการออกใบเสร็จรับเงินค่าฟันเทียม ให้สถานพยาบาลระบุรหัสและต าแหน่งของฟันที่
ท าในแต่ละครั้ง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของส่วนราชการ ส าหรับกรณีท่ีใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงให้บันทึกไว้
ในเวชระเบียนของผู้ป่วย 
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  10.6) กรณีท่ีสถานพยาบาลไม่มีอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรคจ าหน่ายให้ผู้มี
สิทธิน าหลักฐานพร้อมใบเสร็จรับเงินไปยื่นขอเบิกกับส่วนราชการต้นสังกัด โดยถือปฏิบัติตามพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     10.7) กรณีที่รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรคใดมีราคาสูงกว่าอัตราที่
กระทรวงการคลังก าหนด และผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวประสงค์จะใช้รายการดังกล่าว ให้
สถานพยาบาลสามารถเรียกเก็บเงินส่วนเกินสิทธิจากผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ สถานพยาบาล
จะต้องชี้แจงถึงคุณภาพและค่าใช้จ่ายส่วนเกินของอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรคที่ไม่
สามารถน ามาเบิกจากทางราชการให้ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวทราบ พร้อมทั้งมีหลักฐานการยินยอม
และรับทราบจ านวนเงินที่ต้องร่วมจ่ายของผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไว้เป็นหลักฐานเพ่ือประโยชน์ใน
การตรวจสอบ   
  10.8) กรณีผู้ป่วยมีความจ าเป็นทางการแพทย์ต้องใช้รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการ
บ าบัดรักษาโรค หมวด 8 วัสดุ/อุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูเนื่องจากอวัยวะของร่างกายใช้งานไม่ได้อย่าง
ปกติ แม้ผู้ป่วยจะมิได้เป็นคนพิการ กรณีดังกล่าวสามารถเบิกจ่ายได้ตามอัตราที่ก าหนด 
   10.9) การเบิกค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการผ่าตัดด้วยกล้อง (รหัส 5601) กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลใน
ครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลจะสามารถแยกเบิกค่าวัสดุสิ้นเปลืองฯ               
นอกเหนือ DRGs ได้เฉพาะข้อบ่งชี้ที่ก าหนดเท่านั้น เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ด าเนินการค านวณอัตราฐาน 
(Base Rate) ซึ่งรวมรายการวัสดุสิ้นเปลืองฯ ไว้แล้ว จึงขอให้งดการเรียกเก็บค่าวัสดุสิ้นเปลืองฯ จากผู้มีสิทธิ
หรือบุคคลในครอบครัว เว้นแต่ ส่วนเกินอัตราที่ก าหนดซึ่งเป็นการใช้ตามข้อบ่งชี้ที่สามารถเบิกต่างหากจาก 
DRGs 
 11) การเบิกค่าพาหนะส่งต่อ 
 ค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย หมายความว่า รถพยาบาลของสถานพยาบาลเท่านั้นไม่รวมถึงรถส่วนตัวหรือ
รถสาธารณะ   
  11.1) ผู้ป่วยต้องอยู่ระหว่างรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลต้นทางประเภทผู้ป่วยในหรือ
ผู้ป่วยนอก เฉพาะกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินที่อยู่ในภาวะวิกฤติ หรือ เป็นอันตรายต่อชีวิต 
  11.2) สถานพยาบาลปลายทางต้องรับไว้เป็นผู้ป่วยในหรือสังเกตอาการ (ยกเว้นกรณีเสียชีวิต
ระหว่างส่งต่อ) หรือสถานพยาบาลรับไว้เป็นผู้ป่วยใน แล้วท าการรักษาจนพ้นภาวะวิกฤติ เห็นควรส่งกลับเพ่ือ
ไปพักฟ้ืน หรือไปรักษาต่อยังสถานพยาบาลต้นทางที่ท าการส่งต่อ 
  11.3) เป็นการส่งต่อผู้ป่วยจากสถานพยาบาลหนึ่งไปยังสถานพยาบาลอ่ืน เนื่องจากไม่สามารถ
ท าการรักษาได้ แต่ไม่รวมถึงกรณีการรับผู้ป่วยจากบ้านหรือที่เกิดเหตุ การส่งไปตรวจทางห้องทดลองหรือ
เอกซเรย์ยังสถานพยาบาลอ่ืน เนื่องจากสถานพยาบาลนั้นไม่อาจให้การตรวจทางห้องทดลอง หรือเอกซเรย์
แก่ผู้เข้ารับการรักษาได้ 
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  11.4) ในกรณีที่พาหนะที่ส่งต่อผู้ป่วยเป็นของสถานพยาบาลอ่ืน นอกจากสถานพยาบาลต้นทาง 
หรือปลายทาง หรือเป็นพาหนะส่งต่อของสถานพยาบาลเอกชน ให้สถานพยาบาลต้นทางหรือปลายทางที่เป็น 
“ผู้ขอใช้พาหนะ” เป็นผู้เบิกจ่ายให้กับสถานพยาบาลเจ้าของพาหนะ 
  11.5) การคิดระยะทางจากสถานพยาบาลต้นทางถึงสถานพยาบาลปลายทาง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ที่ก าหนด 
  11.6) กรณีที่มีการส่งต่อผู้ป่วยสถานพยาบาลหลายแห่ง จะคิดระยะทางจากสถานพยาบาลต้น
ทาง ถึงสถานพยาบาลปลายทางท่ีรับตัวผู้ป่วยไว้เพื่อท าการรักษาเท่านั้น 
  11.7)  อัตราการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย ให้เบิกได้ในอัตรา 500 บาท บวกด้วยอัตราตาม
ระยะทางจากสถานพยาบาลต้นทางถึงสถานพยาบาลปลายทาง (กิโลเมตร) คูณ 2 (ไป -กลับ) คูณอัตรา 4 
บาทต่อกิโลเมตร 
    11.8) ค่าบริการพาหนะส่งต่อผู้ป่วย ไม่ถือรวมเป็นค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกที่เกิดขึ้น 
ก่อนรับผู้มีสิทธิเป็นผู้ป่วยใน 24 ชั่วโมง ที่จะต้องน ามาค านวณตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) 
 12) การบ าบัดทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตที่มีชีวิต 
  12.1) ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่จะเข้ารับการปลูกถ่ายไตจะต้องมีฐานข้อมูลบุคลากร
ภาครัฐสมบูรณ์ และการเบิกจ่ายให้ใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้น 
  12.2) ผู้รับบริจาคไตและผู้บริจาคไตที่มีชีวิต ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของแพทยสภา 
   12.3) สถานพยาบาลที่จะให้บริการทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไต ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของ
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย และต้องจัดให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตหรืออายุรแพทย์ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยก าหนดเป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ 
  12.4) การเบิกจ่ายค่าปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตที่มีชีวิต จะต้องเป็นกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลใน
ครอบครัวเป็นผู้รับบริจาคไตเพ่ือบ าบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเท่านั้น และคุณสมบัติของผู้บริจาค
ไตที่มีชีวิต จะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของแพทยสภา 
  12.5) ค่าเตรียมผู้บริจาคไตที่มีชีวิต ให้ถือปฏิบัติตามขั้นตอน และเบิกตามรายการค่าตรวจ
วินิจฉัย ก่อนการปลูกถ่ายไต ส าหรับผู้บริจาคไตตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
   12.6) การเบิกค่าผ่าตัดน าไตออกจากผู้บริจาคไตที่มีชีวิต และค่าปลูกถ่ายไตให้ผู้รับบริจาคให้ถือ
ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน
สถานพยาบาลของทางราชการ ตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) โดยอนุโลม เว้นแต่ 
   ก) การเบิกค่าวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ในกรณีที่การผ่าตัดน าไตออกจากผู้บริจาคเป็น
การผ่าตัดโดยการใช้กล้อง (Laparoscopic donor nephrectomy) ให้เบิกเหมารวมในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่
เกิน 10,000 บาท และใช้รหัส (6206) โดยไม่ให้ เบิกตามรายการ “วัสดุสิ้น เปลืองในการผ่าตัด 
ด้วยกล้อง” (รหัส 5601) อีก 
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   ข) ในกรณีผู้รับบริจาคไตมีภาวะสลัดไต (rejection) จ าเป็นต้องใช้ยา Intravenous 
immunoglobulin (IVIG) หรื อ  AntiCD-20  antibody (Rituximab) หรื อ  Antithymocyte globulin 
(ATG-Fresenius, Thymoglobulin) ให้สามารถเบิกค่ายาเพ่ิมได้ตามอัตราที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ ทั้งนี้ 
การใช้ยาต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ที่ก าหนดตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

  12.7) การส่งข้อมูลเบิกจ่ายในโปรแกรม e-Claim โดยให้แยกเบิกระหว่างผู้รับบริจาคและ 
ผู้บริจาค กรณีผู้บริจาคไตเป็นสิทธิอื่น ให้บันทึกรหัสโครงการพิเศษ KTLGOD 

 13) การปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ประกอบด้วย การบ าบัดทดแทนไต ด้วย
วิธีการปลูกถ่ายไต จากผู้บริจาคไตที่เสียชีวิต และ ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาจากผู้บริจาคดวงตาท่ีเสียชีวิต 

  13.1 สถานพยาบาลที่จะให้บริการบ าบัดทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตที่เสียชีวิต
และผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาจากผู้บริจาคตาที่เสียชีวิต จะต้องเป็นสมาชิกของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย และศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและรักษาคุณภาพ
ของอวัยวะ ที่ได้รับการบริจาคจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตให้กับสภากาชาดไทย ตามอัตราที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

  13.2 การเบิกค่ารักษาพยาบาลตามประกาศกระทรวงการคลังให้สถานพยาบาลเป็นผู้เบิกค่า
รักษาพยาบาลแทนผู้มีสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลใน
หมวดที่ 2 ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค โดยระบุรหัสดังนี้  

   ก) กรณีเข้ารับการบ าบัดทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตที่เสียชีวิต ค่า
เตรียมและผ่าตัดน าไตออกจากผู้บริจาคไตที่เสียชีวิต ให้ระบุรหัส 6207  

ข) กรณีเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา จากผู้บริจาคดวงตาที่เสียชีวิต (รวมค่าน้ ายาแช่กระจกตา) ค่า
จัดเก็บ และรักษาคุณภาพดวงตา จากผู้บริจาคดวงตาที่เสียชีวิต ให้ระบุรหัส 2011 

  13.3 ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ได้รับการบริจาคอวัยวะจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตผ่าน
สภากาชาดไทยเท่านั้น 

  13.4 ผู้มีสิทธิมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลแยกต่างหากจากค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน 
ตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ดังนี้ 

   ก) ค่าเตรียมและผ่าตัดน าไต ออกจากผู้บริจาคไตที่เสียชีวิต ให้เบิกได้ในอัตราไม่เกิน 
40,000 บาท ต่อหนึ่งไต 

   ข) ค่าจัดเก็บและรักษาคุณภาพดวงตา จากผู้บริจาคตาที่เสียชีวิต ให้เบิกได้ในอัตราไม่
เกิน 15,000 บาท ต่อหนึ่งอัน 

  13.5 กรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวมีภาวะสลัดไต (rejection) โดยให้สามารถเบิกค่า
ยาได้ เช่นเดียวกับการปลูกถ่ายไต จากผู้บริจาคไตที่มีชีวิต   
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 14) การเบิกจ่ายกรณีค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากสิทธิประกันสังคม 
  14.1) ค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกรณีผู้ป่วยที่มีสิทธิซ้ าซ้อนกับสิทธิประกันสังคม 
   การเบิกจ่ายค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงเฉพาะส่วนเกิน
สิทธิประกันสังคม 1,500 บาท แต่ไม่เกินอัตราที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงการคลัง 
  14.2) ค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรของส านักงานประกันสังคม  
   การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรให้เบิกจ่ายได้
เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพ่ือใช้ส าหรับ
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 
  14.3) ค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินประโยชน์ทดแทนกรณี Vascular access ซ้ าภายใน 2 ปี ให้
เบิกด้วยใบเสร็จจากต้นสังกัด พร้อมหนังสือรับรองจากประกันสังคม 
  14.4) ค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินประโยชน์ทดแทนกรณีท าฟันส่วนเกินจากค่าอุดฟัน ขูดหินปูน 
และถอนฟัน ที่เกินจาก 900 บาท/ปี ให้เบิกด้วยใบเสร็จจากต้นสังกัด พร้อมหนังสือรับรองจากประกันสังคม  
 15) ค่ารักษาพยาบาลของผู้ประกันตนที่มิได้รับสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรของส านักงาน
ประกันสังคม 
  การเบิกจ่ายค่าคลอดบุตรให้เบิกจ่ายได้ เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสิทธิที่ก าหนดตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพ่ือใช้ส าหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของทางราชการ 
 16) การเบิกจ่ายกรณีการรักษาผู้ป่วยพักรอจ าหน่าย 
       การรักษาผู้ป่วยพักรอจ าหน่าย หมายถึง  การรับผู้ป่วยไว้นอนค้างคืนในสถานพยาบาล 
ภายหลังจากการรักษาโรคกรณีเฉียบพลันและการฟ้ืนฟูสภาพได้สิ้นสุดลง ผู้ป่วยไม่มีความจ าเป็นทาง
การแพทย์ที่จะต้องรับไว้รักษาในสถานพยาบาลเป็นกรณีผู้ป่วยในแบบปกติ แต่สถานพยาบาลยังไม่อาจ
จ าหน่ายผู้ป่วยได้ด้วยเหตุผลอ่ืน เช่น การรอย้ายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลพักฟ้ืน หรือการรอรับกลับไป
พยาบาลผู้ป่วยต่อที่บ้าน เป็นต้น ซึ่งจ าแนกออกได้เป็นผู้ป่วยพักรอจ าหน่ายกรณีทั่วไปและผู้ป่วยพักรอจ า
หน่วยกรณีพิเศษตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด ทั้งนี้การเป็น ผู้ป่วยพักรอจ าหน่ายจะต้องเป็นกรณีที่การ
รักษาพยาบาลกรณีเฉียบพลันและการฟ้ืนฟูสภาพมีช่วงระยะเวลา ของการรักษาพยาบาลไม่ต่ ากว่า 60 วัน 
       การเบิกจ่ายเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ ผู้ป่วยพัก
รอจ าหน่ายกรณีทั่วไป ให้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในอัตราเหมาจ่ายวันละไม่เกิน 400 บาท ยกเว้น การเบิก
ค่ายา ค่าชันสูตร ให้เบิกจ่ายได้ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพ่ือใช้ส าหรับ
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการส าหรับผู้ป่วยพักรอจ าหน่ายกรณีพิเศษ ให้
เบิกจ่ายได้ตามอัตราที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
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   16.1) สถานพยาบาลต้องจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาลก่อน 
  16.2) ต้องขอเลขอนุมัติในโปรแกรม NHSO Client ใหม่ อีกครั้งหนึ่ง 
  16.3) ในการเบิกจ่ายในโปรแกรม e-Claim ต้องมีรหัสโครงการพิเศษ HOSPIC 
  16.4) กรณีผู้ป่วยพักรอจ าหน่ายกรณีทั่วไป ให้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในอัตราเหมาจ่าย  
ไม่เกินวันละ 400 บาท (ไม่รวมค่ายา ค่าชันสูตร) 
 17) การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ 
  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือเนื่องจากต้องไปปฏิบัติราชการนอกท่ีตั้งส านักงานหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุ
กระท าตามหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติราการ พ.ศ. 2546 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2547 จะต้อง
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลอันเกิดจากกรณีที่ข้าราชการปฏิบัติราชการใน
หน้าที่เท่านั้น  
  การบันทึกข้อมูลต้องบันทึกข้อมูลและรหัสโครงการพิเศษ INJDTO ในโปรแกรม e-Claim 
 18) การเบิกจ่ายกรณีเด็กแรกเกิดทั้งป่วยและไม่ป่วย 
  การเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในของเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิทั้งกรณีเด็กป่วยและเด็กไม่
ป่วยให้ส่งเบิกเงินแยกต่างหากจากมารดา ซึ่งทั้งสองกรณีการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรค
ร่วม (DRGs) โดยให้ใช้ระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้น และมิให้ส่งเบิกค่าห้อง ค่าอาหาร กรณีเด็กแรกเกิดที่ไม่
เจ็บป่วย  
  18.1) กรณีไม่สามารถขอเลขอนุมัติได้ ให้บิดาหรือมารดาไปแจ้งเกิด และใช้หนังสือรับรองสิทธิ
มาขอเลขอนุมัติในโปรแกรม NHSO Client 
  18.2) ส่งข้อมูลผ่านโปรแกรม e-Claim ให้ใช้รหัสบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิในการเบิก 
โดยระบุรหัสโครงการพิเศษ Z38000 
 19) การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา 
  กรณีผู้ป่วยใน จ่ายตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ซึ่งปรับด้วยค่าสัมประสิทธิ์ คูณอัตรา
จ่าย ของสถานพยาบาล แล้วจ่ายค่ายารักษาโรคมะเร็ง ตามสูตรการค านวณ ดังนี้ 
  สูตรการค านวณ (Adj.RW x CCUF x อัตราจ่าย) + ค่ายารักษาโรคมะเร็ง  
          ค่ายารักษาโรคมะเร็ง หมายถึง ค่ายาตามรายการที่ก าหนดส าหรับใช้ในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง (ค่า
ยาใช้อัตราของโรงพยาบาล) 
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 20) การตรวจสุขภาพประจ าปี 

  20.1 การตรวจสุขภาพประจ าปี ให้ตรวจตามปีงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง 

  20.2 การขอเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีตรวจสุขภาพประจ าปี ให้ยื่นค าขอภายใน 1 ปี นับถัด
จากวันที่ปรากฏในหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาล 

  20.3 ให้พบแพทย์เพ่ือให้ค าปรึกษาก่อนทุกครั้ง และให้เบิกจ่ายตามรายการและอัตราที่
กระทรวงการคลังก าหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้าย 

 หมายเหตุ :  การตรวจสุขภาพประจ าปี กรณีสิทธิ อปท. สามารถเบิกจ่ายได้ในระบบเบิกจ่ายตรง 

 21) การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

  21.1) การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีการบ าบัดรักษาโรคและฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้วยวิธีทาง
การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนจีน จะต้องเป็นกรณีเพ่ือการรักษาพยาบาลหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ มิใช่
กรณีเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพหรือป้องกันโรค โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าจ าเป็นต้องรักษาหรือฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้วยศาสตร์นั้นๆ  

  21.2) กรณีการออกเอกสารการับเงิน หรือใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาลให้ผู้มีสิทธิน าไปยื่น
เบิกกับต้นสังกัด ให้สถานพยาบาลออกใบรับรองการรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

  21.3 กรณีระบบเบิกจ่ายตรง ในการส่งข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้
สถานพยาบาลระบุรหัสรายการทั้งประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกให้แก่ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 

   21.4 บันทึกข้อมูลการรักษาตามแนวเวชปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ไว้ในเวชระเบียนเพ่ือประโยชน์การตรวจสอบ 

  



231 บทที่ 11 แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพือ่บริการสาธาณสุข ส าหรับผูม้ีสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (อปท.)  | 

11 

  22) การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวด 6 ค่าบริการ

โลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวด 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา  

  กรณีสถานพยาบาลส่งเบิกค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าตรวจวินิจฉัยทาง

เทคนิคการแพทย์ ซึ่งไม่ใช่การตรวจสุขภาพประจ าปี ในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ให้ระบุรหัสรายการทุกรายการ ตามรูปแบบหรือโปรแกรมที่ส านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก าหนด 
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แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย

เพ่ือบริการสาธาณสุขของ

สถานพยาบาลสิทธิประกันสังคม 

บทที่ 12 

      

  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 เห็นชอบให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.)  ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการ
สาธารณสุข (National Clearing House) ตามนโยบายการบูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประกัน
สุขภาพของรัฐบาล โดยมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ส านักงานประกันสังคมให้ความร่วมมือกับ สปสช.  
ในการท าหน้าที่เป็น National Clearing House ของสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตน
ให้กับส านักงานประกันสังคม โดยส านักงานประกันสังคมเป็นผู้ก าหนดสิทธิประโยชน์และอนุมัติการเบิก
จ่ายเงิน ตามอ านาจหน้าที่เช่นเดิม โดยส านักงานประกันสังคมได้มอบหมายให้ สปสช.ด าเนินการดังนี้ 

 รายการค่าบริการทางการแพทย์ส าหรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง
และการท าหมันสิทธิประกันสังคม ได้แก่ 

         1) การรักษาไตวายเฉียบพลันที่มีระยะเวลาการรักษาไม่เกิน 60 วัน ด้วยวิธีการฟอกโลหิต  
และการล้างไตทางช่องท้อง (Peritoneal Dialysis) 

 2) การรักษาโรคมะเร็งอื่นนอกเหนือโรคมะเร็ง 10 ชนิด 

 3) การรักษาโรคมะเร็ง 10 ชนิดตามแนวทางการรักษาที่ก าหนด (Protocol) 

 4) ค่ายาในการรักษาผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรค Cryptococcal Meningitis 

 5) การรักษาโรคสมองด้วยวิธี Stereotatic Radiosurgery 

 6) การใช้อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค (Instrument) 

 7) ค่าบริการทางการแพทย์ส าหรับการท าหมัน 

 8) ค่ายาละลายลิ่มเลือด (Thrombolytic Agent) ในการรักษาโรคเกี่ยวกับการอุดตันของหลอดเลือด
สมอง (Stroke Fast Tract) 

 9)  ค่ายาละลายลิ่มเลือด (Thrombolytic Agent) ในการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้า ST (Acute ST-Elevated Myocardial Infarction Fast Tract) 
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 สิทธิในการรับบริการและข้ันตอนการให้บริการทางการแพทย์ส าหรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางและการท าหมันสิทธิประกันสังคม 
 การให้บริการแก่ผู้ประกันตนตามโครงการสิทธิประกันสังคม ประกอบด้วยรายละเอียด  ดังนี้ 
 1) ผู้มีสิทธิรับบริการ 
  1.1) ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมที่ส่งเงินสบทบครบตามท่ีส านักงานประกันสังคมก าหนด 
 2) ขั้นตอนการเข้ารับบริการและเงื่อนไขการเข้ารับบริการของผู้มีสิทธิ 
  2.1) ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการท างานจะต้องไปรับบริการ
ทางการแพทย์ในสถานพยาบาลที่ส านักงานประกันสังคมก าหนดให้ผู้ประกันตนผู้นั้นมีสิทธิไปรับบริการทาง
การแพทย์ โดยส านักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลด้วยวิธีเหมาจ่าย
รายหัวตามจ านวนผู้ประกันตนที่มีชื่อตามทะเบียนที่ส านักงานประกันสังคมได้ก าหนดไว้ให้แก่สถานพยาบาล 
ส าหรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางและการท าหมัน  ส านักงานประกันสังคมจะ
จ่ายเงินเพิ่ม ตามการให้บริการแก่สถานพยาบาลตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก าหนด   
  โดยขั้นตอนในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่แจ้งใช้สิทธิประกันสังคม ดังนี้ 
    2.1.1) ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกันตนจากข้อมูลที่ส านักงานประกันสังคมจัดเตรียมไว้ให้  
และให้ค าแนะน าการใช้บริการตามสิทธิ 
   2.1.2) ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในและ
ท าการรักษาพยาบาลตามข้อก าหนด 
   2.1.3) จัดให้มีบริการตรวจรักษาโรคทุกโรคยกเว้นโรคตามที่คณะกรรมการการแพทย์ได้
ก าหนดไว้ 
   2.1.4) จัดท าข้อมูลการรักษาพยาบาลและข้อมูลค่าบริการทางการแพทย์โดยโปรแกรม 
e-Claim ของ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพ่ือขอรับค่าบริการทางการแพทย์  
    ก) การรักษาพยาบาล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางและการท าหมัน
ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์ก าหนด 
   2.1.5) ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตามข้อ 2.2.4 ตามรอบที่
ก าหนด 
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หลักเกณฑ์ในการขอรับค่าบริการทางการแพทย์ปี 2562 

 1) การจัดท าข้อมูล 

  1.1) ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ 

              1.1.1) การให้รหัสโรค ให้ใช้รหัสการวินิจฉัยโรค  เป็นไปตามที่ส านักงานประกันสังคม
ก าหนด 

หมายเหตุ : รหัสโรคตาม ICD-10-TM สามารถใช้ได้เฉพาะรหัสการวิเคราะห์หาค่าน ้าหนักสัมพัทธ์ ตามกลุ่ม
วินิจฉัยโรคร่วม ฉบับท่ี 6 รองรับได้ 

                      1.1.2) การให้รหัสการท าผ่าตัดและหัตถการ เป็นไปตามท่ีส านักประกันสังคมก าหนด 

                   1.1.3) ค านวณหาค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ (Relative Weight : RW)  กรณีผู้ป่วยใน     
 1.2) ค าขอเบิกค่าบริการทางการแพทย์  

               ให้สถานพยาบาลจัดท าค าขอเบิกค่าบริการทางการแพทย์ส าหรับการรักษาโดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางและการท าหมัน ตามรอบการสรุปค่ารักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลได้ยืนยัน 
และรับรองความถูกต้องในแต่ละงวด ตามแบบค าขอเบิกค่าบริการทางการแพทย์ของส านักงานประกันสังคม
ก าหนดโดยลงลายมือชื่อผู้มีอ านาจในการลงนามขอเบิกเงินค่าบริการทางการแพทย์ 

 2) วิธีการส่งข้อมูล 

         สถานพยาบาลส่งข้อมูลตามรูปแบบและวิธีการที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  
ก าหนด โดยบันทึกข้อมูลการให้บริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ในโปรแกรม e-Claim  ส่งไปยังส านักงาน 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์เงื่อนไขการจ่ายชดเชย (ข้อมูลผ่าน A) สปสช. จะค านวณ 
จ่ายชดเชยค่าบริการในข้อมูลผลการตรวจสอบ (REP) ที่ สปสช. ก าหนดวางให้สถานพยาบาลตรวจสอบ ทาง
หน้าเว็บไซต์ของระบบโปรแกรม e-Claim ในวันท าการ (จันทร์, พุธ และศุกร์) หากข้อมูลไม่เข้าเกณฑ์
เงื่อนไขการจ่ายชดเชย สปสช. จะยังไม่รับข้อมูล (ข้อมูลติด C / Deny โดยมีรหัสเป็นรหัสที่ถูกปฏิเสธการ
จ่ายชดเชย สถานพยาบาลต้องแก้ไขข้อมูลให้ผ่าน หากต้องการขอเบิกชดเชย) 
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 3) การขอเบิกเงินค่าบริการทางการแพทย์ 

   3.1) ให้สถานพยาบาลตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลค่าบริการทางการแพทย์
ส าหรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางและการท าหมัน ตามที่ สปสช. ได้ตรวจสอบ
และส่งกลับ ให้สถานพยาบาล โดยการยืนยันความถูกต้องให้แนบแบบค าขอเบิกเงินค่าบริการทางการแพทย์
ของส านักงานประกันสังคม ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่ สปสช. ก าหนดภายใน 4 วันท าการ
นับตั้งแต่ที่ออกรายงานบัญชีสรุปค่าบริการทางการแพทย์ (Statement) 

  3.2) ให้สถานพยาบาลเก็บรวบรวมต้นฉบับค าขอเบิกเงินค่าบริการทางการแพทย์แต่ละครั้งไว้
กับหนังสือโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ส าหรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง
และการท าหมันที่ส านักงานประกันสังคมจัดส่งให้ไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ 

  3.3) หากสถานพยาบาลยืนยันความถูกต้องของข้อมูลตามข้อ (2) ภายหลังระยะเวลาที่ก าหนด 
ให้ถือว่าสถานพยาบาลแสดงเจตนาขอเบิกในงวดถัดไป 

 4) ระยะเวลาในการส่งข้อมูล 

 ให้สถานพยาบาลส่งข้อมูลการให้บริการเพื่อขอรับค่าบริการทางการแพทย์ ภายใน 2 ปี นับวันถัดจาก 
วันที่รับบริการทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ส าหรับข้อมูลที่ส่งช้ากว่าก าหนด จะไม่ได้รับการชดเชยจาก
ส านักงานประกันสังคม 

 5.) การแก้ไขข้อมูลและการขออุทธรณ์การจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 

 สถานพยาบาลสามารถแก้ไขข้อมูลเบิกจ่ายที่ไม่ผ่านการตรวจสอบแล้วจัดส่งใหม่ได้จนกว่าจะผ่านการ 
ตรวจสอบ การแก้ไขนี้ใช้ระบบการส่งข้อมูลเหมือนกับการส่งเบิกปกติ กรณีที่สถานพยาบาลพบข้อผิดพลาด 
ของข้อมูลเบิกจ่าย ทั้งก่อนหรือหลังออกรายงานบัญชีสรุปค่าบริการทางการแพทย์ ( Statement) หรือ 
มีข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบการจ่ายเงิน สถานพยาบาลสามารถขออุทธรณ์การจ่าย
ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์มายัง สปสช. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบและวิธีการที่ สปสช. 
ก าหนด  

 6.) การออกรายงานบัญชีสรุปค่าบริการทางการแพทย์(Statement) 

 ส านักงานประกันสังคม จะก าหนดปฏิทินการออก Statement ส าหรับ ปี 2562 โดย สปสช.จะตัด 
ข้อมูล ทุกวันที่ 25 ของเดือน หลังจากนั้น 2 วันท าการ จะออก Statement และค าขอเบิกเงินค่าบริการทาง
การแพทย์เพ่ือให้สถานพยาบาลตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลค่าบริการทางการแพทย์ใน  
ค าขอเบิก 
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         ปฏิทินออก Statement 2562 (เพิ่มเติมจากภาคผนวก...) 
 (1) เลขงวด = SSS(Socail Security Scheme) + YY(ปี คศ.) + MM(เดือน) + งวด 
 (2) ประจ าเดือน = เดือนที่สถานพยาบาลบันทึกส่งข้อมูล 
 (3) สปสช. จะด าเนินการตัดข้อมูลเพื่อออก Statement เวลา 23.59 น ของวันที่ 25 
 (4) สปสช. จะส่ง Statement ให้สถานพยาบาล ก่อนเวลา 08.30 น ภายใน 2 วันท าการหลังจากตัด
ข้อมูล  
 (5) สปสช. จะปิดรับค าขอเบิกเวลา 23.59 น. ภายใน 4 วันท าการหลังวันออก Statement 
 (6) สปสช. ส่งข้อมูลและค าขอเบิกให้ สปส.ภายใน 5 วันท าการหลังจากปิดรับค าขอเบิก 
 (7) สปส. โดย สบท. และ สปย. จัดท ารายงานและเสนอเรื่องขออนุมัติสั่งจ่ายค่าบริการทางการแพทย์
ต่อเลขาธิการ ภายในวันท าการ 
 (8) สปย. ส่งเรื่องที่เลขาธิการอนุมัติสั่งจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้ สบง. ภายใน 5 วันท าการ 
 (9) สบง. โอนเงินให้สถานพยาบาลภายในวันโอนเงินที่ก าหนด 5 วันท าการ 
 หมายเหตุ : กรณีวันที่ก าหนดตรงกับวันหยุด จะเลื่อนวันดังกล่าวเป็นวันท าการถัดไป 

1) รายการค่าบริการทางการแพทย์ส าหรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางและการท าหมันสิทธิประกันสังคม 

     1.1) การรักษาไตวายเฉียบพลันที่มีระยะเวลาการรักษาไม่เกิน 60 วัน ด้วยวิธีการฟอกโลหิตและ
การล้างไตทางช่องท้อง (Peritoneal Dialysis) 
  ขอบเขตบริการ 
          เป็นการให้บริการผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันที่มีระยะเวลาการรักษาไม่เกิน 60 วัน ด้วยวิธีการฟอก
โลหิต (Hemodialysis) หรือการล้างไตทางช่องท้อง (Peritoneal Dialysis)  
  เงื่อนไขและอัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข 
  1) ต้องเป็นผู้ป่วยโรคไตวายเฉียบพลันที่มีระยะเวลาการรักษาไม่เกิน 60 วัน 
  2) เป็นการให้บริการฟอกโลหิต (Hemodialysis) หรือการล้างไตทางช่องท้อง (Peritoneal 
Dialysis)  
  3) เป็นกรณีผู้ป่วยนอก (OP) หรือผู้ป่วยใน (IP) กรณีผู้ป่วยใน เมื่อค านวณตามกลุ่มวินิจฉัย        
โรคร่วม (Diagnosis Related Groups : DRG) ที่มีค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ปรับตามวันนอน น้อยกว่า 2        
(Adj.RW < 2) 
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  อัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข 
  จ่ายตามประกาศของส านักงานประกันสังคม ดังนี้ 
  1) การฟอกโลหิต (Hemodialysis) จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น แต่ไม่
เกินครั้งละ 3,000 บาท 
  2) การล้างไตทางช่องท้อง (Peritoneal dialysis) จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตาม
ความจ าเป็น แต่ไม่เกินวันละ 500 บาท 
 1.2) การรักษาโรคมะเร็งอื่นนอกเหนือโรคมะเร็ง 10 ชนิด 
  ขอบเขตบริการ 
  เป็นการให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิดอ่ืนนอกเหนือโรคมะเร็ง 10 ชนิด ที่มีความจ าเป็นต้อง
ให้การรักษาด้วยยารักษาโรคมะเร็ งและหรือเคมีบ าบัด ( Chemotherapy) และหรือรั งสี รักษา 
(Radiotherapy)  
  เงื่อนไขและอัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข 
  1) เป็นการรักษามะเร็งชนิดอื่นนอกเหนือโรคมะเร็ง 10 ชนิด ที่มีความจ าเป็นต้องให้การรักษา
ด้วยยารักษาโรคมะเร็งและหรือเคมีบ าบัด(Chemotherapy) และหรือรังสีรักษา (Radiotherapy)   
  2) เป็นกรณีผู้ป่วยนอก (OP) หรือผู้ป่วยใน (IP) 
  อัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข 
  จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็นแต่ ไม่เกิน 50,000 บาท/ราย/ปี (ปีปฏิทิน) 
 1.3) การรักษาโรคมะเร็ง 10 ชนิด ตามแนวทางการรักษาที่ก าหนด (Protocol)

 
  เป็นการให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็ง 10 ชนิด ที่ให้การรักษาตามแนวทางทีก่ าหนด (Protocol) ซึ่ง
ประกอบด้วย โรคมะเรง็ 10 ชนิด ดังนี้ 
  1. โรคมะเรง็เตา้นม 
  2. โรคมะเร็งปากมดลูก 
  3. โรคมะเรง็รงัไข่ 
  4. โรคมะเร็งโพรงจมูก 
  5. โรคมะเรง็ปอด 
  6. โรคมะเร็งหลอดอาหาร 
  7. โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ส่วนปลาย 
  8. โรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี 
  9. โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 
        10. โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก 
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  เงื่อนไขและอัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข 
  1) เป็นการรักษาโรคมะเร็ง 10 ชนิด ที่ให้การรักษาตามแนวทางท่ีก าหนด (Protocol)   
   1.1) รักษาตามแนวทางท่ีก าหนด (Protocol)  
   1.2) ไม่สามารถรักษาตามแนวทางท่ีก าหนด (Non Protocol) 
  2) เป็นกรณีผู้ป่วยนอก (OP) เท่านั้น 

 
  1) กรณีรักษาตามแนวทางท่ีก าหนด (Protocol)  จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามอัตราที่ก าหนดไว้
ในแนวทางการรกัษาโรคมะเรง็และอัตราการจา่ยคา่รกัษาพยาบาล ของส านกังานประกนัสงัคม 
  2) กรณีไม่สามารถรักษาตามแนวทางที่ก าหนด  (Non Protocol) ให้สามารถเบิกค่า
รักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น แต่ไม่เกิน 50,000 /คน/ปี  โดยเป็นข้อมูลบริการ ตั้งแต่วันที ่
11 กรกฎาคม 2560 เปน็ตน้ไป    
 1.4) ค่ายาในการรักษาผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรค Cryptococcal Meningitis 

 
  เป็นการให้บริการผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรค Cryptococcal meningitis โดยจะจ่ายชดเชยให้
ในส่วนของค่ายาที่ใช้ในการรักษา  

 
  1) เป็นค่ายาในการรักษาผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรค Cryptococcal meningitis 
  2) เป็นกรณีผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน  

 
         จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็นแต่ไม่เกิน 15,000 บาท/ราย (ตลอดชีวิต) 
 1.5) การรักษาโรคสมองด้วยวิธี STEREOTATIC RADIOSURGERY 

 
           เป็นการรักษาโรคสมองด้วยวิธี  Stereotatic radiosurgery โดยจะต้องมีข้อบ่งชี้ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
  1) Arteriovenous  Malformation รูปผิดปกติของหลอดเลือดด าและแดงรอบนอก  
  2) เนื้องอกสมองส่วนลึก (Deep Seated Brain Tumor) 
  3) มะเรง็แพรก่ระจายสูส่มอง (Metastatic Brain Tumor  ) ทีส่ามารถควบคมุ Local disease 
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           1) เป็นการรักษาโรคสมองด้วยวิธี Stereotactic radiosurgery โดยจะต้องมีข้อบ่งชี้ข้อใดข้อ
หนึ่ง ตามท่ีก าหนด 
  2) เป็นกรณีผู้ป่วยนอก (OP) หรือผู้ป่วยใน (IP) 

 
  จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็นแต่ ไม่เกิน 50,000 บาท/ราย (ตลอดชีวิต) 
 1.6) การใช้อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค (Instrument ) 
   
  เป็นการให้บริการที่มีการใช้อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค (Instrument) 
ร่วมด้วย ในการรักษา โดยรายการที่สามารถเบิกได้จะต้องเป็นรายการอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการ
บ าบัดรักษาโรค (Instrument) ตามประกาศฯ และข้อบ่งชี้ ของส านักงานประกันสังคม  

 
  1) เป็นการรักษาและใช้อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค (Instrument)  
ตามประกาศฯและข้อบ่งชี้ ของส านักงานประกันสังคม 
  2) เป็นกรณีผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยใน  

 
     จ่ายค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรคให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกินอัตราที่ก าหนด  
 1.7) ค่าบริการทางการแพทย์ส าหรับการท าหมัน 

 
  เป็นการให้บริการกรณีท าหมันชายหรือการท าหมันหญิง  โดยสถานพยาบาลที่รักษาต้องเป็น
สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ หรือเครือข่าย  

 
  1) เป็นการเข้ารับบริการท าหมันชาย หรือ ท าหมันหญิง 
  2) สถานพยาบาลที่รักษาต้องเป็น สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ หรือเครือข่ายเป็นกรณี
ผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน  
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  1) กรณีการท าหมันชาย จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น แต่ไม่เกิน 500 
บาท/ราย  
  2) กรณีการท าหมันหญิง จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น แต่ไม่เกิน 
1,000 บาท/ราย 
 1.8) คา่ยาละลายลิม่เลอืด (Thrombolytic Agent) ในการรักษาโรคเกี่ยวกับการอุดตันของหลอด
เลอืดสมอง (Stroke Fast Tract) 

 

  เป็นการใช้ยาละลายลิ่มเลือดในการรักษาโรคเกี่ยวกับการอุดตันของหลอดเลือดสมอง  
(Stroke Fast Tract) โดยจ่ายเป็นค่ายาละลายลิ่มเลือด rt-PA ให้กับสถานพยาบาลที่มีการรักษาผู้ป่วยหลอด
เลื อดสมองตีบ  หรือ อุดตันด้ วยการฉี ดยาละลายลิ่ ม เลื อดทางหลอด เลื อดด า  และมีการท า 
CT Brain ก่อนและหลังการฉดียาละลายลิม่เลือด  

 
  1) เปน็การใชย้าละลายลิม่เลือด rt-PA ในการรักษาโรคเกีย่วกบัการอดุตนัของหลอดเลอืดสมอง 
(Stroke Fast Tract) 
  2) มีการท า CT-brain ก่อนและหลังฉีดยาละลายลิ่มเลือด 
  3) สถานพยาบาลที่รักษา ต้องเป็นสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ หรือ เครือข่าย 
  4) เป็นกรณีผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน 

 
  จ่ายค่ายาละลายลิ่มเลือด rt-PA ในอัตราเหมาจ่ายครั้งละ 50,000 บาท 
 1.9)  ค่ายาละลายลิ่มเลือด (Thrombolytic Agent) ในการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้า ST (Acute ST-Elevated Myocardial Infarction Fast 
Tract) 

 

  เป็นการใช้ยาละลายลิ่มเลือดในการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการ
ยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้า ST (Acute ST-Elevated Myocardial Infarction Fast Tract) โดยจ่ายเป็นค่ายา
ละลายลิ่มเลือด Streptokinase, rt-PA หรือ TNK-tPA  



242 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

12 

 
  1) เป็นการใช้ยาละลายลิ่มเลือดในการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มี
การยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้า ST (Acute ST-Elevated Myocardial Infarction Fast Tract) 
  2) สถานพยาบาลที่รักษา ต้องเป็นสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ หรือ เครือข่าย 
  3) เป็นกรณีผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน 

 

  1) กรณีใช้ยาละลายลิ่มเลือด Streptokinase และค่าฉีดยา เหมาจ่ายครั้งละ 10,000 บาท 
         2) กรณีใช้ยาละลายลิ่มเลือด rt-PA หรือ TNK-tPA และค่าฉีดยา เหมาจ่ายครั้งละ 50,000 
บาท 

ประกาศคณะกรรมการแพทยต์ามพระราชบัญญตัิประกันสังคม พ.ศ. 
2533 ที่เก่ียวข้อง มีดังนี้ 

 1) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ส าหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการท างาน ประกาศ ณ วันที ่ 
25 ธนัวาคม 2546 
 2) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราส าหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่ องจากการท างาน 
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2556 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) 
 3) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เรื่อง หลักเกณฑ์
และ อัตราส าหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่ องจากการท างาน 
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2556 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) 
 4) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราส าหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่ องจากการท างาน 
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) 
 5) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราส าหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่ องจากการท างาน 
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 
 6) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
อัตราส าหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่ องจากการท างานประกาศ 
ณ วันที่ 4 มกราคม 2561 



แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการ

สาธาณสุข กรณีคนพิการที่เป็นผู้ประกันตนสิทธิ

ประกันสังคม ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

บทที่ 13 

 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค าสั่ง ที่ 58/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 และค าสั่งที่ 
45/2560 วันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม โดยก าหนดให้ผู้ประกันตนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกันสังคม มีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุข ที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ขอบเขตบริการ 
 1) เป็นการให้บริการแก่คนพิการที่เป็นผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคมที่เลือกใช้สิทธิรับบริการ
สาธารณสุขตามกฏหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 2) เป็นกรณีการรับบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทั่วไปทุกรายการ เช่นเดียวกับผู้มีสิทธิในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 3) เป็นการรับบริการในหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เงือ่นไขและอัตราการจา่ยชดเชยคา่บรกิารสาธารสขุ 
 1) เป็นการจ่ายชดเชยการให้บริการแก่คนพิการที่เป็นผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคมที่ใช้สิทธิรับ
บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
 2) การใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขของบุคคลกลุ่มดังกล่าว ใช้สิทธิเช่นเดียวกับคนพิการสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 3) เป็นจ่ายชดเชยให้แก่หน่วยบริการที่เข้าร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 4) หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราการเบิกจ่าย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราการเบิกจ่ายของ
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 5) เปน็การรบับรกิารตัง้แตว่นัที ่15 ตลุาคม 2559 เปน็ตน้ไป 
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 แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่าย/วิธีการเบิก และโปรแกรมที่เก่ียวข้อง 

 กรณีคนพิการที่เป็นผู้ประกันตนใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ การบนัทกึขอ้มลูเพ่ือเบกิจา่ยคา่รกัษาพยาบาลปฏบิตัเิชน่เดยีวกบัการเบกิจา่ยสทิธหิลกัประกนัสขุภาพ
แหง่ชาต ิทกุประการ ดงันี ้ 
 1) การเบิกจ่าย กรณีผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รายการอุปกรณ์ ค่ารถรับส่งต่อ และอ่ืนๆ  
  แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่าย/วิธีการเบิก 
  ตามแนวทางที่สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 
  โปรแกรมท่ีใช้  
  โปรแกรม e-claim รายละเอียดในบทที่  9 
 2) กรณีบริหารจัดการโรคเฉพาะนอกระบบ seamless ประกอบด้วย  
  2.1) กรณีเบิกผ่านโปรแกรม DMIS 
   2.1.1) กรณีฮีโมฟีเลีย ส่งเบิกผ่านโปรแกรม DMIS ไม่ต้องส่งเอกสาร  
  2.2) กรณีเบิกผ่านโปรแกรม e-claim 
   2.2.1) การเบิกเพดานเทียมกรณีปากแหว่ง เพดานโหว่  
   2.2.2) การเบิกจ่ายรายการอุปกรณ์ข้อเข่าเทียม 
  2.3) กรณีส่งเบิกในระบบ VMI 
        การเบิกจ่ายรายการอุปกรณ์ Stent ที่อยู่ในระบบ VMI 
  2.4) กรณีส่งเบิกในระบบเอกสาร 
        Maxillary Distractor (ใช้ในผู้ป่วยที่ลงทะเบียน Cleft Lip Cleft Palate) 
  แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่าย/วิธีการเบิก (กรณีส่งเบิกเป็นเอกสาร) 
  ผู้ป่วยนอก 
  1) ส าเนาใบ OPD card วันที่เข้ารับบริการ พร้อมรหัสโรค รหัสหัตถการ  
  2) ใบแสดงรายการค่าใช้จ่าย 
  3) ส าเนาบัตรประชาชน/เอกสารที่ปรากฏเลขประจ าตัวประชาชนผู้มีสิทธิ/ส าเนาตรวจสอบ
สิทธิ ณ วันรักษา 
  ผู้ป่วยใน 
  1) ส าเนาใบ discharge summary พร้อมรหัสโรค รหัสหัตถการ  
  2) ใบรายงานอาการแรกรับ 
  3) ใบ Operative note (ถ้ามี) 
  4) ใบแสดงรายการค่าใช้จ่าย 
  5) ใบแสดงรายการการใช้อุปกรณ์ (เบิกรายการ Instrument) 
  6) ส าเนาบัตรประชาชน/เอกสารที่ปรากฏเลขประจ าตัวประชาชนผู้มีสิทธิ/ส าเนาตรวจสอบ
สิทธิ ณ วันรักษา  
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  รายการที่ส่งเบิกในระบบเอกสาร มีดังนี้ 

  1) กรณีขอเบิก Maxillary Distractor ให้เพ่ิมส าเนาหนังสือขออนุมัติการใช้ Maxillary dis-
tractor และหนังสือรับรองการใช้ Maxillary distractor ส าหรับหน่วยบริการ 

  2) การเบิกทันตกรรมจัดฟันและบริการแก้ไขการพูดและการได้ยิน ในกรณีปากแหว่ง เพดาน
โหว่ ให้เพิ่มใบแสดงรายการดังนี้ 

  ทันตกรรมจัดฟัน 

  1) ท าประวัติ ตรวจทางรังสีเพื่อรักษาทางทันตกรรม 

  2) แก้ไขการสบฟันผิดปกติระยะแรกเพ่ือป้องกันและเตรียมการในการจัดฟัน 

  3) ดูแลรักษาสุขภาพช่องปากทุก 6 เดือน 

  4) รักษาทางทันตกรรมจัดฟันเพ่ือแก้ไขการสบฟันผิดปกติ 

  5) ใส่ฟันเทียมหรือรักษาทางทันตกรรม อ่ืนๆ ที่จ าเป็น 

  บริการแก้ไขการพูดและการได้ยิน Speed Language and hearing problem Inter-
vention 

  1) ตรวจการได้ยิน 

  2) การประเมนิภาษา การพูด การไดย้นิ 

  3) การแก้ไขภาษา การพูด การได้ยิน 

  4) การประเมินการสั่นพ้องผิดปกติจากปัญหา VPI ด้วยการฟัง 

  5) การประเมิน instrumental VPI (ได้รับการจ่ายชดเชยจากกองทุนฟ้ืนฟูฯระดับเขต 
ให้บริการได้เฉพาะหน่วยบริการที่ได้รับการรับรองจากสมาคมโสตสัมผัสวิทยา และการแก้ไขการพูดแห่ง
ประเทศไทย) 

  6) การตรวจตดิตามการรกัษาตอ่เนือ่ง 

 3. การเบิกจ่ายกรณีไตวายเรื้อรัง 

  ประเภทการเบิกจ่าย 

   - การล้างไตผ่านทางหน้าท้อง (CAPD)   

   - การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD)  

   - การปลูกถ่ายไต (KT) 

  แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่าย/วิธีการเบิก 

  1) หน่วยบริการ เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นหน่วยบริการ CAPD, HD หรือ KT ตามเงื่อนไขที่ สปสช.ก าหนด 
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  2) การลงทะเบียนผู้ป่วย  

    - กรณีผู้ป่วยใหม่ ต้องได้รับการพิจารณาจากส านักงานประกันสังคมให้รับบริการในแต่
ละประเภท และแจ้งให้ สปสช.ลงทะเบียนรับบริการ  

    - กรณีผู้ป่วยเก่าส านักงานประกันสังคมแจ้งรายชื่อให้ สปสช. ลงทะเบียนรับบริการ 

  3) การจ่ายชดเชยค่าบริการ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ตามคู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 

  4) การอุทธรณ์การจ่ายชดเชย ต้องด าเนินการภายใน 30 วันหลังรับรายงานการโอนเงินทาง 
www.nhso.go.th/acc เงื่ อนไขหลักเกณฑ์ตามคู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ 
ปีงบประมาณ 2562 

  โปรแกรมท่ีใช้ 

  1) โปรแกรม DMIS_CAPD บันทึกข้อมูลบริการ การติดตามผู้ป่วย CAPD เบิกจ่ายน้ ายาล้างไต 
การใช้ยา Erythopoietin เบิกจ่าย Tenckhoff catheter และอุปกรณ ์

  2) โปรแกรม HD สกส. บันทึกข้อมูลบริการ HD การใช้ยา Erythopoietin 

  3) โปรแกรม DMIS_KT บันทึกข้อมูลบริการ KT บันทึกข้อมูลบริการ KTI 

  4) โปรแกรม E-claim บันทึกข้อมูลบริการ Vascular access 

 

 4) การเบิกจ่ายยา จ.2 

  แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่าย/วิธีการเบิก 

  บันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรมเบิกชดเชยยาบัญชี ยา จ.2 

  โปรแกรมท่ีใช้ 

  โปรแกรมเบิกชดเชยยา บัญชี ยา จ.2 

 5. การเบิกจ่ายกรณีการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 

  แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่าย/วิธีการเบิก 

  ส่งในระบบอิเลคทรอนิกส์ โดยบันทึกข้อมูลการให้บริการใน โปรแกรมการเบิกอุปกรณ์คนพิการ
และการให้บริการฟ้ืนฟูฯ 

  โปรแกรมท่ีใช้ 

       1) โปรแกรมการเบิกอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟ้ืนฟูฯ (โปรแกรม Disability) 

  2) Website : http://portal.nhso.go.th/disability/login 
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 6. การเบิกจ่ายกรณีเอดส์ และวัณโรค 

  แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่าย/วิธีการเบิก 

  ส่งในระบบอิเลคทรอนิกส์ 

  โปรแกรมท่ีใช้ 

  1) โปรแกรม NAP ส าหรับชดเชยเอดส์ ไปที่ http://dmis.nhso.go.th/NAPPLUS 

  2) โปรแกรม TB Data HUB ส าหรับชดเชยวัณโรค ไปที่http://tbdatahub.nhso.go.th/
tbdatahuboln/ 

 7. หน่วยบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

  แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่าย/วิธีการเบิก 

  เฉพาะกรณีผู้ป่วยนอกและฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ให้บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม OP-
BKKCLAIM  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดียวกับกรณีผู้พิการสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

  โปรแกรมท่ีใช้ 

  โปรแกรม OPBKKCLAIM   
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แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานการขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการ

สาธารณสุขของหน่วยบริการ 

บทที่ 14 

1) แนวคิด/หลักการ-เหตุผล 

 การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้เกิดข้ึนในประเทศไทยเพ่ือให้ทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทย 

ได้รับการคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้าด้วยความมั่นใจนั้นเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือ

จากทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสภาวิชาชีพ ที่ส าคัญคือผู้ให้

บริการสุขภาพ เพราะเป็นผู้ที่จะพัฒนาการบริการสุขภาพให้ประชาชนเข้ารับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ทั้งนี้ต้องอาศัยกระบวนการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นกลไกส าคัญที่ก่อให้เกิดความ เป็นธรรม  

ที่ประชาชนพึงได้รับจากระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยซึ่งกลไกส าคัญนี้จ าเป็นต้องได้รับการ

ตรวจสอบเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง      

 กระบวนการตรวจสอบเป็นมิติหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า  การด าเนินงานขององค์กรมีความตระหนักถึง

การมีธรรมาภิบาล ซึ่งต้องมีในการบริหารจัดการกองทุนทุกกองทุน  เพ่ือให้สะท้อนถึงความมีประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการกองทุนและแสดงให้เห็นถึงการที่ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

มาตรฐานจาก  ผลการตรวจสอบตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

2) วัตถุประสงค์การตรวจสอบเวชระเบียน 

 2.1) เพ่ือการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่าบริการทาง 

การแพทย ์

 2.2) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการทุก

ระดับ 

 2.3) เพ่ือน าผลการตรวจสอบไปพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยให้มีความถูกต้อง 

      2.4) เพ่ือพัฒนาระบบและแนวทางการตรวจสอบการเบกิจา่ยชดเชยทีเ่ปน็มาตรฐานเดียวกนั ส าหรบัทุก

กองทนุ 
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3) เป้าหมายของการตรวจสอบ 

  “มีระบบการตรวจสอบที่มีความถูกต้อง เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับทุกองค์กร  ในการตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขและคุณภาพการให้บริการสาธารณสุข”  

4) กลุ่มเป้าหมาย

    หน่วยบริการ หรือสถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. 2554  หรอืสถานบรกิารรบัสง่ตอ่ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิหรอืสถานบรกิารสาธารณสขุของรฐั 
เช่น สถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551  สถานพยาบาลตามร่างระเบียบ
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557                                                    

5) กระบวนการด าเนินงานการตรวจสอบเวชระเบียน  

 การตรวจสอบเวชระเบียน เพ่ือสร้างความถูกต้อง เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับทุกองค์กร ของการเบิก
จ่ายเงินชดเชยและการให้บริการสาธารณสุข ประกอบด้วยการตรวจสอบ 4 ประเภท คือ  
  (1) Coding Audit  
  (2) Billing Audit  
  (3) Quality Audit  
  (4) Medical Record Audit  
  โดยมีรายละเอียดของการด าเนินการตรวจสอบดังนี้ 
 5.1) ประเภทของการตรวจสอบ 

             5.1.1) Coding Audit  เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของรหัสโรคและรหัสหัตถการกับ
ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเวชระเบียนผู้ป่วยในของหน่วยบริการ  
  หลักการ 
  การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีผู้ป่วย
ในเป็นการค านวณจ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)  และก าหนดให้หน่วยบริการส่งข้อมูล
อิเลคทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม e-Claim หรือ NHSO  โดยที่หน่วยบริการไม่ได้ส่งเวชระเบียนมาพร้อมกับ
ข้อมูลเพ่ือขอรับค่าใช้จ่าย ทั้งนี้องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้หน่วยบริการ ได้รับค่าใช้จ่ายที่ครบถ้วนถูกต้อง
สมบรูณ์ จะต้องมาจากการสรุปการให้รหัสโรค และรหัสหัตถการที่สอดคล้องกับโรคและการท าหัตถการของ
การรักษาในครั้งนั้น ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวจึงต้องมีการตรวจสอบรหัสโรคและรหัสหัตถการจากเวช
ระเบียนที่บันทึกไว้  เพ่ือพิจารณาความถูกต้องของการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการดังกล่าว อันจะช่วยสร้าง
ความเป็นธรรมในการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการผู้ป่วยใน ซึ่งจ ากัดอยู่ภายใต้งบประมาณปลายปิด (Global 
budget) 
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        5.1.2) Billing Audit   เป็นการตรวจสอบการจ่ายชดเชยในรายการที่จ่ายเพิ่มจากระบบกลุ่ม 
วินิจฉัยโรคร่วม เช่น อุปกรณ์ข้อเข่าเทียม เครื่องช่วยฟัง  รองเท้าเบาหวาน  การใส่ขดลวดหลอดเลือดหัวใจ        
โคโรนารีโดยผ่านสายสวน ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกตามรายการในสิทธิพนักงานส่วนท้องถิ่น (อปท) เป็นต้น 
  หลักการ 
  การจ่ายเงินชดเชยตามระบบ  DRG ส าหรับผู้ป่วยในบางโรคอาจไม่พอเพียงจึงจ าเป็นต้องมีการ
เบิกจ่ายค่าอุปกรณ์หรืออวัยวะเทียมเพ่ิมเติมเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่เหมาะสม  หากมีการเบิกจ่าย
อุปกรณ์หรืออวัยวะเทียมที่มีแนวโน้มเบิกจ่ายไม่สอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่หรือกรณีที่มีแนวโน้มสูงกว่า
ปกต ิจึงสมควรต้องได้รับการตรวจสอบ      
        5.1.3) Quality Audit  เป็นการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขของหน่วย
บริการด้วยการตรวจสอบความสอดคล้องของคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการตามเงื่อนไขการจ่าย
ชดเชยในหลักเกณฑ์และประกาศ สปสช.  เปรียบเทียบกับ Clinical Practice Guideline (CPG) ที่ สปสช. 
ก าหนดร่วมกับสมาคมวิชาชีพ เช่น การให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การให้บริการรักษาผู้ป่วย
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST เป็นต้น  
   หลักการ  
  เพ่ือสร้างความมั่นใจของระบบบริการ ให้มีการเพ่ิมการเข้าถึงบริการของประชาชนในโรคที่มี
ความเสี่ยงสูง ค่าใช้จ่ายมาก เป็นปัญหาส าคัญในอันดับต้น ๆ ของประเทศ  และประชาชนมั่นใจว่าได้รับ
บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ   
        5.1.4) Medical Record Audit  เป็นการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนของหน่วย
บรกิาร 
  หลักการ  
  การพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนให้สามารถสะท้อนภาพการให้บริการที่สอดคล้อง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นเครื่องมือสื่อสารส าหรับผู้ให้บริการสาธารณสุขด้วยกัน เพ่ือใช้ในการติดตามดูแล
ผู้ป่วย รวมทั้งสามารถสืบค้นและสอบทานข้อมูลการสรุปโรคหลัก โรคร่วม โรคแทรกซ้อน การผ่าตัด 
หัตถการที่มีผลต่อการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมได้ด้วย 
 5.2  การตรวจสอบเวชระเบียนอ่ืนๆ 

        5.2.1)  การตรวจสอบเวชระเบียน ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานหรือลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและบุคคลในครอบครัว  ของกองทุนสวัสดิการการรักษาพยาบาลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก าหนดให้ส านักตรวจสอบการชดเชยและ
คุณภาพบริการ (สตช.) เป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบ ตามแนวทางตามระเบียบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
(อ้างอิงตามข้อ 2 ของหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท.0809.3/232  ลว  8  มค 2557)  
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        5.2.2) การตรวจสอบเวชระเบียนในระบบการตรวจสอบร่วม 3 กองทุน  เนื่องด้วยประเทศ

ไทยมีกองทุนสุขภาพหลัก ๆ 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคมและ

กองทุนสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ  ดังนั้น คณะท างานพัฒนาการตรวจสอบและควบคุม

ก ากับการชดเชยค่าบริการและคุณภาพการรักษาพยาบาล ร่วมกันระหว่าง 3 กองทุน ซึ่งมีผู้อ านวยการส านัก

ตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นประธาน 

ภายใต้ค าสั่งที่ 2/2554 ของคณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่าง กรมบัญชีกลาง ส านักงาน

ประกันสังคม และส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข และ

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบตรวจสอบการรักษาพยาบาลและการเบิกจ่าย   ซึ่งมีเลขาธิการส านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นประธาน ภายใต้ค าสั่งที่ 1/2555 ของคณะกรรมการก าหนดระบบบริหารยา 

เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์  จึงเป็นแกนน าในระบบตรวจสอบ  

ด้านการแพทย์ (Auditing System) ร่วมกัน 3 กองทุนเพ่ือพัฒนาการตรวจสอบให้มีระบบและแนวทางการ

ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นมาตรฐานส าหรับทุกกองทุนเป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น  

การตรวจสอบบริการฉุกเฉิน 3 กองทุน (UCEP)   การตรวจสอบบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

(Hemodialysis)  เป็นต้น. 

6) บทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบเวชระเบียน  

 เพ่ือให้การตรวจสอบเวชระเบียนเป็นระบบที่มีมาตรฐานสากล และมีกระบวนการตรวจสอบที่

ครอบคลุมทั้งจ านวนเวชระเบียนที่ตรวจสอบและความต้องการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขตามบริบท

ของพ้ืนที่  จึงได้แบ่งบทบาทหน้าที่ของการตรวจสอบเวชระเบียน ระหว่าง ส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ ส่วนกลาง โดย สตช. และ สปสช.เขต ดังนี้   

 6.1) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่วนกลาง โดย ส านักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพ

บริการ (สตช.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ดังนี้ 

         (ก) พัฒนาระบบและมาตรฐานการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณก์ารบรกิารและการจา่ยชดเชย 

         (ข) ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายชดเชยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

         (ค) ตรวจสอบคุณภาพบริการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

             (ง) พัฒนาระบบตรวจสอบร่วม 3 กองทุน และสนับสนุนการด าเนินงานตรวจสอบการชดเชย

และคุณภาพบริการของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต 
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  (จ) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยบริการน าผลการตรวจสอบไปใช้ในการพัฒนางานด้าน

คุณภาพบริการและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 ดังนั้นส านักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ (สตช.) จึงมีบทบาทในการพัฒนาเครื่องมือและ

ทดสอบวิธีการตรวจสอบ รวมถึงการพัฒนาหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการตรวจสอบพร้อมถ่ายโอนภารกิจการ

ตรวจสอบให้เขตพ้ืนที่ด าเนินการได้ด้วยตนเองและสนับสนุนงบประมาณการตรวจสอบ 

 6.2) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต  มีบทบาทในการตรวจสอบเวชระเบียน โดยใช้

เครื่องมือที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่วนกลาง ได้พัฒนาไว้  และเป็นผู้พิจารณาเลือกเวช

ระเบียนจากหน่วยบริการมาตรวจสอบให้สอดคล้องตามบริบทของเขตพ้ืนที่  และด าเนินการตรวจสอบโดย

คณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนที่ สปสช. เขตหรือ สปสช.เป็นผู้แต่งตั้ง 

7) ขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบและการอุทธรณ์ 

  ภายหลังที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้พิจารณาจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการ

สาธารณสุข ให้แก่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามเงื่อนไขการจ่ายชดเชยหรือ

หลักเกณฑ์ประกาศของ สปสช. หรือ ตามเงื่อนไขการจ่ายชดเชยหรือหลักเกณฑ์ประกาศของกองทุน

สวัสดิการรักษาพยาบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไปเรียบร้อยแล้ว  ส านักตรวจสอบการชดเชย

และคุณภาพบริการ  จะด าเนินการสุ่มเลือกข้อมูลตามเงื่อนไขที่ก าหนดหรือเลือกข้อมูลที่สุ่มแบบเจาะจงหรือ

เลือกตรวจทั้งหมด เพ่ือน ามาตรวจสอบประสิทธิภาพการเบิกจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการของหน่วย

บริการต่างๆ ว่าตรงตามเงื่อนไขการจ่ายชดเชยหรือหลักเกณฑ์ประกาศของ สปสช หรือตามเงื่อนไขการจ่าย

ชดเชยหรือหลักเกณฑ์ประกาศของกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล อปท.หรือไม่ และด าเนินการตรวจสอบ

ตามตารางเวลาแผนการตรวจสอบ  ทั้งนี้ภายหลังการตรวจสอบ ส านักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพ

บริการหรือคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนส านักงานเขต  จะรายงานผลการตรวจสอบให้กับหน่วย

บริการทราบถึงผลการตรวจสอบดังกล่าว  หากหน่วยบริการยอมรับผลการตรวจสอบ สปสช. ด าเนินการ

จ่ายเงินเพ่ิมหรือเรียกเงินคืนตามข้อมูลผลการตรวจสอบ หากหน่วยบริการไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบ 

ให้ด าเนินการขออุทธรณ์ภายในวันเวลาที่ก าหนดหลังได้รับรายงานผลการตรวจสอบ หากพ้นก าหนดแล้วจะ

ไม่รับพิจารณาอุทธรณ์และถือว่าหน่วยบริการยอมรับผลการตรวจสอบแล้ว  
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      7.1) ข้อก าหนดแนวทางการอุทธรณ์ 

         กรณีที่หน่วยบริการมีความเห็นในประเด็นที่ถูกตรวจสอบหรือมีความเห็นในเรื่องรหัสโรคและหรือ
รหัสหัตถการไม่ตรงกับที่คณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนตรวจสอบได้ หรือไม่เห็นด้วยกับผลการ
ตรวจสอบอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนตรวจสอบได้ ให้หน่วยบริการด าเนินการขออุทธรณ์ได้
ที่ระบบอุทธรณ์ออนไลน์ ผ่าน Web Site URL : http://audit.nhso.go.th/ema หรือบันทึกข้อมูลผู้ป่วย
รายที่ต้องการอุทธรณ์ในแบบอุทธรณ์ผลการตรวจสอบเวชระเบียนที่ สปสช.เขตส่งให้ พร้อมระบุเหตุผลและ
แนบหลักฐานประกอบการให้รหัสโรคและ/หรือ รหัสหัตถการหรือประเด็นดังกล่าวทุกรหัสและ/หรือ ทุก
ประเด็น    หากหน่วยบริการไม่บันทึกเหตุผลและแนบหลักฐานประกอบการขออุทธรณ์ทุกรหัสหรือทุก
ประเด็น  สตช./สปสช.เขต. จะไม่รับพิจารณารหัสโรคและ/หรือรหัสหัตถการหรือประเด็นที่ขออุทธรณ์
ดังกล่าว 

  7.2) วิธีการบันทึกข้อมูลขออุทธรณ์ผลการตรวจสอบเวชระเบียนของหน่วยบริการ 

 ส านักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีแบบ  
บันทึกการขออุทธรณ์ 3 แบบตามประเภทการตรวจสอบคือ แบบขออุทธรณ์ผลการตรวจสอบกรณี  coding  
billing และ quality 

         7.2.1) ข้อก าหนดแนวทางการบันทึกข้อมูลในแบบขออุทธรณ์ผลการตรวจสอบเวชระเบียน
จากหน่วยบริการส าหรับ coding audit 

   1) เจ้าหน้าที่หน่วยบริการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยรายที่ต้องการขออุทธรณ์ได้ที่ระบบอุทธรณ์
ออนไลน์ ผ่าน Web Site  URL : http://audit.nhso.go.th/ema  ตามคู่มือการใช้งานระบบอุทธรณ์
ออนไลน์  

   2) กรณีการขออุทธรณ์เรื่องการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ ให้บันทึกข้อมูลรหัสโรค
และรหัสหัตถการที่ขออุทธรณ์ทุกรหัส ในชอ่งอุทธรณ ์ พร้อมบนัทึกเหตุผลและเอกสารหลักฐานประกอบการ
ขออุทธรณข์องรหสัโรคและรหัสหัตถการที่ขออุทธรณ์ดังกล่าว ในช่องเหตุผลหลักฐานประกอบการอุทธรณ์ 

หากหน่วยบริการไม่บันทึกเหตุผลการขออุทธรณ์ และ/หรือไม่ส่งหลักฐานประกอบการให้รหัสโรคและ/หรือ
รหัสหัตถการที่หน่วยบริการขออุทธรณ์ สปสช.จะไม่รับพิจารณาการอุทธรณ์รหัสโรคและ/หรือรหัส
หัตถการดังกล่าว 

   3) กรณีการขออุทธรณ์ SA หรือ CA ให้บันทึกข้อมูลที่ขออุทธรณ์ในช่องอุทธรณ์ SA 
หรือ CA พร้อมบันทึกเหตุผลและเอกสารหลักฐานประกอบการขออุทธรณ์ดังกล่าว(ถ้ามี) ในช่องเหตุผล
หลักฐานประกอบการอุทธรณ์ 

   4) กรณีการขออุทธรณ์ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ ให้บันทึกข้อมูลที่ขออุทธรณ์ในช่องอุทธรณ์ค่า
น้ าหนักสัมพัทธ์  พร้อมบันทึกเหตุผลและเอกสารหลักฐานประกอบการขออุทธรณ์ดังกล่าว (ถ้ามีในช่อง
เหตุผล หลักฐานประกอบการอุทธรณ์) 
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        5) สปสช. จะไม่รับพิจารณาอุทธรณ์รหัสโรคและรหัสหัตถการ ในกรณีต่อไปนี้ 

                   5.1) การขอเพ่ิมรหัสใหม่ จากเหตุที่หน่วยบริการยังไม่ได้ด าเนินการส่งข้อมูลเพ่ือ
ขอเบิกจ่ายชดเชยจาก  สปสช.รหัสที่ไม่ปรากฏใน  ICD in com , S ICD  และ ไม่ใช่รหัสที่ได้จากการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน สปสช. (R ICD ) 

       5.2) การขอเปลี่ยนแปลง รหัส PDX  กรณีที่ รหัส PDX ใน ICD in com ตรงกับ
ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน  สปสช. ( R ICD )  แล้วหน่วยบริการขอส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมเนื่องจากการส่งมอบไม่ทันในวันตรวจสอบเวชระเบียนตามที่ สปสช  .ก าหนดไว้การขอเพ่ิม
รหัสโรคและ/หรือรหัสหัตถการ ในการอุทธรณ์ครั้งที่ 2 กับส านักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ  
หรือ ครั้งที่  3 กับราชวิทยาลัย หรือสมาคมแพทย์ต่างๆ โดยที่หน่วยบริการไม่ได้มีการทักท้วงรหัสดังกล่าว  ใน
การอุทธรณ์ครั้งที่  1 ซึ่งถือว่าหน่วยบริการได้ยอมรับรหัสโรคหรือหัตถการดังกล่าวแล้ว กรณียื่นขออุทธรณ์
หลังระยะเวลาตามท่ี สปสช. ก าหนด 

      6) แนบเอกสารเวชระเบียนประกอบการอุทธรณ์ ลงในช่องเอกสารประกอบการอุทธรณ์ 
ตามรายการเอกสารที่ระบ ุเช่น Summary discharge,  Progress note เป็นต้น 

      7) ผู้ขออุทธรณ์ ต้องเป็นแพทย์เท่านั้น   

 หมายเหตุ : 

  1) ICD in com หมายถึง รหัสการวินิจฉัยโรค/รหัสหัตถการที่หน่วยบริการบันทึกข้อมูลส่งเพ่ือ
ขอเบิกจ่ายชดเชย จาก สปสช. 

  2) S ICD หมายถึง รหัสการวินิจฉัยโรค/รหัสหัตถการ ที่ได้จากข้อมูลใน Summary dis-
charge form ของหน่วยบริการ  

  3) R ICD หมายถึง รหัสการวินิจฉัยโรค/รหัสหัตถการ ที่ได้จากการตรวจสอบเวชระเบียนโดย
คณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน สปสช. (Auditor) 

  4) คู่มือการใช้งานระบบอุทธรณ์ออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Web Site URL : http://
audit.nhso.go.th/ema/index-download 

  7.2.1) ข้อก าหนดแนวทางการบันทึกข้อมูลในแบบขออุทธรณ์ผลการตรวจสอบ       

เวชระเบียนจากหน่วยบริการส าหรับ billing Audit และ quality Audit 

  เจ้าหน้าที่หน่วยบริการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยรายที่ต้องการขออุทธรณ์ลงในส่วนของการขอ
อุทธรณ์จากหน่วยบริการตามแบบขออุทธรณ์ผลการตรวจสอบเวชระเบียน เช่น ล าดับที่ , HN, AN, PID  
เป็นต้น  
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   1) การขออุทธรณ์เรื่องรหัสอุปกรณ์ จ านวนชิ้น ราคาต่อชิ้น ให้ระบุรายการที่ 
รหัสอุปกรณ์ จ านวนชิ้น ราคาต่อชิ้น  หรือประเด็นคุณภาพ ที่ขออุทธรณ์ทั้งหมด ในช่องรายการขออุทธรณ์
จากหน่วยบริการ  

   2) ต้องระบุเหตุผลประกอบการอุทธรณ์ทุกรหัสอุปกรณ์ในแต่ละรายการหรือทุกประเด็น
คุณภาพ ที่ขออุทธรณ์ในช่อง เหตุผล/เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอุทธรณ์    และให้ส าเนา 
เวชระเบียนชุดเดิมที่ส่งมาให้ตรวจสอบทั้งฉบับ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์ (ไม่รับเอกสารใหม่
เพ่ิมเติม)  

   3) กรณีการขออุทธรณ์ จ านวนชิ้นของอุปกรณ์ ราคาของอุปกรณ์  ต้องส่งใบจัดซื้อราคา
พัสดุอุปกรณ์ของหน่วยบริการที่สามารถสืบได้ว่าได้จ่ายอุปกรณ์ชิ้นนี้ให้แก่บุคคลใด และต้องระบุเหตุผล
ประกอบการขออุทธรณ์ทุกรหัสอุปกรณ์ สปสช. จะไม่รับพิจารณาอุทธรณ์โดยที่หน่วยบริการไม่ระบุเหตุผล
การขออุทธรณ์ 

    3.1) ผู้ขออุทธรณ์ ต้องเป็นแพทย์เท่านั้น   

    3.2) หน่วยบริการต้องส่งแบบขออุทธรณ์ผลการตรวจสอบเวชระเบียนจากหน่วย
บริการภายในระยะเวลาที่ สปสช. ก าหนด ในหนังสือแจ้งรายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียน  ถ้าเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนด สปสช. จะไม่รับพิจารณาการขออุทธรณ์นั้น 

    3.3) สปสช. จะไม่รับพิจารณาอุทธรณ์ ในกรณีต่อไปนี้ 

     ก) กรณีการขอเพ่ิมรหัสอุปกรณ์ใหม่ หรือประเด็นคุณภาพใดๆ จากเหตุที่
หน่วยบริการยังไม่ได้ด าเนินการส่งข้อมูลให้ สปสช. เพ่ือขอเบิกจ่ายชดเชย เช่น รหัสอุปกรณ์หรือประเด็น
คุณภาพที่ไม่ปรากฏใน  in com และไม่ใช่รหัสอุปกรณ์หรือประเด็นคุณภาพ ที่ได้จากการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน สปสช.  

     ช่อง in com หมายถึง รหัสอุปกรณ์/ราคาอุปกรณ์ หรือประเด็นคุณภาพ 
ที่หน่วยบริการบันทึกข้อมูลส่งเพ่ือขอเบิกจ่ายชดเชย ในโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ 

     ข) กรณีหน่วยบริการขอส่งเอกสารเพ่ิมเติมเนื่องจากการส่งมอบไม่ทันใน
วันตรวจสอบเวชระเบียนตามที่ สปสช. ก าหนดไว้ 

                ค) กรณีการขอเพ่ิมรหัสอุปกรณ์/ราคาอุปกรณ์ หรือประเด็นคุณภาพ 
ในการอุทธรณ์ครั้งที่ 2 กับส านักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ หรือ ครั้งที่ 3 กับ   ราชวิทยาลัย
หรือสมาคมแพทย์ต่างๆ  โดยผ่านแพทยสภาซึ่งหน่วยบริการไม่ได้มีการทักท้วงรหัสหรือประเด็นคุณภาพ
ดังกล่าว ในการอุทธรณ์ครั้งที่ 1 ซึ่งถือว่าหน่วยบริการได้ยอมรับรหัสอุปกรณ์/ราคาอุปกรณ์หรือประเด็น
คุณภาพ ดังกล่าวแล้ว 
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     ง) กรณียื่นขออุทธรณ์หลังระยะเวลาตามที่ สปสช. ก าหนด 

       จ) กรณีหน่วยบริการไม่บันทึกเหตุผลรายการที่มีการขออุทธรณ์หรือทุก
ประเด็นคุณภาพที่ทักท้วง ในแบบขออุทธรณ์ผลการตรวจสอบเวชระเบียนที่ สตช. หรือ สปสช.เขตส่งให้ 
หรือไม่ส่งหลักฐานประกอบการขออุทธรณ์ 

                ฉ) กรณีผู้อุทธรณ์ไม่ใช่แพทย์  

                ช) กรณีท่ีบันทึกรายการเอกสารเวชระเบียนประกอบการอุทธรณ์ ที่ส่งมา
ให้ สปสช. ทั้งหมด ไม่ใช่เอกสารชุดเดิมที่ใช้ในการตรวจสอบหรือการอุทธรณ์ครั้งที่ 1 หรือครั้งที่ 2 หรือ  
ครั้งท่ี 3 

8) แนวทางปฏิบัติส าหรับหน่วยบริการใน การจัดเตรียมเอกสารหรือ
หลักฐาน เพ่ือรับการตรวจสอบของ สปสช. 

 8.1) กรณีผู้ป่วยใน 

        หน่วยบริการต้องจัดเตรียมเอกสารต้นฉบับหรือส าเนาหรือไฟล์อิเลคทรอนิกส์ที่เป็น .pdf ส าหรับ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยและการเบิกค่าบริการทางการแพทย์ เพ่ือรองรับการตรวจสอบ ดังนี้ 

      1) OPD card หรือ ส าเนา OPD card ที่เก่ียวข้องในการตรวจสอบครั้งนั้น 

           2) แบบบันทึกสรุปการจ าหน่าย (Discharge summary)  

           3) แบบบันทึกการรับทราบข้อมูลและยินยอมรับการรักษาหรือท าหัตถการ ( Informed  
Consent) ของผู้ป่วย 

  4) แบบบันทึกการซักประวัติ การตรวจร่างกายของแพทย์ (history, physical examination,  
admission note)  และหรือ เอกสารการประเมินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผู้ป่วย เช่น ใบประเมินระบบประสาท 
NIHSS, Barthel’s Index, MRS เป็นต้น  

           5) แบบบันทึกความก้าวหน้า (Progress Note) ของแพทย์  

        6) แบบบันทึกการสั่งการรักษา  (Doctor’s order)  

                7) แบบบันทึกการปรึกษาโรคระหว่างแผนก หรือกลุ่มงานของแพทย์ ( Consultation  
record) (ถา้ม)ี    

              8) แบบบันทึกวิสัญญี (Anesthetic record) (ถ้ามี) 

               9) แบบบันทึกการผ่าตัด (Operative note) กรณีผู้ป่วยที่มีการท าผ่าตัด (ถ้ามี)    

           10) แบบบันทึกการติดตามเฝ้าระวังก่อนคลอด ระหว่างคลอดและหลังคลอด ( Labour  
record) (ถา้ม)ี 
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              11) ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการรับผู้ป่วยไว้นอนโรงพยาบาลในครั้งนั้น 

ผลการตรวจทางรังสีวินิจฉัยพร้อมรายงานผลการตรวจ  

             12) แบบบันทึกการให้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ หรือการท ากายภาพบ าบัด ( Rehabilitation  

record) (ถา้ม)ี 

  13) แบบบันทึกทางการพยาบาล Nurses note รวมถึงแบบประเมินสมรรถนะทางการ

พยาบาลและแผนการจ าหน่ายผู้ป่วย 

  14) แบบบันทึกสัญญาณชีพหรือฟอร์มปรอท (Graphic sheet)   

  15) แบบบันทึกการให้ยา  (Medication sheet)  การให้สารน้ าและการให้เลือด Intake 

Output sheet แบบประเมินผู้ป่วยก่อนท าการผ่าตัด เป็นต้น 

  16) เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย (ถา้ม)ี เช่น ใบส่งต่อ ผลการตรวจทางห้อง  

ปฏิบัติการจากหน่วยบริการอ่ืน  เอกสารการให้รังสีรักษาพร้อมแบบสรุปเมื่อการรักษาเสร็จสิ้น  ส าเนาใบ

ตรวจสอบสิทธิการรักษา เป็นต้น 

  17) กรณีการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอวัยวะเทียม หรือการให้บริการทางการแพทย์ ตามรายการ

ค่าใช้จ่ายที่มารับบริการ สถานพยาบาลหรือหน่วยบริการต้องจัดเตรียมหลักฐานประกอบการตรวจสอบ ดังนี้ 

               17.1) กรณีอุปกรณ์และอวัยวะเทียมราคาสูงที่มี sticker ที่ระบุ รุ่น/เลขที่ (serial  

number) ของอุปกรณแ์ละอวยัวะเทยีม  สถานพยาบาลหรอืหนว่ยบรกิารจะตอ้งแสดงหลกัฐานวา่มกีารใชอุ้ปกรณ์

และอวยัวะเทยีมกบั ผูป้ว่ยรายนัน้จรงิ โดยกรณีผู้ป่วยในต้องติด sticker ของอุปกรณ์และอวัยวะเทียมทุกชิ้นที่มี

การเบิกไว้ในบันทึกการผ่าตัด หรือในเวชระเบียนผู้ป่วยในที่สามารถตรวจสอบได้ พรอ้มทั้งแนบหลกัฐานทาง

การเงนิทีม่กีารเบกิอุปกรณแ์ละอวยัวะเทยีมทกุชิน้ หรอืทีเ่รยีกเกบ็จากผูป้ว่ย (ถา้ม)ี  

                   17.2) กรณีรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมที่ไม่มี sticker หน่วยบริการจะต้องแสดง

หลักฐานทางการแพทย์ว่ามีการใช้อุปกรณ์และอวัยวะเทียมกับผู้ป่วยรายนั้นจริง เช่น ใบสั่งยา หรือ ใบเบิก -

จ่าย ระบุจ านวนรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม  พร้อมหลักฐานทางการเงินที่มกีารเบกิอุปกรณ์และอวยัวะ

เทยีมทกุชิน้ หรอืเรยีกเกบ็จากผูป้ว่ย (ถา้ม)ี 

            18) กรณีการขอตรวจสอบเวชระเบียน โรคเฉพาะทางอ่ืนๆ เช่นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไตวาย

เรื้อรังเป็นต้น  ต้องมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมซึ่งแต่ละกองทุนจะแจ้งในการขอเอกสารเพ่ือการตรวจสอบใน

เรื่องนั้นๆ  
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  19) การขอเวชระเบียนเพ่ือการตรวจสอบ 

                19.1) กรณีที่มีการขอตรวจสอบเวชระเบียนแล้วไม่พบเอกสารหลักฐาน  หรือ หน่วย
บริการไม่สามารถส่งเวชระเบียนที่เกี่ยวข้องกับการรับผู้ป่วยไว้รักษาในครั้งนั้น ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้
ถือว่าหน่วยบริการไม่ได้ให้บริการผู้ป่วยรายนั้น โดยไม่รับพิจารณาอุทธรณ์เอกสารที่หน่วยบริการส่งเพ่ิมเติม
มาในภายหลัง 

       19.2) กรณีผู้ป่วยไม่ได้ใช้สิทธิการรักษา  เช่น  ผู้ป่วยช าระเงินเอง  ใช้สิทธิประกันชีวิต  
เป็นต้นให้ถือว่าหน่วยบริการไม่ได้ให้บริการผู้ป่วยรายนั้น 

       19.3 กรณีหน่วยบริการไม่สามารถส่งเวชระเบียน เพ่ือการตรวจสอบได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเนื่องจากช ารุดอันเกิดจากภัยพิบัติ  อัคคีภัย อุทกภัย เป็นต้น หน่วยบริการต้องส่งหลักฐานประกอบ
ค าชี้แจงถึงเหตุผลของการไม่สามารถส่งเอกสารเวชระเบียนเพ่ือให้พิจารณาเหตุผล โดยให้ผู้บริหารสูงสุด เช่น 
หัวหน้าหน่วยบริการ กรรมการผู้จัดการ (ท่ีมีอ านาจลงนาม) ของสถานพยาบาล เซ็นรับรองการชี้แจงดังกล่าว  

 8.2) กรณีผู้ป่วยนอก 

      การตรวจสอบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกจะพิจารณาจากข้อมูลการบันทึกในเวชระเบียนและ
หลักฐานต่างๆที่ปรากฏในการให้บริการ กรณีไม่พบการบันทึกหรือขาดหลักฐานจะถือว่าไม่มีบริการในเรื่อง
นั้นๆ  โดยหน่วยบริการต้องจัดเตรียมเอกสารต้นฉบับหรือส าเนาหรือไฟล์อิเลคทรอนิกส์ที่เป็น .pdf ส าหรับ
หลักฐานที่เก่ียวข้องกับการรักษาผู้ป่วยและการเบิกค่าบริการทางการแพทย์ เพ่ือรองรับการตรวจสอบ ดังนี้ 

  1) เอกสารหลักฐานการตรวจรักษาและให้บริการ (จัดเรียงตามวันที่เข้ารับบริการ) ดังนี้ 

   1.1) เวชระเบียนผู้ป่วยนอก  (OPD card) ต้นฉบับหรือส าเนาทั้งฉบับ หรือ ในช่วงเวลาที่
เกีย่วขอ้งในการตรวจสอบตามแต่ละประเภทการตรวจสอบของแต่ละกองทุน ที่มีหลักฐานในการวินิจฉัยตาม
เกณฑ์การวินิจฉัย ย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี รวมถึง visit ที่มีการใช้ยานอกบัญชียาหลักต่อเนื่อง  

             กรณผีูป้่วยโรคเรือ้รงัทีต่อ้งไดร้บัการรกัษาตอ่เนือ่ง หรอืกรณเีป็น known case จากหนว่ย
บรกิารอ่ืน  ต้องมีหลักฐานในการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย 

       1.2) ใบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาในครั้งนั้น เช่น 
CBC, PT, PTT, Bleeding time, Cardiac enzyme ฯลฯ หรือ บันทึกการแปลผลการตรวจของแพทย์ใน
เวชระเบียน 

        1.3) ผลการตรวจทางรังสีวิทยาโดยรังสีแพทย์ และหรือ บันทึกการแปลผลการตรวจ
ของแพทย์ในเวชระเบียน                
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       1.4) ผลการตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอ่ืนๆ และหรือ บันทึกการแปลผลการตรวจของ
แพทย์ในเวชระเบียน 

       1.5) ใบแสดงรายการยาที่เบิกจ่าย (ใบสั่งยา) และหนังสือรับรองการใช้ยานอกบัญชี  

       1.6) ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล 

       1.7) หลักฐานการท าหัตถการต่างๆ (ถ้ามี) 

                  1.8) หลักฐานเพ่ิมเติม เช่น การบริการแพทย์ทางเลือก กรณีการให้บริการทาง
กายภาพบ าบัดและเวชกรรมฟ้ืนฟู  และการบริการพิเศษอ่ืนๆ  

           1.9) เอกสารบันทึกการให้บริการทางการพยาบาล เช่น การฉีดยา การท าแผล เป็นต้น 

       1.10) กรณีที่มีการรับเข้านอนรพ. ควรมีบันทึกแพทย์ในการสรุปจ าหน่ายรวมข้อมูลทาง
คลินิกของผู้ป่วย ยาที่ได้รับในรพ. และยาที่ให้กลับบ้านพร้อมจ านวน (ฉบับย่อ) ลงในเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 
   ทั้งนี้ กรณีที่มีการบันทึกการวินิจฉัยโรคหรือการสั่งการรักษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
ต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นการบันทึกข้อมูลของแพทย์ท่านใด และการสั่งการรักษานั้นต้องมีระบบที่ไม่
สามารถท าย้อนหลังหรือแก้ไขโดยผู้อ่ืนได้ 

  2) เอกสารหลักฐานการเงิน เช่น ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ส่งเบิกชดเชย   

  3) เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ อันเนื่องมาจากบริการ
รักษานอกโรงพยาบาล ดังนี้                                                

            3.1) หลักฐานส่งต่อ (กรณีรับและส่ง refer)  

            3.2) อื่นๆ เช่น ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากหน่วยบริการอ่ืน เอกสารการให้รังสี
รักษา แบบบันทึกการให้บริการทางกายภาพบ าบัด เป็นต้น 

  4) กรณีการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอวัยวะเทียม ที่มีการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอกให้ติด sticker ไว้ใน  
OPD card ตามวันที่มาท าหัตถการ พร้อมทั้งแนบหลักฐานทางการเงินที่มีการเบิกอุปกรณ์และอวัยวะเทียม
ทุกชิ้น หรือที่เรียกเก็บจากผู้ป่วย (ถ้ามี)  

   5) เอกสารอ่ืนๆที่ผู้ตรวจสอบขอเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา 

9) แนวทางการพิจารณาเอกสารประกอบการตรวจสอบเวชระเบียนของ
คณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบยีน สปสช. 

 9.1) กรณีผู้ป่วยใน 

  1) ตรวจสอบ OPD card  หรือ  ส าเนา OPD card  ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบครั้งนั้นเพ่ือ
พิสูจน์หลักฐานการด าเนินของโรค เช่นโรคเรื้อรัง  กรณี  Emergency claim online  เป็นต้น 
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  2) ตรวจสอบแบบบันทึกสรุปการจ าหน่าย (Discharge summary) ประเด็นการพิจารณามี  
ดังนี้  

               2.1) การระบุใบแบบบันทึกสรุปการจ าหน่าย (Discharge summary) เ พ่ือการ
ตรวจสอบ กรณีที่มีใบ discharge summary หลายใบ จะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ลงนามโดย 
ผู้มีอ านาจสั่งการระบุว่าใช้ใบ discharge summary ใบใดในการตรวจสอบ หากไม่มีจะใช้ใบแรกสุด 
ที่ผู้ตรวจสอบพบในเวชระเบียนในการตรวจสอบ  หากใช้แบบฟอร์มอ่ืนเพ่ืออ้างอิงว่าเป็นใบสรุปนั้น  
แบบฟอร์มดังกล่าวต้องมีข้อมูลครบถ้วนเช่นเดียวกับ general discharge summary จึงเป็นเอกสาร 
ที่ยอมรับได้  

                  2.2) การลงนามรับรองการสรุปเวชระเบียน แพทย์สามารถลงนาม attending or ap-
proval ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ กรณีที่สรุปโดยผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมลงนามได้เพียง at-
tending และต้องมีแพทย์ลงนามรับรอง (approval) จึงจะถือว่าเป็นใบสรุปการรักษาพยาบาลที่สมบูรณ์ 
หากไม่มีการลงนามรับรองจะถือว่าเวชระเบียนดังกล่าวไม่มีการสรุปการรักษาพยาบาล รวมทั้งการสรุปโรค
หรือหัตถการเป็นรหัสหรือกรณีสรุปด้วยดินสอให้ถือว่าไม่มีการสรุปการรักษาพยาบาล ทั้งนี้การไม่สรุปการ
รักษาพยาบาลให้ถือว่าสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการไม่ประสงค์จะเบิกจ่ายค่ารักษาในครั้งนั้น 

     2.3 ในกรณีการสรุปเวชระเบียนในระบบอิเลคทรอนิคส์ต้องสามารถสืบค้นในระบบ 
log in ได้ว่าแพทย์ผู้ใดเป็นผู้สรุปการรักษาพยาบาลในใบ general discharge  summary  

        3) ตรวจสอบแบบบันทึกการซักประวัติและตรวจร่างกาย (Admission note) ในการตรวจสอบ
ต้องใช้ข้อมูลที่บันทึกโดยแพทย์ผู้รักษา ในกรณีบุคลากรอ่ืน เช่น นักศึกษาแพทย์ พยาบาล ท าการบันทึก
ข้อมูลแทนแพทย์จะต้องมีการลงนามก ากับโดยแพทย์ผู้รักษา ในแบบบันทึกประวัติและตรวจร่างกายจึงจะถือ
ว่าเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ หากไม่มีการลงนามรับรองไว้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถใช้อ้างอิงประกอบการ
ตรวจสอบเวชระเบียนได้  

    4) ตรวจสอบ Progress note ในการตรวจสอบตอ้งใชข้อ้มลูทีบ่นัทกึการวนิจิฉยัโดยแพทย์ผู้รักษา
หรอืลงนามก ากับโดยแพทยผ์ู้รักษาจึงจะถอืวา่เปน็ขอ้มลูทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและสามารถอ้างอิงในการตรวจสอบ 
เวชระเบียนได้ ส่วนข้อมลูที่มีการบันทึกโดยวิชาชีพอ่ืน เช่น เภสัชกร  พยาบาล นักกายภาพบ าบัด เป็นข้อมูล
สนับสนุนการวินิจฉัยของแพทย์  

    5) ตรวจสอบข้อมูลใน Doctor’s order ใช้ค าสั่งการรักษาพยาบาลของแพทย์เท่านั้น ในกรณี
นกัศึกษาแพทย์ หรือการบันทึกของพยาบาลที่รับค าสั่ง (รคส.) ต้องมีการลงนามก ากับโดยแพทย์ผู้รักษาทุก
ครั้งที่สั่งการรักษาพยาบาล หากไม่มีการลงนามรับรองไว้ ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถใช้อ้างอิงประกอบการ
ตรวจสอบเวชระเบยีนได ้ 
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  6) ตรวจสอบในกรณีผู้ป่วยที่มีการท าผ่าตัดหัตถการ  

                  6.1) กรณีที่ เป็น Major OR procedure ต้องมีแบบบันทึกการผ่าตัด  (Operative 

note) ประกอบการตรวจสอบเสมอ  ถ้าไม่มีถือว่าไม่มีบริการ   

                  6.2) กรณี non OR procedure ต้องมีบันทึกเป็น  short operative note ในบันทึก

ความกา้วหนา้ของโรค พร้อมทั้งต้องมีข้อมูลสิ่งที่ตรวจพบและรายละเอียดที่ส าคัญของการท าหัตถการ หรือมี

ผลการตรวจที่เข้าได้กับการท าหัตถการนั้น ถ้าไม่มีถือว่าไม่มีบริการ   

                  6.3) กรณีหน่วยบริการใช้บันทึกการผ่าตัดที่เป็นแบบพิมพ์ส าเร็จรูปโดยบันทึกข้อมูล

บางส่วนเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการท าหัตถการต้องมีการลงนามของแพทย์ผู้ท าหัตถการ จึงจะถือว่าเป็น

บันทึกท่ีมีความสมบูรณ์ ถ้าไม่พบการลงนามของแพทย์ให้ถือว่าไม่มีบริการ   

            6.4) การตรวจสอบหลกัฐานการท าหตัถการของแพทย์ใหย้ึดขอ้มลูในสว่น description ที่

อธบิายถึง finding และขั้นตอนรายละเอียดการท าหตัถการ และหรอืการม ีcomplication ถอืเปน็ขอ้มลูส าคัญ

ประกอบการตรวจสอบเวชระเบียน หากมีเพียงบันทึกโรคและหัตถการในเอกสารไม่สามารถใช้อ้างอิงเพ่ือ

เป็นหลักฐานการตรวจสอบเวชระเบียนว่าเป็นการผ่าตัดหรือท าหัตถการนั้นๆ จริง     

                  6.5) ถ้าผู้ตรวจสอบไม่สามารถอ่านลายมือหรือตัวย่อที่ไม่สามารถแปลผลได้ โดยผู้

ตรวจสอบ 2 คน ถือว่าไม่มีบริการ 

  7) ตรวจสอบ  Anesthetic record ถ้ามีการให้บริการทางวิสัญญีเพ่ือประกอบการดูแลผู้ป่วย

ระหว่างการผ่าตัด และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นก่อนผ่าตัด ระหว่างและหลังการผ่าตัด ให้ระบุรายละเอียด

ภาวะแทรกซ้อนและการดูแลรักษาเพ่ิมเติม 

  8) ตรวจสอบแบบบันทึกสัญญาณชีพ (Graphic sheet) ได้แก่ body temperature, blood 

pressure, pulse rate, respiratory rate และยังสามารถใช้บันทึกจ านวนวันที่ผู้ป่วยเข้าอยูใ่นโรงพยาบาล 

leave day การสิน้สดุการรกัษา น้ าหนกัผูป้ว่ย fluid intake/output ในรปูแบบตา่งๆ ของการพยาบาล   

      การนบัวนันอนและเวลาจ าหน่ายของผูป้ว่ยใน กรณตีรวจสอบเอกสารวา่เปน็การรบัผูป้ว่ยวนัและ

เวลาใด อนุโลมให้นับตั้งแต่เวลาที่บันทึกโดยศูนย์ admit หรือหน่วยเวชระเบียน ส่วนวันเวลาที่จ าหน่ายให้นับ

เมื่อจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากหอผูป้่วยทีอ่ยู่ใน Nurses’s note  และข้อมูลต้องสอดคล้องกับฟอรม์ปรอท กรณ ี

ไมพ่บขอ้มลูทีป่รากฏใน Nurses’s note จงึจะใชข้อ้มลูจากฟอรม์ปรอทโดยจะดูเวลาที่บันทึกเป็นครั้งสุดท้ายใน      

ฟอร์มปรอท  ส่วน leave day เริ่มนับ 1 วันเมื่อผู้ป่วยลากลับบ้านนานติดต่อกันมากกว่า 24 ชั่วโมงข้ึนไป 



263 บทที่ 14 แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหนว่ยบริการ   | 

14 

  9) ตรวจสอบรายละเอียดของ  Nurses’s note   ต้องตรวจสอบแบบประเมินสมรรถนะ
ทางการพยาบาล ใบบันทึกการให้ยาของพยาบาล บันทึกการเฝ้าระวังอาการผู้ป่วย แผนการจ าหน่ายผู้ป่วย 
เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบว่ามีการด าเนินการตามค าสั่งแพทย์หรือไม่ การประเมินสภาพผู้ป่วย
ระหว่างที่นอนในโรงพยาบาล เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ เวลาการ on ventilator กรณีที่ต้อง
ตรวจสอบการให้ยาว่ามีการให้ยากับผู้ป่วยจริงหรือไม่ต้องตรวจสอบจากใบบันทึกการให้ยาและพบลายเซ็น
ของพยาบาลก ากับ เช่น ยา streptokinase, chemotherapy , blood transfusion  เป็นต้น  

  10) ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบรายละเอียดเอกสารรายงานผลการตรวจเพ่ิมเติมต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการรับผู้ป่วยไว้นอนโรงพยาบาลในครั้งนั้น เช่น ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ผลตรวจรังสี
วิทยา ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา เอกสารการให้รังสีรักษาพร้อมแบบสรุปเมื่อการรักษาเสร็จสิ้น  
แบบบันทึกการให้บริการทางกายภาพบ าบัด แบบฟอร์มก ากับการใช้ยาบัญชี จ.2  ประกอบการตรวจสอบ
ด้วยทุกครั้ง ซึ่งเป็นการบันทึกโดยหน่วยบริการที่ท าการรักษา หรือหน่วยบริการอ่ืนๆ ที่ส่งผู้ป่วยไปรับ  
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ ผลการตรวจสอบทางหอ้งปฏบิตักิารทีบ่นัทกึไวโ้ดยหนว่ยบรกิารทีส่ง่มารับ
การรกัษาในหนว่ยบรกิารแหง่นัน้ เปน็ตน้ 

       กรณีที่มารักษาโรคมะเร็ง เช่น การให้ Chemotherapy หรือ Radiation เพ่ือการรักษาต้องมี
ผลที่เป็น official report ในการวินิจฉัยมะเร็งนั้นๆ และต้องปรากฏหลักฐานการให้ยาเคมีบ าบัดและหรือ
รังสีรักษา ส่วนกรณีที่เป็นการ Admit ภาวะแทรกซ้อนหรือ Palliative care ให้ใช้บันทึกข้อมูลของแพทย์
ผู้รักษาที่บอกรายละเอียดชนิด ต าแหน่ง การรักษา และระยะเวลาของการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ผ่านมา 
(ค าว่า underlying CA… อย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะระบุว่าผู้ป่วยรายนั้นเป็นมะเร็ง ให้ได้เพียงรหัส Z 
เท่านั้น) 

  11) ตรวจสอบการสั่งการรักษาของแพทย์ กรณีที่ระบุให้ยาเดิม หากแพทย์ระบุว่า “ยาเดิม” 
และไม่ปรากฏการดูแลที่เกี่ยวเนื่องกับโรคดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นการรักษาโรคดังกล่าวของผู้ป่วยในการ  
admit ครั้งนั้น ยกเว้น มีการประเมิน มีบันทึกการวินิจฉัย มีค าสั่งการรักษา ค าสั่งการให้ยา ที่ปรากฏใน 
Doctor’s order จึงจะถือว่ามีการรักษาโรคดังกล่าวของผู้ป่วยในการ admit ครั้งนั้น 

             การปรึกษาแพทย์ต่างแผนก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเพ่ือให้ค าปรึกษาหรือการรักษา การ
ตรวจพิเศษเพ่ิมเติม ถือเป็นการให้การดูแลรักษาเพ่ิมเติมโดยไม่จ าเป็นต้องมีการสั่งให้ยาร่วมด้วยก็ได้        

       กรณีที่เป็นการให้ยากลับบ้าน (home med) ซึ่งเป็นยาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล
ในครั้งนั้น ไม่ถือว่าโรคที่เป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยในการ admit ครั้งนั้น 
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  12) กรณีที่มีการส่งปรึกษา (Consult) ต้องพบใบส่งปรึกษาและผลการให้ค าปรึกษาหรืออาจ
บันทึกการปรึกษาและผลการให้ค าปรึกษาใน Progress note ของแพทย์ก็ได้ หากไม่พบอย่างใดอย่างหนึ่ง
จะถือว่า  ไม่มีการส่งปรึกษา     

  13) แพทย์จ าเป็นต้องสรุปโรคและหัตถการเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นและ ไม่ควรใช้ค าย่อ  
ที่ไม่สากล ถ้าผู้ตรวจสอบไม่สามารถอ่านลายมือหรือค าย่อที่ไม่สามารถแปลผลได้ ถือว่าไม่มีบริการนั้นเกิดขึ้น 
กรณีหน่วยบริการใช้สัญลักษณ์ลึกลับ ข้อตกลงพิเศษ  รหัสลับที่ใช้และเป็นที่รับรู้เฉพาะในโรงพยาบาลใด
โรงพยาบาลหนึ่ง ไม่สามารถใช้อ้างอิงเพ่ือการสรุปโรคหรือหัตถการได้ เพราะอาจจะท าให้เกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนได้  เช่น UP B24 เป็นต้น 

  14) กรณีที่ไม่พบบันทึกการวินิจฉัยของแพทย์ หรือพบการบันทึกเพียงประวัติประจ าตัว  
โรคเดิม underlying disease เช่น โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ปัญหาต่างๆเหล่านี้แพทย์ผู้รักษา
ต้องให้ค าวินิจฉัยว่าเป็นปัญหาร่วมที่จ าเป็นต้องได้รับการรักษาในการนอนโรงพยาบาลครั้งนี้ โดยต้องบันทึก
ใน Admission note , Progress note หรือ Operative note เป็นต้น  ถึงแม้จะพบว่ามีการตรวจอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง หรือมีการรักษาปัญหานั้นให้กับผู้ป่วย อย่างไรก็ตามการวินิจฉัยใดๆ  ต้องมีหลักฐานที่สนับสนุน
ประกอบการวินิจฉัยนั้นๆ  ด้วย   

           ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบได้พบการบันทึกค าวินิจฉัยโรคของแพทย์ผู้รักษาที่ยังขาดความสมบูรณ์  
เฉพาะเจาะจง สามารถสืบค้นหาข้อมูลในเวชระเบียนเพ่ือประกอบการวินิจฉัยตามแนวทางการตรวจสอบ
ของแต่ละกลุ่มโรคได้เพ่ือให้การสรุปโรคและหัตถการมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

          15) กรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและเฝ้าสังเกตอาการ (observe) นอนนานเกิน  
6 ชั่วโมง มาเบิกจ่ายเป็นกรณีผู้ป่วยใน หน่วยบริการต้องก าหนดเลขที่รับไว้ ( AN)  และต้องมีเอกสาร 
ดังรายการที่  2 -13 ตามหลักฐานประกอบการตรวจสอบเวชระเบียน จึงจะถือว่าเป็นการบริการ 
ตามมาตรฐานการบริการผู้ป่วยใน   

   16)  การตรวจสอบจะใช้เอกสารเวชระเบียนและเอกสารการเงินที่หน่วยบริการจัดเตรียมหรือ
จัดส่งให้  ณ วันตรวจสอบ ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว   เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการ
สรุปและให้รหัสโรค รวมถึงการอุทธรณ์  เว้นแต่ เอกสารออกรายงานหลังวันที่ท าการตรวจสอบ 
สถานพยาบาลหรือหน่วยบริการจึงจะสามารถส่งเป็นเอกสารอ้างอิงเพ่ิมเติมได้  

 9.2) กรณีผู้ป่วยนอก 

   แนวทางการตรวจสอบเวชระเบียนข้อมูลผู้ป่วยนอก ก าหนดหลักการการตรวจสอบรายการค่าบริการ
ทางการแพทย์ของสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการใน ทุกรายการค่าใช้จ่าย ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้  
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  1) บันทึกการวินิจฉัยโรค (Diagnosis) ข้อมูลที่ต้องปรากฏในเวชระเบียน  ได้แก่ บันทึกการ
วนิจิฉยัเปน็ชือ่โรค หรืออาการ พร้อมทั้งหลักฐานสนับสนุนการวินิจฉัยโรคนั้น  ได้แก่ หลักฐานการซักประวัติ  
การตรวจร่างกาย หรือผลการตรวจต่างๆ เป็นต้น 

  2) บันทึกค าสั่งการรักษาของแพทย์ ที่สอดคล้องกับการวินิจฉัย การเจ็บป่วย ซึ่งข้อมูล 
ที่ต้องปรากฏในเวชระเบียน  ได้แก่ 

      2.1) บันทึกการให้การรักษารวมถึงกรณีรับค าสั่ง (รคส.) เช่น การสั่งยา การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ หัตถการ รังสีวิทยา (รังสีร่วมรักษาหรือรังสีรักษา) หรือการตรวจพิเศษอ่ืนๆ เป็นต้น  
ที่สอดคล้องกับการวินิจฉัยโรค อาการ และแพทย์ลงนามก ากับ ส าหรับสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการ 
ที่ไม่มีแพทย์ประจ า ให้บุคลากรสาธารณสุขลงนามก ากับโดยเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 

          2.2) กรณีที่มีการสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือรังสีวินิจฉัยล่วงหน้า โดยไม่มีค าสั่ง
แพทย์ต้องแสดงหลักฐาน CPG/Protocol ของหน่วยบริการนั้น 

          2.3) กรณีการส่งต่อเพ่ือตรวจวินิจฉัย ( Investigation) สามารถใช้ค าสั่งแพทย์จาก 
ใบส่งต่อการรักษา (Refer) ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นการตรวจวินิจฉัยที่สอดคล้องกับการเจ็บป่วยในใบส่งต่อการ
รักษาด้วย 

      2.4) กรณีที่มีการสั่งการรักษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็น
การบันทึกข้อมูลของแพทย์หรือผู้สั่งการรักษาของแพทย์ท่านใด และการสั่งการรักษานั้นต้องมีระบบ  
ที่ไม่สามารถท าย้อนหลังหรือแก้ไขโดยผู้อ่ืนได้ 

           3) หลักฐานการได้รับการตรวจรักษา ข้อมูลที่ต้องปรากฏในเวชระเบียน  ได้แก่ 

                  3.1) ผลการตรวจวินจิฉยัตา่งๆ  หรอืบนัทกึผลการตรวจวนิจิฉยัตา่งๆ หรอื การแปลผลการ
ตรวจของแพทย ์ ทั้งนี้ ผลการตรวจทางรังสวีิทยา ผลการตรวจดว้ยเครื่องมือเฉพาะ ควรมีรายงานผลการตรวจ
วนิจิฉยัโดยรงัสแีพทย ์ หรอืแพทยเ์ฉพาะทาง ตามขอ้ก าหนดสถานพยาบาลหรอืราชวทิยาลยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

      3.2) หลักฐานการให้บริการ เช่น การฉีดยา  การท าแผล  การให้เลือด  การให้สารน้ า 
เป็นต้น โดยพบผู้ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพลงนามก ากับ 

      3.3) หลักฐานการรับ-จ่ายอุปกรณ์อวัยวะเทียม  ได้แก่ ใบสั่งยา และบันทึกการรับ
อุปกรณ์รายบุคคล  และหรือ Serial Number หรือ Sticker เป็นต้น   

          4) ใบแสดงรายการค่าใช้จ่าย  ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  ได้แก่ 

      4.1) ชื่อสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการที่ให้บริการ วันที่ให้บริการ 

      4.2) ข้อมูลชื่อ-สกุลผู้มีสิทธิ และหรือ HN และหรือ Visit number (VN) จ านวนเงินที่
ขอเบิก และควรมีเลขประจ าตัวประชาชน เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของผู้มีสิทธิ     
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      4.3) ชื่อรายการยา (และหรือ ขนาด) จ านวน ราคา 

         ทั้งนี้ รายละเอียดการตรวจสอบค่าใช้จ่ายรายหมวดบริการให้เป็นไปตามคู่มือแนวทางการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ร่วม 3 กองทุน ปี 2560 

10) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้อง ส าหรับใช้

อ้างอิงในการตรวจสอบ                                                      

 10.1) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ 2545 

 10.2) ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการบริหารจัดการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายกรณีหน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขเกินจริง พ.ศ. 2542 ประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษาหน้าที่ 14 เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 9 ง 

 10.3) ประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศของแต่ละปี 

 10.4) ประกาศของส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เรื่องคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับ
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข  ตามประกาศของแต่ละปี 

 10.5) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 

 10.6) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ .ศ. 2541 มาตรา 35 

       10.7) ระเบียบสารบรรณ ส านักนายกรัฐมนตรี ปี 2526 

 10.8) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ 2550 มาตรา 7 
 10.9) หนังสือบัญชียาหลักแห่งชาติปี พ.ศ. 2560 ของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 
 10.10) คู่มือแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข  
ร่วม 3 กองทุน ปี 2560 
 10.11) คู่มือแนวทางปฎิบัติในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการ
สาธารณสุข ตามประกาศของแต่ละปี 
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1) สปสช แจ้งรายการเวชระเบยีนของหน่วยบริการที่จะตรวจเยี่ยมภายใน 3 วัน 

2) สปสช ตรวจสอบเวชระเบยีนแบบ ณ หน่วยบริการ 

3) สปสช รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียนแบบ ณ หน่วยบริการ ภายใน 30 วันท าการ 

4) อุทธรณ์ครั้งท่ี 1 หน่วยบริการขออุทธรณ์พร้อมหลักฐานภายใน 30 วัน 

5) คณะกรรมการตรวจสอบของ สปสช. เขต /สตช. พิจารณาการขออุทธรณ์ ภายใน 30 วันท าการ 

6) อุทธรณ์ครั้งท่ี 2 หน่วยบริการท าหนังสือขออุทธรณ์พร้อมหลักฐานภายใน 15 วัน  

7) สปสช เขต ส่งเรื่องค าอุทธรณ์ครั้งท่ี  2  ให้ส านักตรวจสอบการชดเชย 

8) สตช.ออกรายงานผลการขออุทธรณ์ครั้งท่ี 2 ภายใน  30 วันท าการ 

9) สปสช.เขต ส่งรายงานให้หน่วยบริการภายใน 7 วันท าการ 

10) อุทธรณ์ครั้งท่ี 3 หน่วยบริการท าหนังสือขออุทธรณ์พร้อมหลักฐานภายใน 15 วัน 

11) สปสช.เขต ส่งเรื่องค าอุทธรณค์รั้งท่ี  3  ให้ สตช .ภายใน  5 วันท าการ     

12) สตช. ส่งเรื่องไปยังแพทย์สภา  สมาคมวิชาชีพ เพื่อพิจารณา 
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2. สปสช. ตรวจสอบเวชระเบียนแบบรวมศูนย์ / eMA 

3. สปสช.รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียนแบบรวมศูนย์/eMA ภายใน 30 วันท าการ 

4. อุทธรณ์ครั้งท่ี 1  หน่วยบริการขออุทธรณ์พร้อมหลักฐานภายใน  30 วัน  

5.คณะกรรมการตรวจสอบของ สปสช.เขต/สตช.พิจารณาการขออทุธรณ์ภายใน 30 วันท าการ 

6. อุทธรณ์ครั้งท่ี 2 หน่วยบริการท าหนังสือขออุทธรณ์พร้อมหลักฐานภายใน 15 วัน    

7. สปสช.เขต ส่งเรื่องค าอุทธรณค์รั้งท่ี  2 ให้ส านักตรวจสอบการชดเชย 

8. สตช.ออกรายงานผลการขออุทธรณ์ครั้งท่ี 2 ภายใน 30 วันท าการ 

9. สปสช.เขต ส่งรายงานให้หน่วยบริการภายใน 7 วันท าการ 

            10. อุทธรณ์ครั้งท่ี 3  หน่วยบริการท าหนังสือขออุทธรณพ์ร้อมหลักฐานภายใน 15 วัน                  

11.สปสช.เขต ส่งเรื่องค าอุทธรณค์รั้งท่ี 3 ให้ สตช .ภายใน 5 วันท าการ 

12. สตช.ส่งเรื่องไปยังแพทยส์ภา  สมาคมวิชาชีพ เพื่อพิจารณา  

1. สปสช. แจ้งหน่วยบริการเพื่อส่งเวชระเบียน ภายใน 30 วัน 



269 ภาคผนวก   | 
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271 ภาคผนวก   | 

ผ 



272 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 
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273 ภาคผนวก   | 

ผ 



274 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



275 ภาคผนวก   | 

ผ 



276 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



277 ภาคผนวก   | 

ผ 



278 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



279 ภาคผนวก   | 

ผ 



280 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



281 ภาคผนวก   | 

ผ 



282 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



283 ภาคผนวก   | 

ผ 



284 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



285 ภาคผนวก   | 

ผ 



286 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



287 ภาคผนวก   | 

ผ 



288 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



289 ภาคผนวก   | 

ผ 



290 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



291 ภาคผนวก   | 

ผ 



292 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



293 ภาคผนวก   | 

ผ 



294 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



295 ภาคผนวก   | 

ผ 



296 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



297 ภาคผนวก   | 

ผ 



298 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



299 ภาคผนวก   | 

ผ 



300 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



301 ภาคผนวก   | 

ผ 



302 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



303 ภาคผนวก   | 
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304 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



305 ภาคผนวก   | 

ผ 



306 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



307 ภาคผนวก   | 

ผ 



308 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



309 ภาคผนวก   | 

ผ 



310 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



311 ภาคผนวก   | 

ผ 



312 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



313 ภาคผนวก   | 

ผ 



314 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



315 ภาคผนวก   | 

ผ 



316 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



317 ภาคผนวก   | 

ผ 



318 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



319 ภาคผนวก   | 

ผ 



320 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



321 ภาคผนวก   | 

ผ 



322 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



323 ภาคผนวก   | 

ผ 



324 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



325 ภาคผนวก   | 

ผ 



326 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



327 ภาคผนวก   | 

ผ 



328 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



329 ภาคผนวก   | 

ผ 



330 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



331 ภาคผนวก   | 

ผ 



332 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



333 ภาคผนวก   | 

ผ 



334 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



335 ภาคผนวก   | 

ผ 



336 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



337 ภาคผนวก   | 

ผ 



338 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 
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339 ภาคผนวก   | 
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340 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



341 ภาคผนวก   | 

ผ 



342 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



343 ภาคผนวก   | 

ผ 



344 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



345 ภาคผนวก   | 

ผ 



346 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



347 ภาคผนวก   | 

ผ 



348 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



349 ภาคผนวก   | 

ผ 



350 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



351 ภาคผนวก   | 

ผ 



352 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



353 ภาคผนวก   | 

ผ 



354 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



355 ภาคผนวก   | 

ผ 



356 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



357 ภาคผนวก   | 

ผ 



358 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



359 ภาคผนวก   | 

ผ 



360 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



361 ภาคผนวก   | 

ผ 



362 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 
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364 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



365 ภาคผนวก   | 

ผ 



366 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



367 ภาคผนวก   | 

ผ 



368 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



369 ภาคผนวก   | 

ผ 



370 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 
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ผ 



373 ภาคผนวก   | 

ผ 



374 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



375 ภาคผนวก   | 

ผ 



376 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



377 ภาคผนวก   | 
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378 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



379 ภาคผนวก   | 

ผ 



380 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



381 ภาคผนวก   | 

ผ 



382 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



383 ภาคผนวก   | 

ผ 



384 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 



385 ภาคผนวก   | 

ผ 



386 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 
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การบันทึกข้อมูลเพ่ือขอรับ

ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข 

 หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการ ด้วยโปรแกรม e-Claim (Off line) ของ สปสช.ภายใน 30 
วันหลังให้บริการ/จ าหน่าย น าส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Claim (On line) ซึ่งระบบจะท าการประมวลผลข้อมูล
เพ่ือจ่ายชดเชยค่าบริการและตอบกลับให้หน่วยบริการทราบทุกวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์  และตัดรอบการส่ง
ข้อมูลทุกสิ้นเดือนเพ่ือออก Statement รายงานยอดเงินจ่ายชดเชยประจ าเดือน โดยการบันทึกข้อมูลด้วย
ด้วยโปรแกรม e-Claim (Off line) มีรายการดังต่อไปนี้ 
 1) กรณีผู้ป่วยนอก    
 รายละเอียดการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกมีดังนี้    
 ข้อมูลทั่วไป (F1) หน่วยบริการต้องบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยให้ครบทุกช่อง ความหมายของบาง
หัวข้อ ให้ค าอธิบายเพิ่มเติม ดังนี้    
 1. ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วยนอก 
  1.1 เลขประจ าตัวผู้ป่วย (HN) หมายถึง เลขประจ าตัวของผู้ป่วยในการเข้ารับบริการของ  
หน่วยบริการนั้นๆ 
  1.2 ประเภทบัตร ส าหรับผู้มีสิทธิ UC/สิทธิว่าง เลือกประเภทบัตรเป็นบัตรประชาชน   
  1.3 หมายเลขบัตร หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักของผู้ป่วย กรณีสัญชาติไทยหรือ
เลขอ่ืนๆ กรณีไม่ใช่สัญชาติไทย ยกเว้นกรณีเด็กแรกเกิดเสียชีวิตก่อนลงทะเบียน หมายเลขบัตรดังกล่าวให้ใช้
เป็น “0” 13 ตัว ตามค่าตั้งต้น (Default) ของโปรแกรม 
 2. ข้อมูลสิทธิ  
  2.1 สิทธิ (สิทธิประโยชน์) ระบุสิทธิที่ต้องการเบิกในการเข้ารับบริการในครั้งนั้นๆ ตามเงื่อนไข
การเบิกเชยค่าบริการของแต่ละสิทธิ  
  2.2 เงื่อนไขการเรียกเก็บ เลือกตามหลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิ ดังนี้ 
   - Normal   หรือ 
   - Accident  หรือ 
   - Emergency  หรือ 
   - OP Refer ข้ามจังหวัด  หรือ 
   - OP Refer ในจังหวัด 
   หากเป็นการให้บริการในจังหวัด ไม่ต้องเลือก โปรแกรมจะ  Default ที่ “กรุณาเลือก” 

12 
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  2.3 การใช้สิทธิ   

   - ข้อมูลที่ส่งเบิกชดเชยค่าบริการจาก สปสช. การใช้สิทธิ เลือก ใช้สิทธิ 

   - กรณีเลือกไม่ใช้สิทธิ ข้อมูลจะไม่ผ่านการตรวจสอบขั้นต้น (ติด C) ดังนั้นหากไม่
ต้องการเบิกชดเชยค่าบริการไม่ต้องส่งเข้ามาในระบบ 

  2.4 โครงการพิเศษ หมายถึง บริการหรือการจ่ายชดเชยที่ก าหนดเป็นกรณีเฉพาะ เช่น การ
เบิก shunt ในผู้ป่วยฟอกเลือด (HD) โดยใส่ Project Code = DMISHD เป็นต้น ทั้งนี้หน่วยบริการสามารถ
เลือกให้ตรงกับเงื่อนไขหรือกรณีที่ต้องการขอเบิกเท่านั้น รายละเอียดตามตาราง ที่ 1 รหัสโครงการพิเศษ 

  2.5 หน่วยบริการหลัก หมายถึง หน่วยบริการประจ าของผู้มีสิทธิ UC ที่ลงทะเบียนเลือกหน่วย
บริการไว้แล้ว กรณีสิทธิว่าง กรณีเด็กหรือผู้ใหญ่เสียชีวิตก่อนการลงทะเบียน ไม่ต้องบันทึกหน่วยบริการ
ประจ า  

  2.6 รหัส Claim code / เลขอนุมัติ  สิทธิ UC ให้บันทึกเลข claim code ซึ่งได้มาจากการ
ขอในระบบโปรแกรมตรวจสอบสิทธิประชากร กรณีเด็กแรกเกิดหรือสิทธิว่างที่ยังไม่มีหน่วยบริการประจ า  

 3. ข้อมูลหน่วยบริการ  เป็นข้อมูลการเข้ารับบริการของผู้ป่วย วันที่รับบริการ เวลา และบันทึกชื่อ 

หน่วยบริการที่รับหรือส่งต่อ กรณีมีการรับส่งต่อ  

ภาพการบันทึกข้อมูลทั่วไป ผู้ป่วยนอก (F1) 
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  4. การวินิจฉัยโรค (F2) บันทึกรหัส ICD10 WHO 2010 รหัสโรคตาม ICD-10-TM สามารถใช้ได ้
เฉพาะรหัสที่หาค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ฉบับที่  5 รองรับได้ 

ภาพการบันทึกรหัสโรค ผู้ป่วยนอก (F2) 
 

 5. การผ่าตัดหัตถการ (F3)  บันทึกรหัส ICD9CM WHO 2010 

ภาพการบันทึกรหัสหัตถการ ผู้ป่วยนอก (F3) 
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 6. ค่าใช้จ่ายสูง (F4) บันทึกข้อมูลเบิกกรณีบริการกรณีเฉพาะ 

ภาพการบันทึกกรณีค่าใช้จ่ายสูงผู้ป่วยนอก (F4) 

 7. มะเร็ง (F5) บันทึกเบิกกรณีการรักษามะเร็งด้วย รังสีวางแผน หรือรังสีรักษา  

ภาพการบันทึกกรณีเบิกรังสีวางแผน หรือรังสีรักษาผู้ป่วยนอก (F5) 
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 8. Palliative Care (F6) บันทึกกรณีการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย 

ภาพการบันทึกวันเยี่ยมบ้าน กรณี Palliative Care ผู้ป่วยนอก (F6) 

 

 9. ค่ารักษาพยาบาล (F7) ใช้บันทึกค่าใช้จ่ายตามหมวด  
   9.1 รายการอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บ าบัดรักษา  เลือกปุ่มรายการนี้กรณีต้องการบันทึกขอ
เบิกอุปกรณ์ (Instrument)  
   9.2 ยาและสารอาหารทางเส้นเลือดที่ใช้ใน รพ. บันทึกรายการยาตาม Drug Catalog ของ
หน่วยบริการ  
   9.3 รายการบริการอ่ืนๆที่ยังไม่ได้จัดหมวด  เลือกปุ่มรายการนี้กรณีที่ต้องการบันทึก 
ขอเบิก  
    - ค่าพาหนะ    
    - การท า Vascular access ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 
   9.4 กรณีเป็นอุบัติเหตุจากรถที่กฎหมายก าหนดให้มี พรบ. บันทึกจ านวนเงินที่เบิกจาก
กองทุน พรบ. 
   9.5 ค่าใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ ให้บันทึกเป็นยอดรวม 
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ภาพการบันทึกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (F7) 

 10. ค่ารักษาพยาบาล (F8) บันทึกค่าใช้จ่ายตามหมวด ผู้ป่วยนอกบริการกรณีเฉพาะการรับส่งต่อ

ผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัดเท่านั้น โดยมี 171 รายการที่มีราคาเพดานกลางก าหนด (รายละเอียดตาม

ภาคผนวก) และนอกเหนือ 171 รายการตามราคาก าหนดของหน่วยบริการ 

  10.1 รายการอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บ าบัดรักษา  เลือกปุ่มรายการนี้กรณีต้องการบันทึกขอ

เบิกอุปกรณ์ (Instrument) 

  10.2 ยาและสารอาหารทางเส้นเลือดที่ใช้ใน รพ. เลือกปุ่มรายการนี้กรณีต้องการบันทึก

ข้อมูลการใช้ยา (รายการยาตาม Drug Catalog ของหน่วยบริการ)  

  10.3 ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เลือกปุ่มรายการนี้กรณีต้องการ

บันทึกรายการตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา โดยบันทึกรหัสเบิกของกรมบัญชีกลาง 

  10.4 ตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา เลือกปุ่มรายการนี้กรณีต้องการบันทึกรายการ

ตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา โดยบันทึกรหัสเบิกของกรมบัญชีกลาง 

  10.5 ตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอ่ืนๆ เลือกปุ่มรายการนี้กรณีต้องการบันทึกรายการตรวจ

วินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอ่ืนๆ โดยบันทึกรหัสเบิกของกรมบัญชีกลาง 
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  10.6 ท าหัตถการและบริการวิสัญญี เลือกปุ่มรายการนี้กรณีต้องการบันทึกการท าหัตถการ

และบริการวิสัญญี โดยบันทึกรหัสเบิกของกรมบัญชีกลาง 

  10.7 ค่าบริการทางการพยาบาล เลือกปุ่มรายการนี้กรณีต้องการบันทึกค่าบริการทางการ

พยาบาล โดยบันทึกรหัสเบิกของกรมบัญชีกลาง 

  10.8 รายการบริการอื่นๆที่ยังไม่ได้จัดหมวด เลือกปุ่มรายการนี้กรณีท่ีต้องการบันทึกขอเบิก  

          - ค่าพาหนะ    

          - การท า Vascular access ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 

 11. กรณีเป็นอุบัติเหตุจากรถที่กฎหมายก าหนดให้มี พรบ. บันทึกจ านวนเงินที่เบิกจากกองทุน พรบ. 

 12. ค่าใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ ให้บันทึกเป็นยอดรวม 

ภาพการบันทึกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กรณี OP Refer (F8) 
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 2) กรณีผู้ป่วยใน 
 

 รายละเอียดการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใน ดังนี้ 
 ข้อมูลทั่วไป (F1)     
 1. ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วยใน หน่วยบริการต้องบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยให้ครบทุกช่อง ความหมาย
ของบางหัวข้อ ให้ค าอธิบายเพิ่มเติมดังนี้    
       1.1 เลขประจ าตัวผู้ป่วย (HN) หมายถึง เลขประจ าตัวของผู้ป่วยในการเข้ารับบริการของ
หน่วยบริการนั้นๆ 
  1.2 เลขท่ีผู้ป่วยใน (AN) หมายถึง เลขท่ีการเข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยใน ในครั้งนั้น 
  1.3 ประเภทบัตร ส าหรับผู้มีสิทธิ UC/สิทธิว่าง เลือกประเภทบัตรเป็นบัตรประชาชน   
  1.4 หมายเลขบัตร หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักของผู้ป่วย กรณีสัญชาติไทย 
หรือเลขอ่ืนๆ กรณีไม่ใช่สัญชาติไทย ยกเว้นกรณีเด็กแรกเกิดเสียชีวิตก่อนลงทะเบียน หมายเลขบัตร
ดังกล่าวให้ใช้เป็น “0” 13 ตัวตามค่าตั้งต้น (Default) ของโปรแกรม 
 2. ข้อมูลด้านหน่วยบริการ  
  2.1 สิทธิ ระบุสิทธิที่ต้องการเบิกในการเข้ารับบริการในครั้งนั้นๆ ตามเงื่อนไขการเบิกชดเชย 
ค่าบริการของแต่ละสิทธิ 
  2.2 ประเภทบริการ / รักษา  
   - กรณีเป็นผู้ป่วยในเลือก IPD   
   - กรณี One day surgery เลือก Ambulatory Care เช่น การเบิกจ่ายชดเชยกรณี
ผ่าตัดตาต้อกระจก (Cataract) ที่ให้บริการเป็นผู้ป่วยนอก  
  2.3 การใช้สิทธิ   
   - ข้อมูลที่ส่งเบิกชดเชยค่าบริการจาก สปสช. การใช้สิทธิ เลือก ใช้สิทธิ 
   - กรณีเลือกไม่ใช้สิทธิ ข้อมูลจะไม่ผ่านการตรวจสอบขั้นต้น (ติด C) ดังนั้นหากไม่
ต้องการเบิกชดเชยค่าบริการไม่ต้องส่งเข้ามาในระบบ 
  2.4 โครงการพิเศษ หมายถึง บริการหรือการจ่ายชดเชยที่ก าหนดเป็นกรณีเฉพาะ เช่น การ
เบิก shunt ในผู้ป่วยฟอกเลือด (HD) โดยใส่ Project Code = DMISHD เป็นต้น ทั้งนี้หน่วยบริการ
สามารถเลือกให้ตรงกับเงื่อนไขหรือกรณีที่ต้องการขอเบิกเท่านั้น รายละเอียดตามตาราง ที่ 1 รหัส
โครงการพิเศษ 
  2.5 หน่วยบริการหลัก หมายถึง หน่วยบริการประจ าของผู้มีสิทธิ UC ที่ลงทะเบียนเลือก
หน่วยบริการไว้แล้ว กรณีสิทธิว่าง กรณีเด็กหรือผู้ใหญ่เสียชีวิตก่อนการลงทะเบียน ไม่ต้องบันทึกหน่วย
บริการประจ า  
  2.6 รหัส Claim code / เลขอนุมัติ สิทธิ UC ให้บันทึกเลข claim code ซึ่งได้มาจากการ
ขอในระบบโปรแกรมตรวจสอบสิทธิประชากร กรณีเด็กแรกเกิดหรือสิทธิว่างที่ยังไม่มีหน่วยบริการประจ า  
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 3. ข้อมูลประเภทการจ าหน่าย เป็นข้อมูลการเข้ารับบริการของผู้ป่วย อายุ ณ วันที่รับบริการ  

จ านวนวันนอน และข้อมูลการจ าหน่าย 

ภาพการบันทึกข้อมูลทั่วไปผู้ป่วยใน (F1) 

 4. การวินิจฉัยโรค (F2) และการผ่าตัดหัตถการ (F3)  บันทึกเช่นเดียวกับการบันทึก กรณี 

ผู้ป่วยนอก    

 5. เมนู AE/RF/LL (F4) ส าหรับบันทึกขอเบิกกรณีอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน, การรับ - ส่งต่อผู้ป่วยใน  
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ภาพการบันทึกกรณี อุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน / มีการรับส่งต่อ ผู้ป่วยใน (F4) 

 หมายเหตุ :   LL คือ Leukemia , Lymphoma ปัจจุบันยกเลิกการบันทึกข้อมูลหน้านี้แล้ว 

 6. เมนูค่ารักษาพยาบาล (F5) หน่วยบริการสามารถเลือกบันทึกค่าใช้จ่ายแบบละเอียด หรือแบบ

สรุป อย่างใดอย่างหนึ่ง  ยกเว้นหากมีการเบิกในรายการ “อวัยวะเทียม/อุปกรณ์บ าบัดรักษา”  หรือ 

รายการ “ยาและสารอาหารทางเส้นเลือดที่ใช้ใน รพ.” หรือ รายการ  “บริการอ่ืน ๆ ที่ยังไม่จัดหมวด”  

หน่วยบริการจะต้องบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นแบบละเอียดเท่านั้น  
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ภาพการบันทึกค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน (F5) แบบละเอียด 
 

  รายการแบบละเอียด  นอกจากใช้บันทึกค่ารักษาทั่วไป  หน่วยบริการสามารถบันทึกข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ดังนี ้
   1. รายการอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บ าบัดรักษา  เลือกปุ่มรายการนี้กรณีต้องการบันทึก
ขอเบิกอุปกรณ์ (Instrument) และค่าใช้จ่ายสูง (IPHC)  
   2. ยาและสารอาหารทางเส้นเลือดที่ใช้ใน รพ.  เลือกปุ่มรายการนี้กรณีต้องการบันทึก
ข้อมูลการใช้ยา (รายการยาตาม Drug Catalog ของหน่วยบริการ)  
   3. รายการบริการอ่ืนๆที่ยังไม่ได้จัดหมวด เลือกปุ่มรายการนี้กรณีที่ต้องการบันทึกขอ
เบิก  
    3.1 ค่าพาหนะ    
    3.2 การท า vascular access ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 
    3.3 การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา (Cornea Transplant) รหัสเบิก DMICNT 
   4. กรณีเป็นอุบัติเหตุจากรถที่กฎหมายก าหนดให้มี พรบ. บันทึกจ านวนเงินที่เบิกจาก
กองทุน พรบ. 
   5. ค่าใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ ให้บันทึกเป็นยอดรวม 
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ภาพการบันทึกค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน (F5) แบบสรุป 

 

  ค่าใช้จ่ายแบบสรุป 

   - รวม  =  ผลรวมของค่ารักษาพยาบาลทุกหมวด จากการรับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน 

   - ค่าห้อง/ค่าอาหาร = ผลรวมของค่าห้อง/ค่าอาหาร 

   - ค่าบริการอื่นๆ = ผลรวมของค่าใช้จ่ายทุกหมวด ไม่รวม ค่าห้องค่าอาหาร  

   -กรณีเป็นอุบัติเหตุจากรถที่กฎหมายก าหนดให้มี พรบ. บันทึกจ านวนเงินที่เบิกจาก

กองทุน พรบ. 

   หน่วยบริการสามารถเลือกบันทึกค่ารักษาแบบสรุปได้ กรณีที่ไม่มีการขอเบิก ค่าใช้จ่าย

ตามรหัสเบิกท่ีก าหนดในเมนูอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บ าบัดรักษา หรือเมนู ยาและสารอาหารทางเส้นเลือด

ที่ใช้ใน รพ. หรือ เมนู บริการอื่นๆที่ยังไม่ได้จัดหมวด 

   หมายเหตุ : เพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ในการจัดท า DRG อาจก าหนดให้

บันทึกเฉพาะรายการแบบละเอียดเท่านั้นในระยะต่อไป 
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3. ผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัดกับหน่วย 

บริการประจ า รวมถึง ก าลังพลส ารอง ทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) 

สังกัดกรมแพทย์ทหารบก และอาสาสมัครทหารพราน 

 1. ขอ้มลูทัว่ไป (F1) เลอืกเงือ่นไขการเรยีกเกบ็เปน็ Accident หรอื Emergency ตามภาพที ่ 1 

 2. บนัทกึขอ้มลูอ่ืนๆ ใหค้รบถว้น ในทกุหนา้เมน ู

ภาพการบนัทกึขอ้มูลกรณีอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน 
 
4. ทหารผ่านศึก/คนพิการ/ก าลังพลส ารอง ที่ใช้บริการข้ามจังหวัดกับ
หน่วยบริการประจ า 

 
  1. ขอ้มลูทัว่ไป (F1) เลอืกเงือ่นไขการเรยีกเกบ็เปน็ Normal  หรอื Accident หรอื Emergency  
ตามอาการของผูป้ว่ย ตามภาพที ่2 

2. บนัทกึขอ้มลูอ่ืนๆ ใหค้รบถว้น ในทกุหนา้เมน ู
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ภาพการบนัทกึขอ้มูลกรณทีหารผา่นศกึ/คนพกิาร/ก าลงัพลส ารอง ทีใ่ชบ้รกิารขา้มจงัหวัดกบั 
หนว่ยบรกิารประจ า 

5. การให้บริการแก่ผู้มีสิทธิทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) สังกัดกรม
แพทย์ทหารเรือ/กรมแพทย์ทหารอากาศ 
 1. ขอ้มลูทัว่ไป (F1) เลอืกเงือ่นไขการเรยีกเกบ็เปน็ Normal  Accident หรอื Emergency ตาม 
อาการของผูป้ว่ย ตามภาพที ่3 
 2. บนัทกึขอ้มลูอ่ืนๆ ใหค้รบถว้น ในทกุหนา้เมน ู

ภาพการบนัทกึขอ้มูลการให้บริการแก่ผู้มีสิทธิทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรือ/กรมแพทย์ทหารอากาศ 
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6) การบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด OP Refer) 

 โปรแกรม e-Claim  ถูกพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือรองรับการบันทึกข้อมูลรับส่งต่อผู้ป่วยนอก   (OP 

Refer) ซึ่งการบันทึกข้อมูลต่างๆ เป็นแบบเดียวกับการบันทึกข้อมูลที่หน่วยบริการเบิกจ่ายจากส่วนกลาง  

กรณี OPHC / OPAE เมื่อหน่วยบริการ login เข้ามาในโปรแกรมแล้ว ให้เลือกเมนู “ผู้ป่วยนอก” ดังภาพ  

จะพบว่าแถบการบันทึกข้อมูลจะเพ่ิมข้ึนอีก 1 แถบคือค่ารักษาพยาบาล (OP REFER ) [F8] ดังรูปภาพ 

1. หน้าจอบันทึกข้อมูลทั่วไป [ F1 ] 
1.1 ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วยนอก บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน  

 1.2 เงื่อนไขการเรียกเก็บ ให้เลือกเป็น “OP Refer ข้ามจังหวัด”ทุกครั้ง ซึ่งเมื่อเลือกเงื่อนไขเป็น 
OP Refer ข้ามจังหวัด จะไม่สามารถบันทึกข้อมูลในส่วนของส่งเสริมป้องกันโรค [F6] และค่า
รักษาพยาบาล [F7] ได้ในส่วนค่ารักษาพยาบาลให้บันทึกที่หน้า ค่ารักษาพยาบาล (OP REFER) 
[F8] แทน เช่นเดียวกัน หากไม่ได้เลือก เงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น “OP Refer ข้ามจังหวัด” จะ
ไม่สามารถบันทึกข้อมูลในหน้า ค่ารักษาพยาบาล (OP REFER) [F8] ได ้  
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1.3 ข้อมูลหน่วยบริการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและในส่วนของ “เลขที่ใบรับส่งต่อ” ให้บันทึกเลขที่
ใบส่งต่อของหน่วยบริการประจ าหรือหน่วยบริการที่ส่งต่อ ( การรับส่งต่อแบบต่อเนื่อง ) 

2. หน้าจอบันทึกข้อมูลการวินิจฉัยโรค [ F2 ]    
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3. หน้าจอการผ่าตัดหัตถการ [ F3 ]  

4. หน้าจอค่าใช้จ่ายสูง [ F4 ] บันทึกกรณีที่เข้าเกณฑ์ OPHC ที่ต้องเบิกจ่ายเงินจากส่วนกลางด้วย  
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5. หน้าจอข้อมูลมะเร็ง [ F5 ] บันทึกกรณีมะเร็ง 

6. หน้าจอบันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาล OP Refer [ F8 ] 
 6.1 รายการค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บ าบัดรักษาโรค บันทึกข้อมูลโดย  click ที่ปุ่ม   
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จะปรากฏหน้าต่างย่อย ให้บันทึกรายการ / จ านวน / จ านวนเงิน ดังรูปภาพ 

6.2  รายการค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือดที่ใช้ใน รพ. และรายการยาที่น าไปใช้ต่อที่บ้าน  

บันทึกข้อมูลโดย  click ที่ปุ่ม  
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6.3 การบันทึกรายการตรวจวินิจฉัย 3 รายการดังนี  
  6.3.1 รายการตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย  ์และพยาธิวิทยา  
  6.3.2 รายการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา  
  6.3.3 รายการตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอ่ืน ๆ  

  บันทึกโดย click ที่ปุ่ม  
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จะปรากฏหน้าต่างย่อยให้บันทึกรหัสรายการ  ( ให้อ้างอิงจากรหัสรายการของกรมบัญชีกลางหมวดที่ 
7 , 8  และ  9  เท่านั้น  ) / จ านวน / จ านวนเงินที่ขอเบิก ให้ครบถ้วน  ทั้งนี้เมื่อบันทึกรหัสรายการ  1 

รายการ   เรียบร้อยแล้วต้องกดปุ่ม   ทุกครั้ง  เพ่ือยืนยันการบันทึกข้อมูลแต่ละรายการ 
และข้อมูลจะปรากฏอยู่ในกรอบตามรูปภาพ 

6.4 รายการท าหัตถการและวิสัญญีและรายการค่าบริการทางการพยาบาล บันทึกโดย click 

ที่ปุ่ม  
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จะปรากฏหน้าต่างย่อยให้บันทึกรหัสรายการ (โดยให้อ้างอิงจากรหัสรายการของกรมบัญชีกลาง ) / 
จ านวน / จ านวนเงินที่ขอเบิกให้ครบถ้วน  และเม่ือบันทึกรหัสรายการ  1 รายการ  เรียบร้อยแล้ว

ต้องกดปุ่ม     ทุกครั้ง  เพ่ือยืนยันการบันทึกข้อมูลแต่ละรายการ และข้อมูลจะ

ปรากฏอยู่ในกรอบด้านล่างเมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดที่ปุ่ม   เพ่ือปิดหน้าต่าง
นี้ออกไปสู่หน้าจอหลักดังรูป 

กรณีไม่มี หรือ ไม่สามารถระบุรายละเอียดของการตรวจวินิจฉัย/การท าหัตถการ ให้บันทึกรหัส
รายการค่าบริการสาธารณสุขของกรมบัญชีกลาง  ดังนี้ 

รหัสกรมบัญชีกลาง รายการ 

23999       ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตอื่นๆ 

37999       ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์อื่นๆ 

38999       ค่าตรวจทางพยาธิวิทยาอ่ืนๆ 

45999       ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยาอ่ืนๆ 

48999       ค่าบริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์อ่ืนๆ 

49999       ค่าบริการรังสีรักษาอ่ืนๆ 

51999       ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ 

52999       ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ 

55999       ค่าบริการทางการพยาบาลอื่นๆ 

62999       ค่าบริการทางทันตกรรมอ่ืนๆ 

72999       ค่าท าหัตถการ และวิสัญญีอื่นๆ 



448 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 

ค าแนะน าในการบันทึกข้อมูล 
  1)  ข้อมูลค่าใช้จ่ายสูงผู้ป่วยนอก ( OPHC ) ทุกกรณี และข้อมูลอวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ใน
การบ าบัดรักษาโรค ( Instrument ) ที่เข้าหลักเกณฑ์ตามแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการ
สาธารณสุข หน่วยบริการจะต้องท าการบันทึกข้อมูลในหน้า “ค่าใช้จ่ายสูง [ F4 ] ” หรือ“มะเร็ง 
[ F5 ]” และ “ ค่ารักษาพยาบาล OP Refer [ F8 ]”  ทั้งนี้ส าหรับข้อมูลในส่วนอ่ืน ๆ ให้บันทึกให้
ครบถ้วนตามที่ก าหนด 
  2) การบันทึกรายการเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข กรณีค่าใช้จ่ายสูงผู้ป่วยนอก       
( OPHC )  ให้บันทึกจ านวนที่ขอเบิกในหน้า“ค่าใช้จ่ายสูง [ F4 ] ” / “มะเร็ง [ F5 ]”  ให้ครบถ้วน 
แล้วน าข้อมูลในหน้าดังกล่าวมาบันทึกซ้ าในหน้า “ค่ารักษาพยาบาล OP Refer [ F8 ]” ทั้งนี้ 
จ านวนเงินที่ขอเบิกในหน้า“ค่าใช้จ่ายสูง [ F4 ] ” / “มะเร็ง [ F5 ]” ต้องเท่ากับหน้า “ค่า
รักษาพยาบาล OP Refer [ F8 ]” 
 ทั้งนี้ ในการบันทึกข้อมูลในหน้า “ค่าใช้จ่ายสูง [ F4 ] ” หรือ“มะเร็ง [ F5 ]”  

รหัสรายการค่าบริการสาธารณสุขของกรมบัญชีกลาง 
ส าหรับการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสูงผู้ป่วยนอก ( OPHC ) 

ล าดับ รายการ รหัสเบิกจ่าย รหัสกรมบัญชีกลาง 

1 การตรวจและก าหนดแผนการรักษาด้วยรังสี RTX101 49001 

2 การจ าลองการฉายรังสี  2  มิติ RTX102 49003/49006 

3 การค านวณตามแผนการรักษา 2 มิติ RTX103 49002/49008 

4 การจ าลองการฉายรังสี 3 มิติ RTX104 49005/49009 

5 การค านวณตามแผนการรักษา  3  มิติ RTX105 49004/49301 

6 การค านวณตามแผนการรักษาแบบ IMRT RTX106 49305 

7 การท า Customized block RTX107 49601 

8 การท าอุปกรณ์ยึดอวัยวะในการฉายรังสี (Mask) RTX108 49602 

9 การฉายรังสีด้วยเคร่ือง Co-60 RTX201 49101 

10 การฉายรังสีด้วยเคร่ืองเร่งอนุภาคพิเศษ  MLC RTX202 49202 
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ล าดับ รายการ รหัสเบิกจ่าย รหัสกรมบัญชีกลาง 
11 การฉายรังสีด้วยเคร่ืองเร่งอนุภาค RTX203 49201 

12 
การฉายรังสีด้วยเคร่ืองเร่งอนุภาค with Electron and 

MLC 
RTX204 49203/49202 

13 การฉายรังสี  IMRT RTX205 49306 
14 การใส่แร่ซีเซียม-137 RTX206 49401 
15 การใส่แร่อิริเดียม-192 RTX207 49402 
16 การฝังแร่อิริเดียม-192 RTX208 49403/49404 
17 Half Body Irradiation RTX209 49208 
18 การฉายรังสี SRS RTX210 49302 
19 การฉายรังสี SRT RTX211 49303 
20 Total body irradiation RTX212 49207 
21 การฉายรังสีระหว่างการผ่าตดั (IORT) RTX213 49501 
22 ค่ารักษาด้วยเคร่ือง Hyperthermia RTX214 49999 

23 รังสีรักษาในมะเร็งทั่วไป RTX216 
ใช้ร หัสตัวใดตัวหนึ่ ง

จากล าดับ 1-23 

24 
การล้างไตทางช่องท้อง (Peritoneal Dialysis) ประเภท

ชั่วคราว    - ใส่สาย Tro cath 
- 71620 

25 
การล้างไตทางช่องท้อง (Peritoneal Dialysis) ประเภท

ชั่วคราว    - ค่าปฎิบัติการ 24 ชั่วโมง (Manual) 
- 71621 

26 
การล้างไตทางช่องท้อง (Peritoneal Dialysis) ประเภท

ชั่วคราว    - ค่าปฎิบัติการ 24 ชั่วโมง (Machine) 
- 71622 

27 
การล้างไตทางช่องท้องประเภทถาวร (CAPD)                          

- ค่าใส่สาย Tenchkoff (CAPD) 
- 71630 

28 
การล้างไตทางช่องท้องประเภทถาวร (CAPD)                          

- ค่าปฎิบัติการควบคุมและฝึกสอนผู้ป่วย 
- 71631 

29 
การใช้ไตเทียม (Hemodialysis)                                         

- Acute Hemodialysis 
- 71640 

30 
การใช้ไตเทียม (Hemodialysis)                                         

- Chronic Hemodialysis 
- 71641 

31 
การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูงเพื่อรักษาโรคที่เกิด

จากการด าน้ า 
- 9397/52022 
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 ทั้งนี้ส าหรับรายการอ่ืน ๆ ให้บันทึกให้ครบถ้วนตามที่ก าหนด เนื่องจากจ านวนเงินที่สปสช.ค านวณ
ให้หน่วยบริการประจ าตามจ่าย จะค านวณจาก การน ายอดรวมในหน้า “ ค่าใช้จ่ายสูง [ F4 ] ” / 
“มะเร็ง [ F5 ]”  หักยอดรวมในหน้า “ค่ารักษาพยาบาล OP Refer [ F8 ]”  ซึ่งจะแตกต่างจากการเบิก 
OPHC แบบเดิม ( กรณีในจังหวัด ) เนื่องจากการเบิก OPHC แบบเดิม ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน
หน้า“ค่าใช้จ่ายสูง [ F4 ] ” / “มะเร็ง [ F5 ]” จะถูกยกมาที่หน้า “ค่ารักษาพยาบาล [F7]” และหน่วย
บริการไม่ต้องบันทึกข้อมูลในส่วนนี้ซ ้าอีก  
6.5 การแนบเอกสารผ่านโปรแกรม e-Claim  บันทึกโดย click ที่ปุ่ม    

          

 จะปรากฏหน้าต่างย่อยให้แนบเอกสาร โดยจะรองรับไฟล์สกุล jpg , png , gif , pdf ขนาดไฟล์

ไม่เกินไฟล์ 100 KB  กดปุ่ม    เพ่ือค้นหาไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม     

เมื่อแนบไฟล์ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว  แต่ถ้าต้องการยกเลิกไฟล์ที่แนบให้กดปุ่ม   ไฟล์
ดังกล่าวจะถูกลบออกจากรายการที่แนบ  ดังรูปภาพ 
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ระบบโปรแกรมส าหรับหน่วยบริการส่งต่อ ( หน่วยบริการประจ า ) 

 

ขั้นตอนการท างาน  

 1) หน่วยบริการส่งต่อตรวจสอบข้อมูล / อนุมัติข้อมูล OP Refer  

 ค าอธิบาย 

 เมื่อหน่วยบริการส่งต่อ Login เข้าสู่ระบบ จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนจ านวนผู้ป่วย OP Refer ที่ส่ง

ต่อโดยหน่วยบริการที่ท าการ Login  และยังไม่ได้รับการอนุมัติ โดยจะแสดงข้อความ “ผู้ป่วย OP Refer  

รอการอนุมัติ จ านวน....รายการ (ข้อมูลอัพเดตล่าสุด  วันที่ /เดือน/ปีพ.ศ.)”  

 การอนุมัติข้อมูล ให้คลิกเลือกเมนูรับส่งต่อผู้ป่วยนอก OP Refer ---> อนุมัติข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย --

-> ค้นหาข้อมูล ---> เลือกข้อมูลที่ต้องการอนุมัติ ---> บันทึกสถานะการอนุมัติ 

 การพิมพ์แบบฟอร์ม การขออนุมัติ ให้คลิกเลือกรับส่งต่อผู้ป่วยนอก OP Refer ---> อนุมัติข้อมูลการ

ส่งต่อผู้ป่วย---> ค้นหาข้อมูล ---> คลิกเลือกรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการ ---> คลิกปุ่มพิมพ์แบบฟอร์ม 

(Print Form) 
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 2) Auto Approve ข้อมูล OP Refer  

ค าอธิบาย  

  หลังจากระบบ Online Processing  ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลรายวันแล้ว จะท าการค้นหา

ข้อมูล OP Refer ที่ผ่าน A  และครบก าหนดที่จะต้องอนุมัติ (ภายใน 14 วัน นับจากวันตัดยอดข้อมูล )  

แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ  จากนั้นระบบจะท าการปรับปรุงสถานะอนุมัติการส่งต่อและสถานะการจ่ายเงิน ให้

เป็น อนุมัติ ทั้งหมด 
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 3) ออกรายงานการส่งข้อมูลรายเดือน และรายงานการจ่ายชดเชย ( พึงรับ-พึงจ่าย ) (Statement)  

 ค าอธิบาย 

 เมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยบริการ Login เข้าสู่ระบบ ระบบจะตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน หากเป็น 

ผู้มีสิทธิ์ จะแสดงเมนู OP Refer จากนั้นให้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 

  - เลือกเมนูรายงานพึงรับ-พึงจ่าย ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานพึงรับ-พึงจ่าย 

  - เลือกเงื่อนไขในการออกรายงาน คลิกออกรายงาน ระบบแสดงรายงานพึงรับ-พึงจ่าย 
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4)  คู่มือการใช้งาน Web e-Claim กรณีการรับส่งต่อผู้ป่วยนอก ส าหรับหน่วยบริการส่งต่อ 
 4.1)  Login 

ภาพหน้าจอแสดง Website e-Claim 
 

 ขั้นตอนการ Login  
 1.  กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง  “Username” 
 2.  กรอกรหัสผ่านในช่อง  “Password” 
 3.  คลิกปุ่ม “Login”  เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบ  
 4.  คลิกปุ่ม “Cancel” เมื่อต้องการยกเลิกการเข้าระบบ  
 หลังจากระบบตรวจสอบความถูกต้องของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว จะแสดงหน้าจอหลักซึ่งมีเมนูตาม
ระดับสิทธิ์ของผู้ใช้ และแสดงจ านวนข้อมูลผู้ป่วย OP Refer ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ( ผ่าน A ) แต่ยังไม่
ผ่านการอนุมัติจากหน่วยบริการส่งต่อ ( หน่วยบริการที่ Login ) ดังรูปภาพ 

ภาพหน้าจอหลักแสดงข้อมูลผู้ป่วย OP Refer 
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  4.2 ) การพิจารณาอนุมัติข้อมูลการส่งต่อ  
         ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเมนู “อนุมัติข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย”  โดย Login เข้าสู่ระบบ   ->  
รับส่งต่อผู้ป่วยนอก OP Refer ->  อนุมัติข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย เมื่อเข้าสู่เมนู “อนุมัติข้อมูลการส่งต่อ
ผู้ป่วย”จะปรากฏหน้าจอส าหรับค้นหาข้อมูลผู้ป่วย  ดังรูปภาพที่ 14 ซึ่งประกอบด้วยส่วนของการค้นหา
ทั้งหมด 6 เงื่อนไข คือ  
   - หน่วยบริการประจ า 
   - หน่วยบริการที่รักษา 
   - PID 
   - วันที่เข้ารับบริการ 
   - ยอดท่ีเรียกเก็บจากต้นสังกัด 
   - เบิกยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ(NED) 

ภาพหน้าจออนุมัติการส่งต่อผู้ป่วย 
 
  ตัวอย่าง เมื่อระบุหน่วยบริการที่รับส่งต่อ “11261”, PID “XXXXXXXXXXXXX” แล้วกดปุ่ม 
ค้นหา จะได้ผลของการค้นหาข้อมูล ดังรูปภาพ 

ภาพแสดงผลการค้นหาข้อมูล  
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 การอนุมัติข้อมูลผู้ป่วย สามารถท าได้ 2 วิธี ดังนี้ 
 1)  อนุมัติข้อมูลครั้งละมากกว่า 1 ราย 
   1.1 ค้นหาข้อมูลผู้ป่วยตามเงื่อนไขที่ต้องการ จะได้ผลของการค้นหาข้อมูล ดังรูปภาพ  
   1.2 สามารถ Filter ข้อมูลตามยอดเรียกเก็บ  โดยเลือกช่วงของยอดเรียกเก็บที่ต้องการ จาก   
Dropdown  ในช่องยอดที่เรียกเก็บจากต้นสังกัด  
  1.3 สามารถ Filter ข้อมูลที่มีการเรียกเก็บค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยเลือกเบิก/ไม่
เบิกยา NED จาก Dropdown  ในช่อง NED   
    1.4 กรณีที่ต้องการอนุมัติข้อมูลทุกรายการ ให้คลิกเลือก “อนุมัติการส่งต่อและการจ่าย
ทั้งหมด” 
               1.5 กรณีที่ต้องการอนุมัติบางรายการ ให้คลิกเลือกที่ Checkbox อนุมัติจ่ายของรายการที่
ต้องการอนุมัต ิ

 1.6 คลิกปุ่ม “ตกลง” เพ่ืออนุมัติข้อมูลการรับส่งต่อ 

ภาพหน้าจอแสดงผลการ Filter ข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา 
 
 
 2)  อนุมัติข้อมูลรายบุคคล 
  2.1) ค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ 
  2.2) คลิกปุ่ม View ในรายการที่ต้องการ ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลของผู้ป่วย
รายที่เลือก ดังรูปภาพ 
  2.3)  กรณีอนุมัติการส่งต่อ  ให้เลือก “ยอมรับการเรียกเก็บ” จากนั้นกดปุ่ม Submit  ดัง
รูปภาพ 
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ภาพแสดงการอนุมัติข้อมูลการส่งต่อ 
   
  2.4)  กรณีปฏิเสธการส่งต่อ  ให้เลือก “เหตุผลในการปฏิเสธ” จาก Dropdown  ระบบจะ
ปรับสถานะการเรียกเก็บให้เป็น “ไม่ยอมรับการเรียกเก็บ” โดยอัตโนมัติ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Submit ดัง
รูปภาพ 

ภาพแสดงการปฏิเสธไม่ยอมรับการเรียกเก็บ 



459 ภาคผนวก   | 

ผ 

  กรณีเจ้าหน้าที่ไม่มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ / ไม่อนุมัติข้อมูล สามารถพิมพ์รายละเอียด

ของการรับบริการของผู้ป่วยรายนั้น ๆ โดยกดปุ่ม                        ดังรูปภาพ เพ่ือสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม

การขออนุมัติการรับส่งต่อผู้ป่วยนอก รายละเอียดตามตัวอย่าง 2.5) เพ่ือเสนอแก่ผู้มีอ านาจในการพิจารณา

อนุมัติ / ไม่อนุมัติข้อมูล จากนั้นจึงน าเอกสารที่ผ่านการพิจารณาบันทึกลงในโปรแกรม  

ภาพการสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการขออนุมัติการรับส่งต่อผู้ป่วยนอก 

ภาพแบบฟอร์มการขออนุมัติการรับส่งต่อผู้ป่วยนอก  
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  4.3 ตรวจสอบสถานะการอนุมัติการรับส่งต่อผู้ป่วย 
  ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเมนู ตรวจสอบสถานะการอนุมัติการรับส่งต่อผู้ป่วยได้ โดย Login เข้าสู่
ระบบ  -> รับส่งต่อผู้ป่วยนอก OP Refer ->  ตรวจสอบสถานะการอนุมัติข้อมูลการรับส่งต่อผู้ป่วย 
  เมื่อเข้าสู่เมนู ตรวจสอบสถานะการอนุมัติข้อมูลการรับส่งต่อผู้ป่วย จะปรากฏหน้าจอส าหรับ
ค้นหาข้อมูลผู้ป่วย ดังรูปภาพ  ซึ่งประกอบด้วยส่วนของการค้นหาทั้งหมด 5 เงื่อนไข คือ    
  - หน่วยบริการประจ า 
  - PID 
  - วันที่เข้ารับบริการ 
  - ผลการพิจารณา 
  - เบิกยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ(NED) 

ภาพหน้าจอตรวจสอบสถานะการอนุมัติข้อมูลการรับส่งต่อผู้ป่วย 

  ตัวอย่าง เมื่อระบุสถานะเป็น “รอด าเนินการ” สถานะการจ่ายเงินเป็น “รอด าเนินการ” 

แล้วกดค้นหา ระบบจะแสดงผลการค้นหา ดังรูปภาพ 

ภาพหน้าจอแสดงผลการค้นหาข้อมูลจากสถานะ 
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  รายงานการส่งข้อมูลรายเดือน  (Statement) 
  รายงานการส่งข้อมูลรายเดือน ( Statement )   เป็นรายงานการส่งข้อมูล และการจ่าย
ชดเชยรายเดือน โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงเมนูรายงาน ฯ ได้ โดย  
Login เข้าสู่ระบบ  -> รับส่งต่อผู้ป่วยนอก OP Refer ->  รายงานพึงรับ – พึงจ่าย 
เมื่อเข้าสู่เมนู รายงานพึงรับ - พึงจ่าย จะมีหน้าจอส าหรับออกรายงานพึงรับ - พึงจ่าย ดังรูปภาพ  
ซึ่งประกอบด้วยส่วนของการค้นหาซึ่งมีเงื่อนไขท่ีต้องเลือกทั้งหมด 7 เงื่อนไข คือ  

1. ประเภท  มีให้เลือก 2 รายการคือ 
 1.1 พึงรับ  ส าหรับหน่วยบริการรับส่งต่อ (หน่วยบริการที่รักษา) 
 1.2 พึงจ่าย ส าหรับหน่วยบริการส่งต่อ (หน่วยบริการประจ า)  
2. เขต 
3. จังหวัด 
4. โรงพยาบาล 
5. งวด STM 
6. ประเภทข้อมูล 
    - ข้อมูลปกติ 
    - ข้อมูลอุทธรณ์ 
7. ปีงบ 

ภาพหน้าจอส าหรับออกรายงานพึงรับ-พึงจ่าย ( statement )  
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ภาพหน้าจอรายงานพึงรับ-พึงจ่าย ( statement ) หลังระบุเงื่อนไขการออกรายงานที่ต้องการแล้ว 

ภาพตัวอย่างรายงานพึงรับ-พึงจ่าย ( statement ) รายงานรายบุคคล 
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8) กรณีค่าพาหนะในการรับส่งต่อผู้ป่วย 

  บนัทกึขอ้มลูการรบัสง่ตอ่ ดงันี ้
       ผูป้ว่ยนอก บนัทกึในหนา้ F1 ขอ้มลูทัว่ไปผูป้ว่ยนอก บนัทกึขอ้มลูการรบัสง่ตอ่ใหค้รบถว้น ดงันี ้
  1) คลกิในสีเ่หลีย่ม “มกีารสง่ตอ่” 
  2) บนัทกึหนว่ยบรกิารทีส่ง่ตอ่มา (รบัจาก) หรอื หนว่ยบรกิารทีส่ง่ตอ่ (สง่ไปยงั) 
  3) ระบวุตัถปุระสงคใ์นการสง่ตอ่ 

ภาพการบนัทกึคา่พาหนะสง่ตอ่ 
 

 ผูป้ว่ยใน บนัทกึขอ้มลูการรบัสง่ตอ่ในหนา้ F1 และ F4 AE/RF/LL ดงันี ้

  1. ขอ้มลูทัว่ไป F1 ระบปุระเภทการจ าหนา่ยเปน็ Transfer 

  2. ขอ้มลูการรบั-สง่ตอ่ หนา้ F4 AE/RF/LL  

    - บนัทกึหนว่ยบรกิารทีส่ง่ตอ่มา (รบัจาก) หรอื หนว่ยบรกิารทีส่ง่ตอ่ (สง่ไปยงั) 

   - ระบวุตัถปุระสงคใ์นการสง่ตอ่  
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ภาพที ่21   แสดงการบนัทกึคา่พาหนะสง่ตอ่ 

ภาพการบนัทกึคา่พาหนะสง่ตอ่ 
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  2. บนัทกึเบกิคา่พาหนะรบัสง่ตอ่ ในหนา้คา่รกัษาพยาบาล ทัง้กรณผีูป้ว่ยนอก และผูป้ว่ยใน ในชอ่ง
บรกิารอ่ืนๆ ทีย่งัไมไ่ดจ้ดัหมวด  
   2.1 กดปุม่  

ภาพการบนัทกึคา่พาหนะสง่ตอ่ 

  2.2 ปรากฏหนา้จอส าหรบับนัทกึรหสัเบกิ 

ภาพการบนัทกึคา่พาหนะสง่ตอ่ 
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  - บนัทกึรหสัเบกิ S1801 ระยะ 50 กม.แรกไมเ่กนิ 500 บาท กรณเีกนิ 50 กม.ตามดว้ยบนัทกึรหสั 

S1802    บนัทกึระยะทางตาม กม.ไปกลบั  

ภาพการบนัทกึคา่พาหนะสง่ตอ่ 

ภาพการบนัทกึคา่พาหนะสง่ตอ่ 
  2.3 บนัทกึขอ้มลูอ่ืนๆ ใหค้รบถว้น 
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9) การใหบ้รกิารแก่ผูม้สิีทธทิีย่งัไมไ่ดล้งทะเบยีนเลอืกหนว่ยบรกิารประจ า  
 (1) กรณผีูมี้สทิธทิีไ่ม่มีหนว่ยบรกิารประจ า (สทิธว่ิาง) เม่ือหนว่ยบรกิารไดใ้หบ้รกิารแลว้  
  1. ผู้ป่วยนอก ข้อมูลทั่วไป (F1) เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น Normal  Accident หรือ 
Emergency ตามอาการของผูป้ว่ย ตามภาพ 
  2. บนัทกึขอ้มลูอ่ืนๆ ใหค้รบถว้น ในทกุหนา้เมน ู
  3. ผูป้ว่ยใน บนัทกึทกุหนา้เมนเูหมอืนกรณผีูป้ว่ยในปกต ิ

เลือกเง่ือนไขการเรียกเก็บเป็น Normal หรือ 

Accident หรือ Emergency  

ภาพการบันทึกข้อมูลกรณีสิทธิว่าง  
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10) การให้บริการผู้ป่วยสิทธิว่างท่ีเสียชีวิตก่อนการลงทะเบียน 

 1. บันทึกรหัสโครงการพิเศษ Z75000 ในหน้า F1 ข้อมูลทั่วไปทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  

 ผู้ป่วยนอก 

รหัสโครงการพิเศษ 

ภาพการบันทึกรหัสโครงการพิเศษ 
          ผู้ป่วยใน 

ภาพการบันทึกรหัสโครงการพิเศษ 

 2. บันทึกข้อมูลอื่นๆ ให้ครบถ้วน 
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11) การให้บริการเด็กแรกเกิดที่เสียชีวิตก่อนการลงทะเบียน    
 1. ข้อมูลทั่วไป หน้า F1 ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน  
  1.1 เลือกประเภทบัตรเป็น บัตรประชาชน 
  1.2 บันทึกเลขบัตรเป็น “0”ทั้ง 13 หลัก 
  1.3 บันทึกรหัสโครงการพิเศษ Z39000 
   1.4 ผู้ป่วยใน ประเภทการจ าหน่ายเป็น Transfer หรือ Dead  
 
 ผู้ป่วยนอก  

ร หั ส โ ค ร ง ก า ร พิ เ ศ ษ 

ภาพการบันทึกข้อมูลการให้บริการเด็กแรกเกิดที่เสียชีวิตก่อนการลงทะเบียนผู้ป่วยนอก 
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 ผู้ป่วยใน  

ร หั ส โ ค ร ง ก า ร พิ เ ศ ษ 

ประเภทการจ าหน่ายเป็น 

ภาพการบันทึกข้อมูลการให้บริการเด็กแรกเกิดที่เสียชีวิตก่อนการลงทะเบียน ผู้ป่วยนอก 

 

 2. บันทึกข้อมูลอื่นๆ ให้ครบถ้วน 

 

12) ผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ 3 เดือนมาใช้
บริการทางการแพทย์  
 

 1. ข้อมูลทั่วไป F1 

  1.1 เลือกสิทธิประโยชน์  UCS สิทธิ UC 

   1.2 ผู้ป่วยนอก เลือกเง่ือนการเรียกเก็บตามอาการที่เข้ารับบริการ Normal Accident หรือ  

Emergency 

  1.3 เลือกรหัสโครงการพิเศษ Z34003 ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
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 ผู้ป่วยนอก 

รหัสโครงการพิเศษ Z34003 

ภาพการบันทึกรหัสโครงการพิเศษ Z34003 ผู้ป่วยนอก 

 ผู้ป่วยใน 

รหัสโครงการพิเศษ Z34003 

ภาพการบันทึกรหัสโครงการพิเศษ Z34003 ผู้ป่วยใน 
 

 2. บันทึกข้อมูลอื่นๆ ให้ครบถ้วน 
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13) กรณส่ีงเงินสมทบไมค่รบ 5 เดอืน มาใชบ้รกิารคลอด 

 1. หน้า F1 ข้อมูลทั่วไป F1 
  1.1 เลือกสิทธิประโยชน์  UCS สิทธิ UC 
  1.2 บันทึกรหัสโครงการพิเศษ Z34007 

รหัสโครงการพิเศษ Z34007 

ภาพการบันทึกข้อมูลกรณีส่งเงินสมทบไม่ครบ 5 เดือน มาใช้บริการคลอด 
  

 2. บันทึกข้อมูลอื่นๆ ให้ครบถ้วน 
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14) กรณีลงทะเบียนตามมติบอร์ด 

 14.1 กรณีรับบริการตรงหน่วยที่ลงทะเบียน 
 ผู้ป่วยนอก 
 1. กรณีรับบริการตรงหน่วยที่ลงทะเบียน เบิกได้เฉพาะค่าใช้จ่ายสูง F4,F5 และรายการอวัยวะเทียม
และอุปกรณ์บ าบัดรักษา 
 ข้อมูลทั่วไป F1 เงื่อนไขการเรียกเก็บไม่เลือก (default ที่กรุณาเลือก)  

ภาพการบันทึกข้อมูลกรณีรับบริการตรงหน่วยที่ลงทะเบียน เบิกได้เฉพาะค่าใช้จ่ายสูง 
 

 2. บันทึกเบิกตามเงื่อนไขที่ก าหนด กรณีค่าใช้จ่ายสูงในหน้า F4 หรือ F5  

ภาพการบันทึกเบิกตามเงื่อนไขท่ีก าหนด กรณีค่าใช้จ่ายสูง  
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ภาพการบันทึกเบิกตามเงื่อนไขท่ีก าหนด กรณีค่าใช้จ่ายสูง  

อวยัวะเทยีมและอุปกรณ์บ ำบดัรกัษำ 

ภาพการบันทึกเบิกตามเงื่อนไขท่ีก าหนด กรณีค่าใช้จ่ายสูง  
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14.2  กรณีรับบริการไม่ตรงกับหน่วยที่ลงทะเบียน  

 1.  ข้อมูลทั่วไปหน้า F1 เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บตามอาการที่ผู้ป่วยเข้ารับบริการ 

 ผู้ป่วยนอก 

เลือกเง่ือนไขการเรียกเก็บเป็น Normal 

หรือ Accident หรือ Emergency  

ภาพการบันทึกข้อมูลกรณีรับบริการไม่ตรงกับหน่วยที่ลงทะเบียน 

 

 2. บันทึกข้อมูลอื่นๆ ให้ครบถ้วน 

 

 ผู้ป่วยใน บันทึกข้อมูลเหมือนกรณีผู้ป่วยในทั่วไป 
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15) กรณีการให้บริการรักษาเร่งด่วนส าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ตีบหรืออุดตัน (Stroke fast track) 

 บันทึกข้อมูลกรณีผู้ป่วยนอก หรือ ผู้ป่วยในตามข้อมูลให้บริการ ในหน้าเมนูบันทึกเพ่ือเบิกชดเชย

ค่าบริการให้ครบถ้วน โดยมี รายละเอียดเฉพาะ ดังนี้ 

 1. ระบุโรคหลัก (PDx.) หรือโรครอง (SDx.) ของภาวะโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะ

เฉียบพลัน (cerebral infarction)  

 2. ระบุรหัสหัตถการ (ICD9-CM) ได้แก่  

  2.1 CT Brain  และ Thrombolytic Agent  และ/หรือ 

  2.2  Diagnostic Physical Therapy  กรณีที่ ผู้ ป่ วยมีความจ า เป็นต้องได้ รับการท า

กายภาพบ าบัดและ/หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ระบุรหัสหัตถการที่ท า  

 3. บันทึกรายการยาละลายลิ่มเลือดตาม Drug Catalogue ของหน่วยบริการ ในหน้าค่ารักษา 

พยาบาล 

 4. บันทึกข้อมูลอื่นๆ ให้ครบถ้วนทุกหน้าเมนู 

16) กรณีการให้บริการผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด

ที่มีการ ยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST (ST-elevated myocardial 

infarction fast track) 

 บันทึกข้อมูลกรณีผู้ป่วยนอก หรือ ผู้ป่วยในตามข้อมูลให้บริการ ในหน้าเมนูบันทึกเพ่ือเบิกชดเชย

ค่าบริการให้ครบถ้วน โดยมี รายละเอียดเฉพาะ ดังนี้ 

 1. ระบุรหัสโรคหลัก (PDx.) หรือ โรครอง (SDx.)  

 2. ระบุรหัสหัตถการ (ICD9-CM) เป็น Thrombolytic Agent (9910) 

 3. บันทึกรหัสยาตาม Drug Catalogue ในหน้าค่ารักษาพยาบาล 

 4. บันทึกข้อมูลอื่นๆ ให้ครบถ้วนทุกหน้าเมนู 

 ทั้งนี้ยกเลิกการบันทึกข้อมูลในระบบ Disease Management Information System (DMIS) 
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17) การให้เคมีบ าบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษา ส าหรับผู้ป่วยมะเร็ง 

 1. ผู้ป่วยนอก 
      1.1 ข้อมูลทั่วไป F1  
           - ให้บริการในจังหวัด ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ โดยโปรแกรม Default ที่  
“กรุณาเลือก” 
           - ให้บริการข้ามจังหวัด เลือกเงื่อนไขเป็น OP Refer หรือ Emergency (ถ้าเข้าด้วย
อาการฉุกเฉิน) 
      1.2 บันทึกรหัสโรคมะเร็ง หน้า F2 การวินิจฉัยโรค 
      1.3 กรณีให้ยาเคมีบ าบัดชนิดฉีด หรือ รังสีรักษา บันทึกรหัสหัตถการ หน้า F3 การผ่าตัด
หัตถการ 
      1.4 กรณีรังสีรักษา หรือรังสีวางแผนบันทึกตามรหัสเบิกท่ีก าหนดในหน้า F5 มะเร็ง 
      1.5 บันทึกรายการยาเคมีบ าบัดในหน้าค่ารักษาพยาบาล F7 หรือ F8 ตามรายการยาใน 
Drug Catalog   ของหน่วยบริการ 

ในจังหวัด ไม่เลือกเง่ือนไขการเรียกเก็บ 

ข้ามจังหวัด เลือก OP Refer ข้ามจังหวัด 

ภาพการบันทึกข้อมูลรักษาโรคมะเร็ง 
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ภาพการบันทึกข้อมูลรักษาโรคมะเร็ง 

ภาพการบันทึกข้อมูลรักษาโรคมะเร็ง 
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มะเร็งโปรโตคอลเลือก RTX101-RTX214 

ภาพการบันทึกข้อมูลรักษาโรคมะเร็ง 

มะเร็งท่ัวไปเลือก RTX216 

ภาพการบันทึกข้อมูลรักษาโรคมะเร็ง 
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บันทึกยามะเร็ง 

ภาพการบันทึกข้อมูลรักษาโรคมะเร็ง  

หน้าจอบันทึกรายการยา 

ภาพการบันทึกข้อมูลรักษาโรคมะเร็ง 
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บันทึกข้อมูลการใช้ยา 

ภาพการบันทึกข้อมูลรักษาโรคมะเร็ง 

ขั้นตอนการบันทึกครบถ้วน 

ภาพการบันทึกข้อมูลรักษาโรคมะเร็ง 
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ภาพการบันทึกข้อมูลรักษาโรคมะเร็ง 

 2. ผู้ป่วยใน บันทึกข้อมูลรหัสโรค รหัสหัตถการ และยาเคมีบ าบัดเหมือนกรณีผู้ป่วยนอก (ไม่มีรหัส

รังสีรักษาให้บันทึกเบิกค่าใช้จ่ายรวมใน DRG ปกติ)  
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18) การบริการรักษาผ่าตัดต้อกระจกพร้อมเลนส์แก้วตาเทียม 

 บันทึกข้อมูลบริการในหน้าผู้ป่วยในเท่านั้น  

  1.1 บันทึกในหน้าผู้ป่วยใน เลือกประเภทบริการ/รักษา เป็น Ambulatory Care  

  1.2  AN บันทึกเป็น Running Number ของหน่วยบริการ 

  1.3 บันทึกข้อมูลอื่นๆ ให้ครบถ้วน  

ภาพการบันทึกข้อมูลบริการรักษาผ่าตัดต้อกระจกพร้อมเลนส์แก้วตาเทียม 
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19) การขอรบัค่าใชจ้า่ยกรณ ีใหบ้รกิารดแูล รกัษาฟื้ นฟูทางการแก้ไขการพูด 
ทนัตกรรมจดัฟนั และผา่ตดัส าหรบัผูม้ภีาวะปากแหวง่ เพดานโหว ่(Cleft lip 
cleft palate) ในระบบหลกัประกันสุขภาพแหง่ชาต ิ
 

  1. การบันทึกเบิกกรณีการผ่าตัดแก้ไขภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ การใส่อุปกรณ์เพดานเทียมและ
อุปกรณ์ในการบริการทันตกรรมจัดฟัน   การใส่เพดานเทียม(Obturator)และ/หรือเครื่องมือจัดโครงสร้าง
จมูกและสันเหงือก(Nasoalveolar molding หรือ NAM) ให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการ ด้วย
โปรแกรม e-claim ของ สปสช.ภายใน 30 วันหลังให้บริการ หลังจากนั้น สปสช.จะประมวลผลจ่ายชดเชย
และตอบกลับให้หน่วยบริการทราบทุวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์  หลังจากนั้น สปสช.จะออก Statement 
การจ่ายเงินให้หน่วยบริการโดยตัดรอบการส่งข้อมูลทุกสิ้นเดือน มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.1 ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วยใน  หน่วยบริการต้องบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยให้ครบทุกช่อง 
เหมือนกรณีผู้ป่วยในทั่วไป 
  1.2 กรณีขอเบิกเพดานเทียม(Obturator)และหรือเครื่องมือจัดโครงสร้างจมูกและสันเหงือก 
(Nasoalveolar molding) หรือ NAM ให้สามารถเลือกรายการได้ดังนี้ 
   1.2.1 เมนูค่ารักษาพยาบาล  หน้า  F7 บันทึกค่ารักษาพยาบาล 
   1.2.2 เลือกรายการที่ช่องอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บ าบัดรักษา ตามภาพ 
   1.2.3 บันทึกรหัสอุปกรณ์หรืออวัยวะเทียมที่ต้องการขอเบิก เช่น 2704 จ านวน 1 ชิ้น 
ราคาที่ขอเบิก 800 บาท แล้วกดปุ่มบันทึกเพ่ิมรายการ  ตามภาพดังนี้ 
     1) เลือกรหัสอุปกรณ์ 
    2) บันทึกจ านวนที่ขอเบิก 
    3) บันทึกจ านวนเงินที่ขอเบิก     
    4) กดเพ่ิมรายการ  

ภาพรายการอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บ าบัดรักษา 
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ภาพตัวอย่างการบันทึกเบิกเพดานเทียม 

 2. การบันทึกเบิกกรณีทันตกรรมจัดฟัน และบริการแก้ไขการพูดและการได้ยิน ในโปรแกรม 

DMIS_Cleft Lip Cleft Palate 

       2.1 บันทึกข้อมูลผ่านระบบที่ web site สปสช./บริการออนไลน์/การบริหารจัดการโรค

เฉพาะ/1 ลงทะเบียนผู้ป่วยรายโรค(DMIS) 

        2.2 ล็อคอินเข้าสู่ระบบ ดังภาพ 

ภาพการล็อคอินเข้าสู่ระบบ 
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  2.3 เลือกรายการบริหารจัดการโรค เลือกที่ D10 ดังภาพ 

ภาพรายการบริหารจัดการโรค  
   
  2.4 โปรแกรมจะมีองค์ประกอบในการท างานของโปรแกรม ดังนี้ 
       1) การลงทะเบียน (ยสส.1) 
       2) การรักษา/ติดตามผล 
    การนัด 
    การลงทะเบียน ยสส.2 (ฝ่าตัด) 
    การลงทะเบียน ยสส.3 (พัฒนาการ/การคลอด/ประวัติครอบครัว) 
    การลงทะเบียน ยสส.5 (ฝึกพูด) 
    การลงทะเบียน ยสส.4 (จัดฟัน) 
                       3) ประวัติการรักษา/ติดตามผล 
           4) รายงาน 
           5) รายงานการชดเชย 
   2.5 การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ  
   1) เลือกเมนูลงทะเบียน 
   2) ใส่รหัสหรือค้นหาด้วยชื่อ 
   3) ผลการค้นหาเพื่อลงทะเบียน 
   4) บันทึกข้อความต่างๆให้ครบถ้วน ส าหรับข้อความส าคัญ * 
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ภาพการลงทะเบียน 

ภาพการค้นหาด้วยรหัส 

ภาพการค้นหาด้วยชื่อ/รหัส เพื่อลงทะเบียน 
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ภาพการค้นหาด้วยรหัส 

ภาพการบันทึกข้อมูลการวินิจฉัย 
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ภาพการบันทึกข้อมูลนัดผู้ป่วย 

ภาพการบันทึกข้อมูลการรักษา (ยสส.2) 
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ภาพการบันทึกข้อมูลการรักษา( ยสส.2) 

ภาพการบันทึกข้อมูลภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัด 
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ภาพการบันทึกข้อมูลการรักษา (ยสส.3) 

ภาพการบันทึกข้อมูลการรักษา (ยสส.3 ต่อ) 
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ภาพการบันทึกข้อมูลการแก้ไขการพูด (ยสส.5) 
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ภาพการบันทึกข้อมูลการรักษาทันตกรรม (ยสส.4) 

ภาพประวัติการรักษา 
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ภาพรายละเอียดการประวัติการลงทะเบียน รักษาและติดตามผล 

 

 3. การส่งเบิกค่าใช้อุปกรณ์ Maxillary Distractor   สามารถด าเนินการตามรายละเอียดตาม 

ขั้นตอนการด าเนินการกรณีเบิกใช้  Maxillary Distractor   
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20) รายการอปุกรณแ์ละอวยัวะเทยีมในการบ าบดัโรค (Instruments) 

 1. ผู้ป่วยนอก ข้อมูลทั่วไป F1 
      1.1 กรณีให้บริการในจังหวัด ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ 
      1.2 กรณีให้บริการข้ามจังหวัด เลือกเงื่อนไขเป็น Normal Accident Emergency หรือ OP 
Refer ข้ามจังหวัด ตามเงื่อนไขการรับบริการและสิทธิประโยชน์ที่ก าหนด 

บริการในจังหวดัไม่เลือก

บริการขา้มจังหวัดระบ ุ

เงื่อนไขการเรียกเกบ็ 

ภาพการบันทึกเบิกอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บ าบัดรักษา 



496 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 

 2. การบันทึกเบิกอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บ าบัดรักษาในหน้าค่ารักษาพยาบาล เหมือนกันทั้งกรณี
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 

ภาพการบันทึกเบิกอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บ าบัดรักษา 

ภาพการบันทึกเบิกอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บ าบัดรักษา 
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ภาพการบันทึกเบิกอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บ าบัดรักษา 

21) การบรกิารรกัษาโรคหลอดเลือดโคโรนารผี่านสายสวน (Percutaneous 

Coronary Intervention: PCI) และการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วย

วธิกีารผา่ตดั 

 ขั้นตอนการขอ Username/Password เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลการใช้อุปกรณ์ในระบบ VMI  

 1. หน่วยบริการรับการตรวจประเมินจาก สปสช. กรณีที่ผ่านตามแนวทางที่ก าหนด จะได้รับการขึ้น

ทะเบียนเป็นหนว่ยบรกิารรบัสง่ตอ่เฉพาะด้าน PCI ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

 2. สปสช. โดยส านักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ (สจช.) ส่งหนังสือถึงองค์การเภสัชกรรม

แจ้งรายชื่อหน่วยบริการเข้าใหม่ เพ่ือเพ่ิมในฐานข้อมูลเบิกของโปรแกรม องค์การเภสัชกรรม และ

ด าเนินการออก Username/Password  ให้หน่วยบริการจัดส่งให้ สจช.  

 3. สจช. ประสานหน่วยบริการเพ่ือแจ้ง Username/Password  คู่มือการใช้งานเบื้องต้น และ

หนังสือแจ้งรายละเอียดรายการอุปกรณ์ที่สามารถเบิกได้ในระบบ VMI เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบันทึก

ข้อมูลการใช้อุปกรณ์ผ่านโปรแกรมของ อภ.ต่อไป 
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22) การจ่ายส าหรับบริการผ่าตัดข้อเข่าเทียม 
 

 หนว่ยบรกิารบนัทกึขอ้มลูเพ่ือเบกิจา่ยคา่บรกิารทางการแพทยต์ามระบบการจา่ยชดเชยคา่บรกิารทางการ
แพทย ์(โปรแกรม e-Claim) แบง่เปน็  
 1. คา่ใชจ้า่ยส าหรบัการใหบ้รกิารผูป้ว่ยใน (รวมบรกิารผา่ตดั) จา่ยชดเชยตามกลุม่ วนิจิฉยัโรครว่ม (DRGs) 
ตามอัตราจา่ยผูป้ว่ยในระดบัเขต 
 2. คา่อุปกรณข์อ้เขา่เทยีมและอุปกรณอ่ื์น จา่ยชดเชยเปน็เงนิจากกองทนุงบบรกิารกรณเีฉพาะ ไมเ่กนิเพดาน
ราคาตามประกาศ สปสช. เรือ่งรายการอุปกรณอ์วยัวะเทยีมและขอ้บง่ชีใ้นการบ าบดัโรค พ.ศ. 2559  ตามทีห่นว่ย
บรกิารบนัทกึขอ้มลูอุปกรณข์อ้เขา่เทยีมและอุปกรณอ่ื์น ๆ ทีใ่ชใ้นระบบ E-Claim พรอ้มหลกัฐานการใชอุ้ปกรณข์อ้
เขา่เทยีม (สตกิเกอร)์ ในเวชระเบยีน 
 

23) การรกัษาดว้ยออกซเิจนความกดดนัสูง 

 1. ผู้ป่วยนอก ข้อมูลทั่วไป F1 
      1.1 กรณีให้บริการในจังหวัด ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ 
  1.2 กรณีให้บริการข้ามจังหวัด เลือกเงื่อนไขเป็น  Normal Accident Emergency  หรือ  
OP Refer  ข้ามจังหวัด ตามเงื่อนไขการรับบริการและสิทธิประโยชน์ที่ก าหนด 

บริการในจังหวดัไม่เลือกเเงื่อนไขการ

เรียกเก็บ 

ภาพการบันทึกการรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง 
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บริการข้ามจังหวัดระบุ 

ภาพการบันทึกการรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง 
  
 2. บันทึกรหัสโรคในหน้า F2 ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 

                            ภาพการบันทึกการรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง 
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 3. บันทึกรหัสหัตถการในหน้า F3 ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 

ภาพการบันทึกการรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง 

 4. บันทึกข้อมูลเบิกกรณีรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง  
  4.1 ผู้ป่วยนอกบันทึกเบิกในหน้า F4 ค่าใช้จ่ายสูง 

ภาพการบันทึกข้อมูลเบิกกรณีรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง  
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  4.2 ผู้ป่วยในบันทึกหน้าค่ารักษาพยาบาล F5 เมนู อวัยวะเทียม/อุปกรณ์บ าบัดรักษา รหัส

เบิก IP006  

ภาพการบันทึกหน้าค่ารักษาพยาบาล อวัยวะเทียม/อุปกรณ์บ าบัดรักษา 

ภาพการบันทึกหน้าค่ารักษาพยาบาล อวัยวะเทียม/อุปกรณ์บ าบัดรักษา 
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24) การจัดการหาดวงตาส าหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา 
 1. บันทึกเบิกกรณีการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา (Cornea Transplant) ในหน้าค่ารักษาพยาบาล F5 
เมนูรายการอ่ืนๆ ที่ยังไม่ได้จัดหมวด รหัสเบิก DMICNT 
 2. บันทึกข้อมูลอื่นๆ ให้ครบถ้วน 

ภาพการบันทึกเบิกกรณีการผ่าตัดเปล่ียนกระจกตา 

ภาพการบันทึกเบิกกรณีการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา 
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ภาพการบันทึกเบิกกรณีการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา 

25)  ค่าสารเมทาโดน (Methadone) ส าหรับการให้สารเมทาโดนระยะยาว 

(Methadone maintenance treatment: MMT) 

1. บันทึกเบิกได้เฉพาะผู้ป่วยนอก ข้อมูลทั่วไป F1 ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ ผู้ป่วย
สามารถรับบริการต่างหน่วยบริการประจ าได้ 

ไม่เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ 

ภาพการบันทึกเบิกได้เฉพาะผู้ป่วยนอก ข้อมูลทั่วไป 
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 2. บันทึกเบิกค่าสารเมทาโดนในหน้า F5 ค่าใช้จ่ายสูง บันทึกจ านวนวันไม่เกินจ านวนวันของเดือนที่

รับบริการ 

ภาพการบันทึกเบิกได้เฉพาะผู้ป่วยนอก ข้อมูลทั่วไป 

ภาพการบันทึกเบิกได้เฉพาะผู้ป่วยนอก ข้อมูลทั่วไป 
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26) ค่าบริการแบบประคับประคอง(Palliative care) ส าหรับผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายที่บ้าน 

 หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการ ด้วยโปรแกรม e-claim ของ สปสช.ภายใน 30 วันหลัง
ให้บริการ หลังจากนั้น สปสช.จะประมวลผลจ่ายชดเชยและตอบกลับให้หน่วยบริการทราบทุกวันจันทร์ วัน
พุธ วันศุกร์  หลังจากนั้น สปสช.จะออก Statement การจ่ายเงินให้หน่วยบริการโดยตัดรอบการส่งข้อมูล
ทุกสิ้นเดือน มีรายละเอียด ดังนี้    
 1. บันทึกข้อมูลทั่วไปให้ครบถ้วน เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ (F1) กรณีรักษาในจังหวัดเดียวกับหน่วย
บรกิารหรอืหนว่ยบรกิารรกัษาเปน็หนว่ยบรกิารประจ า ไมต่อ้งเลอืกเงือ่นไขการเรยีกเก็บ ตามภาพ 

ภาพการบนัทกึเงื่อนไขการเรียกเก็บบริการดูแลแบบประคับประคอง 
      2. บนัทกึขอ้มลูหนา้ (F2) บนัทกึรหสัโรค ดงัภาพ 

ภาพการบนัทกึรหสัโรค 
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 3. บนัทกึขอ้มลูหนา้ (F3) บนัทกึรหสัหตัถการใหส้อดคลอ้งกบักรณทีีข่อเบกิ ตามภาพ 

ภาพการบนัทกึขอ้มูลหนา้ (F3) บนัทกึรหสัหตัถการ 

 

 4. บันทึกข้อมูลหน้า (F6) Palliative Carey เลือกกลุ่มรายการ 3  เลือกรายการ : End Of Life Care 

และระบวุนัทีเ่ริม่เยีย่มบา้น แลว้กดปุม่เพ่ิมรายการ ตามภาพ 

ภาพบนัทกึขอ้มูลหนา้ (F6) Palliative Care 
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 3. บันทึกข้อมูลหน้า F7  เลือกท่ีปุ่มรายการบริการอ่ืนๆที่ยังไม่ได้จัดหมวด กรณีท่ีหน่วยบริการมีการ

ใหบ้รกิารเกีย่วกบัการใหย้า Morphine และหรอืท าแผล (Dressing) และหรอืมกีารใหอ้อกซเิจน โดยเลอืกตาม

รายการ ถา้ไมไ่ดใ้หบ้รกิารกรณดีงักลา่วแตม่กีารออกเยีย่มบา้น ไมต่อ้งบนัทกึรายการในสว่นนี ้ตามภาพ 

ภาพบนัทกึขอ้มูลหนา้ F7  เลอืกทีปุ่ม่รายการบรกิารอ่ืนๆ ทีย่งัไม่ไดจ้ดัหมวด 
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13 
ภาคผนวก 

ขั้นตอนการอุทธรณ์จ่ายชดเชย  
(e-Appeal)  

ผ่านโปรแกรม e-Claim  

ค านิยาม 

 การอุทธรณ์การจ่ายชดเชย (e-Appeal) หมายถึง การขอแก้ไขข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ (ผ่าน A ) 
และเป็นข้อมูลที่ได้ตัดยอดข้อมูลออกรายงานการรักษา (Statement) แล้ว ในระบบอิเลคทรอนิกส์ผ่าน
โปรแกรม e-Claim  

หลักเกณฑ์ 

  สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UCS) และข้อมูล OP Refer ข้ามจังหวัด สามารถด าเนินการ
อุทธรณ์การจ่ายชดเชย (e-Appeal) ได้ เฉพาะข้อมูลที่ออก Statement แล้วเท่านั้น 

  สิทธิข้าราชการ (OFC) สามารถด าเนินการอุทธรณ์การจ่ายชดเชย (e-Appeal) ได้ เฉพาะข้อมูลที่
ออก Statement แล้วเท่านั้น 

  สิทธิองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. (LGO) สามารถด าเนินการอุทธรณ์การจ่ายชดเชย          
(e-Appeal) ได้ เฉพาะข้อมูลที่ได้รับ REP และเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ (ผ่าน A) เท่านั้น 

  สิทธิประกันสังคม (SSS) สามารถด าเนินการอุทธรณ์การจ่ายชดเชย (e-Appeal) ได้ เฉพาะข้อมูลที่
ออก Statement แล้วเท่านั้น คู่มือการด าเนินการสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บ e-Claim เมนูดาวน์โหลด 
ส่วนของเอกสารประกอบการชดเชย สิทธิประกันสังคม 
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ขั้นตอนการขออุทธรณ์ข้อมูล 

 การอุทธรณ์จ่ายชดเชย (e-Appeal) เพ่ือขอแก้ไขข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช. มีขั้นตอนดังนี้  
    1. การตรวจสอบสถานะข้อมูล เพ่ือให้ทราบสถานะข้อมูลที่ต้องการแก้ไขเป็นข้อมูลที่ออก             
Statement แล้วหรือไม่ สามารถตรวจสอบผ่านทางหน้าเว็บ e-Claim มีข้ันตอนดังนี ้
   1.1 เลือกที่เมนูค้นหาข้อมูลผู้ป่วย 
   1.2 เลือกเมนูค้นหาข้อมูลผู้ป่วย 
   1.3 เมื่อเข้าสู่หน้า ค้นหาข้อมูลผู้ป่วย ให้ระบุเงื่อนไข ดังนี้ 

 - ระบุ PERSON_ID (เลขท่ีบัตรประชาชน) 
 - ระบุ HN 
 - ระบุ AN 
 - ระบุ DATEADM (วันที่รับบริการ) 

1.4 ข้อมูลที่จะสามารถท า e-appeal ได้ ต้องเป็นข้อมูลที่  STATUS= ออก Statement 
เท่านั้น 

ภาพหน้าจอแสดงผลการค้นหาข้อมูลผู้ป่วย 

ภาพหน้าจอค้นหาข้อมูลผู้ป่วย 
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2. การดาวน์โหลดไฟล์ e-Appeal หากตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการแก้ไขมีสถานะเป็น “ออก          
Statement” แล้ว ให้ผู้ใช้งานเลือกท่ีเมนู อุทธรณ์จ่ายค่าชดเชย Appeal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพหน้าจอแสดงเมนูอุทธรณ์จ่ายค่าชดเชย Appeal 

2.1 เมื่อเข้าสู่หน้า การอุทธรณ์จ่ายค่าชดเชย (e-Appeal) ให้ระบุเงื่อนไข ดังนี้ 
- เลือกเป็น IPD (ผู้ป่วยใน) หรือ OPD (ผู้ป่วยนอก) 
- ระบุ PERSON_ID (เลขที่บัตรประชาชน) 
- ระบุ HN 
- ระบุ AN 
- ระบุ DATEADM (วันที่รับบริการ) 

    2.2 เมื่อระบุรายละเอียดเงื่อนไข แล้วให้กดปุ่ม ค้นหา และหน้าจอจะแสดงข้อมูลผู้ป่วย และให้
คลิกท่ี Download เพ่ือ Download ข้อมูลการอุทธรณ์ค่าชดเชย e-Appeal เพ่ือน าเข้าโปรแกรม e-Claim 

 

ภาพหน้าจอแสดงเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล e-appeal 
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  3. ตรวจสอบสถานะข้อมูลที่ต้องการอุทธรณ์ ในโปรแกรม e-Claim สถานะข้อมูลต้องเป็นสีฟ้า 
(ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช.) และเป็นข้อมูลที่ออก Statement แล้วเท่านั้น โดยเลือกที่เมนูค้นหาผู้ป่วย 
OPD หรือค้นหาผู้ป่วย IPD แล้วแต่กรณี ดังภาพ 

ภาพหน้าจอโปรแกรม e-Claim แสดงผลการค้นหาข้อมูลที่ต้องการอุทธรณ์ 

ปัญหาที่พบบ่อย 
1. หากสถานะข้อมูลเป็นสีเหลือง เจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการจะต้องท าการรับ REP ให้เรียบร้อย

ก่อน 
2. หากสถานะข้อมูลเป็นสีเทา ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ สปสช. เพ่ือแจ้งแนวทางการแก้ไข เพราะปัญหา

ของหน่วยบริการแต่ละแห่งจะแตกต่างกัน 
3. หากไม่พบข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในโปรแกรม e-Claim ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการท า

หนังสือขอฐานข้อมูลกลับจาก สปสช. โดยใช้แบบฟอร์ม FM-20-002 ดาวน์โหลดได้จากเว็บ  
e-Claim เมนูดาวน์โหลด 
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 4. การน าเข้าข้อมูล e-appeal หากสถานะข้อมูลที่ต้องการอุทธรณ์เป็นสีฟ้า ให้ท าการน าเข้าข้อมูล        
e-appeal ขั้นตอนดังนี้ 
  4.1 เลือกที่เมนูบริการ >> รับข้อมูล >> e-Appeal  
  4.2 Browse.. ไฟล์ e-appeal ที่ดาวน์โหลดจากเว็บ ในข้อ 2.2  
  4.3 กดปุ่มน าเข้าข้อมูล หากสถานะข้อมูลถูกต้อง โปรแกรมจะแจ้งว่าปรับสถานะข้อมูลแล้ว  
  4.4 หากโปรแกรมแจ้งข้อความอ่ืน ให้ตรวจสอบสถานะข้อมูลตามแนวทางข้อ 3 ส่วนของ
ปัญหาที่พบบ่อย 
 

ภาพหน้าจอโปรแกรม e-Claim แสดงข้ันตอนการรับไฟล์ e-Appeal 
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ภาพหน้าจอโปรแกรม  e-Claim แสดงการ Browe ไฟล์ e-appeal ที่ดาวน์โหลดจากเว็บ 

ภาพหน้าจอโปรแกรม  e-Claim แสดงข้อความหลังการน าเข้าไฟล์ e-appeal 

 5. การแก้ไขข้อมูล เมื่อน าเข้าไฟล์ e-Appeal ในโปรแกรม e-Claim เรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการ
ดังนี้ 

  5.1 เลือกที่เมนูค้นหาผู้ป่วย OPD หรือค้นหาผู้ป่วย IPD แล้วแต่กรณี กรอกรายละเอียดเคสที่
ต้องการอุทธรณ์ กดค้นหา จะปรากฏข้อมูล 2 record ประกอบด้วย 

   - ข้อมูลสถานะสีเทา หมายถึง ข้อมูลเก่าซึ่งไม่สามารถท าการแก้ไขข้อมูลได้ (Log) 
    - ข้อมูลสถานะสีขาว หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยบริการสามารถท าการแก้ไขได้ โดยการ 
Double click ที่ข้อมูล จากนั้นท าการแก้ไขข้อมูล และตรวจสอบการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วจึง
ส่งออกไฟล์ เพ่ือส่งไปยัง สปสช. 
  5.2 เลือกข้อมูล record สถานะสีขาว เพ่ือท าการแก้ไข 
  5.3 แก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน  
  5.4 จากนั้นกดบันทึก 
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หมายเหตุ 

 การน าเข้าไฟล์ e-Appeal ในโปรแกรม e-Claim ใน 1 เคส สามารถน าเข้าได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น 
ดังนั้น เมื่อน าเข้าไฟล์ e-appeal เรียบร้อยแล้ว ห้ามลบข้อมูล record สีขาว เด็ดขาด เพราะจะท าให้
หน่วยบริการไม่สามารถท าการ e-appeal ได้ หากเกิดปัญหาหลังการน าเข้าข้อมูล เช่น บันทึกข้อมูลไม่ผ่าน 
ติด C เบื้องต้น ให้เจ้าหน้าที่โทรประสานแจ้งหน้าที่ e-Claim เพ่ือสอบถามแนวทางการแก้ไข  

ภาพหน้าจอโปรแกรม e-Claim แสดงสถานะข้อมูลหลังจากรับไฟล์ e-Appeal 

6. การส่งออกไฟล์ e-Appeal  

  หลังจากที่หน่วยบริการด าเนินการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หน่วยบริการต้องส่งออกข้อมูล
ในรูปแบบไฟล์ .ecd เพ่ือส่งเข้ามาตรวจสอบในระบบ online การส่งออกข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ 

6.1 เลือกที่เมนูบริการ >> ส่งออกข้อมูล  

6.2 เลือกรูปแบบข้อมูล เป็น 3 = ข้อมูล Appeal  และเลือกสิทธิประโยชน์  

6.3 เลือกสิทธิประโยชน์ ของข้อมูลที่ต้องการส่งออก  

6.4 กดแสดงข้อมูล จะพบข้อมูลที่ต้องการส่งออก  

6.5 กดส่งออกข้อมูล  

6.6 เมื่อส่งออกข้อมูลเรียบร้อยโปรแกรมจะแจ้งชื่อไฟล์  

6.7 ให้น าไฟล์ดังกล่าวส่งเข้าระบบเพ่ือประมวลผลต่อไป 
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ภาพหน้าจอโปรแกรม e-Claim การส่งออกข้อมูล 

ภาพหน้าจอโปรแกรม e-Claim แสดงการเลือกข้อมูล e-appeal เพื่อส่งออกไฟล์ .ecd 
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ภาพหน้าจอโปรแกรม e-Claim แสดงสถานะข้อมูลหลังจากรับ rep กรณีข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบ 
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7. กรณี e-Appeal ไม่ผ่านการตรวจสอบ การแก้ไขหน่วยบริการจะต้องด าเนินการ e-appeal ใหม่
อีกครั้ง โดยสถานะข้อมูลจะแสดง ดังนี้ 

  7.1 เมื่อรับ REP ข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ จะมีสถานะ “สีเทา”  
 7.2 ข้อมูลเคสเดิมจะเปลี่ยนสถานะจาก “สีเทา” เป็น “สีฟ้า” 
  7.3 ให้หน่วยบริการด าเนินการ e-Appeal ใหม่อีกครั้ง  

ภาพหน้าจอโปรแกรม e-Claim แสดงสถานะข้อมูลหลังจากรับ rep กรณีข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบ 

ภาพหน้าจอโปรแกรม e-Claim แสดงสถานะข้อมูลหลังจากส่งออกข้อมูล 
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14 
ภาคผนวก 
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15 
ภาคผนวก 

รายการชดเชยค่าบริการส่งต่อ
ผู้ป่วยนอก OP-Refer 

 (รายการที่ก าหนดราคากลาง) 

ที่ ล าดับ รหัส รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ 
  7.7.3   การตรวจจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron microscopy) 

1 7.7.3.
1 

38330 การตรวจด้วยวิธีจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน 
(Transmission electron mi-
croscopy) 

ชิ้น 2,800   

2 7.7.3.
2 

38331 การตรวจด้วยวิธีจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด 
(Scanning electron micros-
copy) 

ชิ้น 3,400   

  8.2   X-ray: Special       

3 8.2.1 42001 Fluoroscopic observation คร้ัง 600 ไม่รวมค่าตัดหรือ
เจาะส่งตรวจชิ้นเนื้อ 

4 8.2.28 42512 Angiography, single shot คร้ัง 4,000 รวมวัสดุเวชภัณฑ์
พื้นฐานในการท า
หัตถการ set เข็ม 
สายสวน catheter 
และเครื่องมือรังสี

5 8.2.29 42513 Angiography, selective คร้ัง 17,000 

6 8.2.30 42514 Angiography, each following 
vessel 

คร้ัง 5,000 

  8.4   CT & CTA       

7 8.4.1 44001 CT 1 part + Multiphase CM คร้ัง 6,800   

8 8.4.2 44002 CT 1 part + 3D Navigator คร้ัง 14,500   

9 8.4.3 44003 3D CT scan คร้ัง 8,000   

10 8.4.6 44010 CTA 1 part คร้ัง 12,000   
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ที่ ล าดับ รหัส รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ 

11 8.4.7 44011 CTA Peripheral run off คร้ัง 12,000   
12 8.4.8 44020 CT Fistulogram คร้ัง 6,000   
13 8.4.9 44101 CT Brain NC คร้ัง 3,100   
14 8.4.10 44102 CT Brain with CM คร้ัง 4,600   
15 8.4.11 44103 CTA Brain คร้ัง 12,000   
16 8.4.12 44110 CT Sella คร้ัง 4,000   
17 8.4.13 44111 CT Pituitary gland 2 planes คร้ัง 5,000   
18 8.4.14 44140 CT Spine 1 part คร้ัง 5,350   
19 8.4.15 44150 CT Myelogram คร้ัง 5,800   
20 8.4.16 44201 CT Facial bone คร้ัง 4,000   
21 8.4.17 44202 CT Facial bone3 D คร้ัง 6,000   
22 8.4.18 44210 CT Orbits 2 planes คร้ัง 5,000   
23 8.4.19 44220 CT Temporal bone คร้ัง 5,000   
24 8.4.20 44221 CT IAC/Temporal bone screening คร้ัง 3,100   
25 8.4.21 44222 CT IAC คร้ัง 5,000   
26 8.4.22 44223 CT Parotid gland คร้ัง 5,700   
27 8.4.23 44230 CT Nasal cavity คร้ัง 4,000   
28 8.4.24 44231 CT Nasopharynx 2 planes คร้ัง 5,700   
29 8.4.25 44232 CT PNS screening 1 plane คร้ัง 2,500   
30 8.4.26 44233 CT PNS 2 planes คร้ัง 5,000   
31 8.4.27 44240 CT Oral cavity คร้ัง 5,700   
32 8.4.28 44241 CT Dental scan –maxilla คร้ัง 5,000   
33 8.4.29 44242 CT Dental scan –mandible คร้ัง 5,000   
34 8.4.30 44243 CT Oropharynx คร้ัง 5,700   
35 8.4.31 44250 CT Neck คร้ัง 5,700   
36 8.4.32 44251 CTA Neck คร้ัง 12,000   

37 8.4.33 44252 CT Neck,Thyroid and Parathyroid คร้ัง 5,700   

38 8.4.34 44260 CT Larynx คร้ัง 5,700   
39 8.4.35 44261 CT Thyroid คร้ัง 5,700   
40 8.4.36 44301 CT Chest/Lungs CM คร้ัง 5,000   
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ที่ ล าดับ รหัส รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ 

41 8.4.37 44302 High resolution CT (Lungs) คร้ัง 4,000 เป็นราคาเพิ่มจาก
รายการตรวจ CT 
พื้นฐาน 

42 8.4.38 44310 CTA Chest คร้ัง 12,000   

43 8.4.39 44311 CTA for Pulmonary Emboli คร้ัง 12,000   

44 8.4.40 44401 Cardiac function graft full cardi-
ac function including coronary 
artery angiogram 

คร้ัง 18,000   

45 8.4.41 44402 CTA Coronary artery คร้ัง 13,000   

46 8.4.42 44420 CTA Aorta (1 part) คร้ัง 12,000   
47 8.4.43 44421 CTA Whole aorta คร้ัง 16,000   

48 8.4.44 44501 CT Upper abdomen คร้ัง 5,000   

49 8.4.45 44502 CT Lower abdomen คร้ัง 5,000   

50 8.4.46 44503 CT Whole abdomen คร้ัง 9,500   

51 8.4.47 44510 CTA Liver donor คร้ัง 12,000   

52 8.4.48 44511 CT Pancreas spiral คร้ัง 5,000   

53 8.4.49 44610 CT Kidney spiral คร้ัง 5,000   

54 8.4.50 44611 CTA Renal artery คร้ัง 12,000   
55 8.4.51 44612 CT Adrenal คร้ัง 5,000   

56 8.4.52 44701 CT Extremily and joint per part คร้ัง 5,000   

57 8.4.53 44710 Bone density: CT คร้ัง 2,500   

58 8.4.54 44750 CTA Arm คร้ัง 12,000   

59 8.4.56 44910 Biopsy under CT guidance คร้ัง 3,000 รวมวัสดุ set sterile 
และ set semiauto-
matic needle 

60 8.5.1 45001 MRI 1 small part or small organ คร้ัง 4,000   

61 8.5.2 45003 MRI Diffusion/Perfusion คร้ัง 4,000   

62 8.5.3 45004 Functional MRI คร้ัง 10,000   



524 | คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ผ 

ที่ ล าดับ รหัส รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ 

63 8.5.4 45005 MR Spectroscopy คร้ัง 4,000   

64 8.5.7 45020 MRI + MRA (nonbrain) คร้ัง 12,000   

65 8.5.9 45022 MRI + MRA + MRV คร้ัง 15,000   

66 8.5.11 45101 MRI Brain คร้ัง 8,000   

67 8.5.12 45102 MRI Brain + MRA คร้ัง 11,000   

68 8.5.13 45103 MRI Brain + CSF flow คร้ัง 11,000   

69 8.5.14 45104 MRI Hippocampus คร้ัง 4,000   

70 8.5.15 45110 MRI Pituitary gland คร้ัง 8,000   

71 8.5.17 45120 MRI Base of skull คร้ัง 4,000   

72 8.5.18 45121 MRI Cavernous sinus คร้ัง 4,000   

73 8.5.19 45130 MRI Cranial nerve คร้ัง 4,000   

74 8.5.20 45140 MRI Spine 1 part คร้ัง 8,000   

75 8.5.21 45141 MRI Whole spine คร้ัง 16,000   

76 8.5.22 45150 MRI Myelogram คร้ัง 8,000   

77 8.5.23 45160 MRI Brachial plexus คร้ัง 13,500   

78 8.5.24 45161 MRI LS – Plexus คร้ัง 8,000   

79 8.5.25 45162 MRI Sacral plexus คร้ัง 4,000   

80 8.5.26 45201 MRI TM joint คร้ัง 8,000   

81 8.5.27 45211 MRI Orbits คร้ัง 8,000   

82 8.5.28 45220 MRI 3D IAC คร้ัง 4,000   

83 8.5.29 45230 MRI Nasopharynx คร้ัง 8,000   

84 8.5.30 45231 MRI PNS คร้ัง 8,000   

85 8.5.31 45240 MRI Oropharynx คร้ัง 8,000   

86 8.5.33 45260 MRI Larynx (Neck) คร้ัง 8,000   

87 8.5.34 45261 MRI Thyroid glands คร้ัง 8,000   

88 8.5.35 45301 MRI Chest คร้ัง 8,000   

89 8.5.38 45320 MRI Mediastinum คร้ัง 4,000   

90 8.5.39 45330 MRI Breast (1 side) คร้ัง 8,000   
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ที่ ล าดับ รหัส รายการ หน่ว ราคา หมายเหตุ 

91 8.5.40 45331 MRI Breasts (2 sides) คร้ัง 12,000   

92 8.5.41 45332 MRI Guided breast biopsy คร้ัง 8,000   

93 8.5.42 45401 MRI Heart คร้ัง 8,000   

94 8.5.43 45402 MRI Heart + perfusion คร้ัง 12,000   

95 8.5.44 45403 MRI Heart CgHD/Cine คร้ัง 12,000   

96 8.5.45 45404 MRI Heart screening ASD คร้ัง 4,000   

97 8.5.48 45501 MRI Upper/Lower abdomen คร้ัง 8,000   

98 8.5.49 45502 MRI Whole abdomen คร้ัง 16,000   

99 8.5.53 45510 MRI Pancrease คร้ัง 4,000   

100 8.5.57 45601 MRI Pelvic cavity คร้ัง 4,000   

101 8.5.58 45602 MRI Urography คร้ัง 4,000   

102 8.5.59 45611 MRI Kidney คร้ัง 4,000   

103 8.5.60 45612 MRI Adrenal gland คร้ัง 4,000   

104 8.5.62 45640 MRI Prostate gland คร้ัง 8,000   

105 8.5.64 45642 MRI Prostate special coil คร้ัง 12,000   

106 8.5.65 45701 MRI Bone/Joint/Extremity 1 part คร้ัง 8,000   

  8.6   เวชศาสตร์นิวเคลียร์: การวินิจฉัย 

107 8.6.1 47001 Total Body scan I-131 คร้ัง 2,900   

108 8.6.2 47002 Total Body scan MIBI คร้ัง 4,100   

109 8.6.3 47003 Tc-99m-WBC คร้ัง 8,000   

110 8.6.4 47004 Gallium scan (Ga-67-citrate) คร้ัง 13,500   
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ที่ ล าดับ รหัส รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ 
111 8.6.5 47005 Octreoscan (In-111 Pentetreotide) คร้ัง 59,000   
112 8.6.6 47201 Parotid scan คร้ัง 2,800   
113 8.6.7 47202 Parathyroid (MIBI) คร้ัง 4,000   
114 8.6.9 47204 Thyroid scan pertechnetrate คร้ัง 800   
115 8.6.10 47205 Parathyroid  ( MIBI + Pertechnetate) คร้ัง 4,200   
116 8.6.11 47301 Lung scan คร้ัง 5,800   
117 8.6.12 47401 MUGA scan (Multiple Gated Acquisition) คร้ัง 3,000   
118 8.6.13 47402 Heart SPECT MIBI TL-201 คร้ัง 8,300   
119 8.6.14 47403 Venogram scan คร้ัง 1,000   
120 8.6.15 47404 Lymphatic scan (Dextrans) คร้ัง 7,400   
121 8.6.16 47501 GI Bleeding (Phaytate) คร้ัง 2,300   
122 8.6.17 47502 GI Bleeding (RBC) คร้ัง 4,700   
123 8.6.18 47503 GI scan (Albumin) คร้ัง 7,600   
124 8.6.19 47504 Gastric emptying คร้ัง 3,200   
125 8.6.20 47505 Meckels scan คร้ัง 4,000   
126 8.6.21 47506 Liver scan (Phytate) คร้ัง 2,100   
127 8.6.22 47507 Liver scan (RBC) คร้ัง 3,500   
128 8.6.23 47508 Hepatobiliary (DISIDA) คร้ัง 5,800   
129 8.6.24 47601 Renal scan DMSA คร้ัง 3,500   
130 8.6.25 47602 Captopril renogram คร้ัง 3,700   
131 8.6.26 47603 Furosemide renogram คร้ัง 3,700   
132 8.6.27 47604 Testicular scan คร้ัง 3,300   
133 8.6.28 47701 Bone scan คร้ัง 2,900   

  9.1   การตรวจทางประสาทวิทยา 
134 9.1.1 51110 Scalp E.E.G. (16 ช่อง) คร้ัง 900   
135 9.1.2 51111 Scalp & Sphenoid E.E.G. (16 ช่อง) คร้ัง 1,500   
136 9.1.3 51112 Scalp & Sleep Record E.E.G. (16 ช่อง) คร้ัง 1,500   
137 9.1.5 51114 Scalp EEG 10-20 system (32 ช่อง) คร้ัง 1,800   
138 9.1.6 51115 Scalp EEG & Nasopharynx (32 ช่อง) คร้ัง 2,000   
139 9.1.7 51116 Scalp EEG & Sleep deprivation (32 ช่อง) คร้ัง 2,000   
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ที่ ล าดับ รหัส รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ 
140 9.1.8 51117 Scalp EEG & VDO monitoring (4-8 

hours) 
คร้ัง 4,200   

141 9.1.9 51118 Scalp EEG & VDO monitoring (24 
hours) 

คร้ัง 4,800   

142 9.1.10 51119 Intra-Op Cortical EEG คร้ัง 3,000 ไม่รวมค่า
อุปกรณ์ 

  9.4   การตรวจเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด 
143 9.4.4 51420 Echo-Transthoracic + color + Dop-

pler 
คร้ัง 2,000   

144 9.4.5 51421 3 D Echocardiography คร้ัง 3,000   
145 9.4.6 51422 Transesophageal  Echocardiogram คร้ัง 2,000   
146 9.4.7 51423 Dobutamine Echocardiography คร้ัง 4,000 ไม่รวมค่ายา 
  11.3   ตา หู คอ จมูก      

147 11.3.8 71250 Nasal endoscope คร้ัง 800   
148 11.3.10 71270 Direct FOL laryngoscopy คร้ัง 1,000   
149 11.3.11 71271 Direct laryngoscopy with remove FB คร้ัง 1,400   
150 11.3.12 71272 Microdirect laryngoscopy with or 

without laser therapy 
คร้ัง 1,500   

  11.4   ทางเดินหายใจและปอด      
151 11.4.2 71320 Rigid bronchoscope คร้ัง 1,200   
152 11.4.3 71321 Rigid bronchoscope with FB remov-

al/ dilatation 
คร้ัง 1,400 ไม่รวมค่าดม

ยา 

153 11.4.4 71322 Laryngo-esophago-bronchoscope คร้ัง 2,050   
154 11.4.5 71330 FOL Bronchoscopy คร้ัง 1,800 - เป็นกล้อง

ตรวจ VDO 

 - ไม่รวมค่า
ดมยา 

155 11.4.6 71331 FOL Bronchoscopy & biopsy คร้ัง 1,900  
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ที่ ล าดับ รหัส รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ 
156 11.4.7 71332 FOL Bronchoscopy with remove FB คร้ัง 2,100  

157 11.4.8 71333 FOL Bronchoscopy & treatment
(laser,heat) 

คร้ัง 2,600  

  11.6   ทางเดินอาหาร      

158 11.6.4 71520 การส่องตรวจช่องท้อง (Peritonescopy) คร้ัง 700   

159 11.6.5 71530 Esophagoscopy คร้ัง 1,300 - เป็นกล้องตรวจ 
VDO        
- ไม่รวมค่าดมยา 

160 11.6.6 71531 Esophagoscopy with remove FB คร้ัง 1,400  

161 11.6.8 71540 Gastroduodenoscopy คร้ัง 1,300  

162 11.6.9 71541 Gastroduodenoscopy & biopsy คร้ัง 1,500  

163 11.6.10 71542 Esophago-gastroscope with banding คร้ัง 1,900 ไม่รวมสาย 
Banding 

164 11.6.11 71543 Gastroscope & adrenaline injection คร้ัง 1,600 รวมยา Adrena-
line 

165 11.6.12 71544 Gastroduodenoscopy & sclerother-
apy (laser, heat) 

คร้ัง 2,900 รวมอุปกรณ์ ยา 
และ/ หรือ 
Probe ที่ใช้ 

166 11.6.13 71545 Endoscopic ultrasound คร้ัง 3,000   

167 11.6.15 71551 การส่องตรวจทวารหนักและซิกมอยด์ 
(Proctosigmoidoscopy fiberoptic) 

คร้ัง 1,000  

168 11.6.17 71560 Colonoscopy (การส่องตรวจล าไส้ใหญ่) คร้ัง 2,300   
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ที่ ล าดับ รหัส รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ 

169 11.6.18 71561 Colonoscopy & biopsy คร้ัง 2,500 แยกคิดค่าชิ้นเนื้อ 

170 11.6.19 71562 Colonoscopy & Polypectomy คร้ัง 3,300   

11.15               รังสีร่วมรักษา : vascular intervention and other interventions 

171 11.15.1 72940 Fluoroscopew คร้ัง 1,700 ราคานี้ค านวณที่เวลา 2 
ชั่วโมง รวม Set 
พื้นฐานในหัตถการ ถุง
มือ Mask ผ้าปู เสื้อ
คลุม การใช้ออกซิเจน 
เครื่องมือวัดสัญญาณ
ชีพผู้ปว่ย 

     หมายเหตุ : รายการค่าบริการส่งต่อผู้ป่วยนอก ( รายการที่ก าหนดราคากลาง ) หน่วยบริการจะได้รับ

ชดเชยตามค่าใช้จ่ายจริง ไม่เกินราคากลางของแต่ละรายการตามที่ก าหนด 
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 งวด 
 งวดส่ง 

ประจ าเดือน 

สรปุข้อมูลออก
Statement
(2 วันท าการ) 

รพ.ตรวจสอบข้อมูล
จัดท าใบขอเบิก และ 

ส่งกลบั สปสช. 
(4 วันท าการ) 

สปสช.ตรวจสอบ 
และส่ง

กรมบัญชีกลาง 
(5 วันท าการ) 

OP 181001 1-15 ต.ค.61 17 ต.ค.61 21 ต.ค.61 26 ต.ค.61 
OP 181002 16-31 ต.ค.61 2 พ.ย.61 6 พ.ย.61 11 พ.ย.61 
IP 181001 ต.ค.61 20 ต.ค.61 24 ต.ค.61 29 ต.ค.61 
OP 181101 1-15 พ.ย.61 17 พ.ย.61 21 พ.ย.61 26 พ.ย.61 
OP 181102 16-30 พ.ย.61 2 ธ.ค.61 6 ธ.ค.61 11 ธ.ค.61 
IP 181101 พ.ย.61 20 พ.ย.61 24 พ.ย.61 29 พ.ย.61 
OP 181201 1-15 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61 21 ธ.ค.61 26 ธ.ค.61 
OP 181202 16-31 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 6 ม.ค.62 11 ม.ค.62 
IP 181201 ธ.ค.61 20 ธ.ค.61 24 ธ.ค.61 29 ธ.ค.61 
OP 190101 1-15 ม.ค.62 17 ม.ค.62 21 ม.ค.62 26 ม.ค.62 
OP 190102 16-31 ม.ค.62 2 ก.พ.62 6 ก.พ.62 11 ก.พ.62 
IP 190101 ม.ค.62 20 ม.ค.62 24 ม.ค.62 29 ม.ค.62 
OP 190201 1-15 ก.พ.62 17 ก.พ.62 21 ก.พ.62 26 ก.พ.62 
OP 190202 16-28 ก.พ.62 2 มี.ค.62 6 มี.ค.62 11 มี.ค.62 
IP 190201 ก.พ.62 20 ก.พ.62 24 ก.พ.62 1 มี.ค.62 
OP 190301 1-15 มี.ค.62 17 มี.ค.62 21 มี.ค.62 26 มี.ค.62 
OP 190302 16-31 มี.ค.62 2 เม.ย.62 6 เม.ย.62 11 เม.ย.62 
IP 190301 มี.ค.62 20 มี.ค.62 24 มี.ค.62 29 มี.ค.62 
OP 190401 1-15 เม.ย.62 17 เม.ย.62 21 เม.ย.62 26 เม.ย.62 
OP 190402 16-30 เม.ย.62 2 พ.ค.62 6 พ.ค.62 11 พ.ค.62 
IP 190401 เม.ย.62 20 เม.ย.62 24 เม.ย.62 29 เม.ย.62 
OP 190501 1-15 พ.ค.62 17 พ.ค.62 21 พ.ค.62 26 พ.ค.62 
OP 190502 16-31 พ.ค.62 2 มิ.ย.62 6 มิ.ย.62 11 มิ.ย.62 
IP 190501 พ.ค.62 20 พ.ค.62 24 พ.ค.62 29 พ.ค.62 

16 
ภาคผนวก 

ปฏิทินการออก Statement  
ส าหรับสิทธิข้าราชการ  
ปีงบประมาณ 2562  
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 งวด 
 งวดส่ง 

ประจ าเดือน 

สรปุข้อมูลออก
Statement
(2 วันท าการ) 

รพ.ตรวจสอบข้อมูล
จัดท าใบขอเบิก และ 

ส่งกลบั สปสช. 
(4 วันท าการ) 

สปสช.ตรวจสอบ 
และส่ง

กรมบัญชีกลาง 
(5 วันท าการ) 

OP 190601 1-15 มิ.ย.62 17 มิ.ย.62 21 มิ.ย.62 26 มิ.ย.62 
OP 190602 16-30 มิ.ย.62 2 ก.ค.62 6 ก.ค.62 11 ก.ค.62 
IP 190601 มิ.ย.62 20 มิ.ย.62 24 มิ.ย.62 29 มิ.ย.62 
OP 190701 1-15 ก.ค.62 17 ก.ค.62 21 ก.ค.62 26 ก.ค.62 
OP 190702 16-31 ก.ค.62 2 ส.ค.62 6 ส.ค.62 11 ส.ค.62 
IP 190701 ก.ค.62 20 ก.ค.62 24 ก.ค.62 29 ก.ค.62 
OP 190801 1-15 ส.ค.62 17 ส.ค.62 21 ส.ค.62 26 ส.ค.62 
OP 190802 16-31 ส.ค.62 2 ก.ย.62 6 ก.ย.62 11 ก.ย.62 
IP 190801 ส.ค.62 20 ส.ค.62 24 ส.ค.62 29 ส.ค.62 
OP 190901 1-15 ก.ย.62 17 ก.ย.62 21 ก.ย.62 26 ก.ย.62 
OP 190902 16-30 ก.ย.62 2 ต.ค.62 6 ต.ค.62 11 ต.ค.62 
IP 190901 ก.ย.62 20 ก.ย.62 24 ก.ย.62 29 ก.ย.62 

หมายเหตุ : หากวันที่ก าหนดของแต่ละช่วงตรงกับวันหยุด จะเลื่อนเท่ากับจ านวนวันหยุดเป็นวันท าการถัดไป 
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การบันทึกข้อมลูเพ่ือขอรับค่าใช้จา่ยเพ่ือ

บริการสาธารณสุข สิทธขิ้าราชการ  

สิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฯ 

สิทธิข้าราชการ / สิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก 

 1) การบันทึกข้อมูลในหน้าจอข้อมูลทั่วไป (F1) 
  1.1) บันทึกข้อมูลทั่วไป 
  1.2) การเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ ให้เลือกตามอาการที่เข้ารับบริการ Normal/Accident/
Emergency 
  1.3) ในช่องรหัส Claim Code ให้บันทึกเลข Approval Code ที่ได้จากเครื่องรับรายการบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ของธนาคารกรุงไทย (เฉพาะสิทธิข้าราชการ) 

ภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกหน้าจอข้อมูลทั่วไป (F1) 

17 
ภาคผนวก 
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 2) การบันทึกหน้าจอการวินิจฉัยโรค (F2) ให้บันทึกรหัสโรคตามการวินิจฉัยของแพทย์ 

ภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกหน้าจอการวินิจฉัยโรค (F2) 

ภาพที่   แสดงการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกหน้าจอการวินิจฉัยโรค (F2) 

 3) การบันทึกหน้าจอการผ่าตัดหัตถการ (F3)  

     ถ้ามีการท าผ่าตัดหรือหัตถการ ให้บันทึกรหัสการผ่าตัดหัตถการ ตามที่มีการให้บริการ กรณีมีการท า

หัตถการเดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง ให้บันทึกรหัส Extention Code มาด้วย 
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ภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกหน้าจอการผ่าตัดหัตถการ (F3) 

 4) การบันทึกค่ารักษาพยาบาล (F7) ให้บันทึกค่ารักษาพยาบาลแยกตามรายหมวด 

ภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกหน้าจอค่ารักษาพยาบาล (F7) 
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  4.1) การบันทึกค่าห้อง/ค่าอาหาร 
       1) บันทึกเลือกรหัสรายการเบิกจ่ายค่าห้อง ค่าอาหาร 
   2) บันทึกจ านวนวัน และจ านวนเงินที่ขอเบิก 
   3) กรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เบิกไม่ได้ ให้บันทึกรหัส xxxx1 : ค่าห้อง/ค่าอาหารส่วนที่
เบิกไม่ได ้

ภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกหน้าจอค่ารักษาพยายาล (F7) ค่าห้อง/ค่าอาหาร 

  4.2) การบันทึกอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค 
       1) บันทึกเลือกรหัสรายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค 
   2) บันทึกจ านวนอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ และจ านวนเงินที่ขอเบิก 
   3) กรณีที่มีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เบิกไม่ได้ ให้บันทึกรหัส xxxx2 : อวัยวะเทียม/อุปกรณ์
บ าบัดรักษาส่วนที่เบิกไม่ได้ 

ภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกหน้าจอค่ารักษาพยายาล (F7) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ 
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ภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกหน้าจอค่ารักษาพยายาล (F7) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ 

  4.3) การบันทึกรายการยาและสารอาหารที่ใช้ใน รพ. 
   1) เลือกรายการยาและสารอาหารที่ใช้ใน รพ. 
   2) บันทึกจ านวนรายการยา และจ านวนเงินทึ่ขอเบิก 
   3) กรณีที่มีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เบิกไม่ได้ ให้บันทึกรหัส XXXX3 : ยาที่ใช้ใน รพ. และ
น ากลับบ้านส่วนที่เบิกไม่ได้ 

ภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกหน้าจอค่ารักษาพยายาล (F7) ค่ายาและสารอาหารฯ 
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ภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกหน้าจอค่ารักษาพยายาล (F7) ค่ายาและสารอาหารฯ 

  4.4) การบันทึกเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ส าหรับน าไปใช้ท่ีบ้าน 
   1) บันทึกเลือกประเภทของเวชภัณฑ์ ระบุใช้ที่บ้าน 
   2) รหัสรายการเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 
   3) บันทึกจ านวน และจ านวนเงินที่ขอเบิก 
   4) กรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เบิกไม่ได้ ให้บันทึกรหัส XXXX5 : เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาส่วน
ที่เบิกไม่ได ้

ภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกหน้าจอค่ารักษาพยายาล (F7) ค่ายาและสารอาหารฯ 
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ภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกหน้าจอค่ารักษาพยายาล (F7) ค่ายาและสารอาหารฯ 

ภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วนอกหน้าจอค่ารักษาพยาบาล (F7) บริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต 

  4.5) การบันทึกกรณี บริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต 
  1) บันทึกรหัสรายการ บริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต 
  2) บันทึกจ านวนที่ต้องการขอเบิก 
  3) บันทึกจ านวนเงินขอเบิก 
  4) กดปุ่ม เพิ่มรายการ  
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  4.6) การบันทึกกรณี ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา 

   1) บันทึกรหัสรายการ ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา 

   2) บันทึกจ านวนที่ต้องการขอเบิก 

   3) บันทึกจ านวนเงินขอเบิก 

   4) กดปุ่ม เพ่ิมรายการ  

ภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วนอกหน้าจอค่ารักษาพยาบาล (F7) ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ และ

พยาธิวิทยา 
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ภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกหน้าจอค่ารักษาพยายาล (F7) บริการอ่ืนๆ ที่ไม่ได้จัดหมวด  

 4.7) การบันทึกกรณีบริการทางทันตกรรม (หมวด 13) และกรณีการฝังเข็มและอ่ืนๆ (หมวด 15) 
  1) บันทึกบริการทางทันตกรรมและบันทึกบริการฝังเข็มและอ่ืนๆ 
  2) บันทึกจ านวน และจ านวนเงินที่ขอเบิกตามที่ก าหนด 
  3 กรณีที่มีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เบิกไม่ได้ ให้บันทึกรหัส XXX13 : บริการทันตกรรมส่วนที่เบิก
ไม่ได ้และ XXX15 : ค่าบริการฝังเข็มและอ่ืน ๆ  ส่วนที่เบิกไม่ได้ 

ภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกหน้าจอค่ารักษาพยายาล (F7) ค่าบริการฝังเข็มฯ และอ่ืนๆ 
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2) การบันทึกข้อมูลกรณีผู้ป่วยใน 
 1) บันทึกข้อมูลทั่วไปในหน้า F1 
 2) บันทึกรหัสโรค รหัสหัตถการ ในหน้า F2 และ F3 
 3) บันทึกค่ารักษาพยาบาลแยกรายหมวด ในหน้า F5 

ภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใน หน้าจอข้อมูลทั่วไป (F1) 

ภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใน หน้าจอค่ารักษาพยาบาล (F5) 
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 4) การบันทึกข้อมูลกรณีผู้ป่วยพักรอจ าหน่าย 
 5) กรณีการได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 
 6) การบันทึกข้อมูลการเบิกส่วนเกินของสิทธิประกันสังคม 
 7) การบันทึกข้อมูลกรณีการเปลี่ยนถ่ายไต ส าหรับผู้บริจาคสิทธิอื่น 
 กรณีสิทธิ อปท. ต้องบันทึกข้อมูลรหัสโครงการพิเศษตามที่ก าหนด ดังนี้ 
  - การบันทึกข้อมูลกรณีผู้ป่วยพักรอจ าหน่าย = HOSPIC 
  - กรณีการได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ = INJDTO  
  - การบันทึกข้อมูลการเบิกส่วนเกินของสิทธิประกันสังคม (กรณีส่วนต่างค่าคลอด=SSSOBS, 
                 ส่วนต่างค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม = HD3995, ส่วนต่างกรณีอ่ืนๆ =SSSSPC) 
  - การบันทึกข้อมูลกรณีการเปลี่ยนถ่ายไต ส าหรับผู้บริจาคสิทธิอื่น = KTLGOD 

ภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใน หน้าจอข้อมูลทั่วไป (F1) โครงการพิเศษ 
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 การบันทึกข้อมูลกรณีการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 
 ต้องระบุเหตุผลที่ไม่สามารถใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติได้ ( EA-EF) ในหมวดค่ายา ดังนี้ 
 EA = เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา หรือแพ้ยาที่สามารถใช้ได้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
 EB = ผลการรักษาไม่บรรลุเป้าหมาย แม้ว่าได้ใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติครบตามมาตรฐานการ   
                รักษาแล้ว 
 EC = ไม่มีกลุ่มยาในบัญชียาหลักแห่งชาติให้ใช้ แต่ผู้ป่วยมีความจ าเป็นในการใช้ยานี้ ตามข้อบ่งใช้ที่ได้   
                ขึ้นทะเบียนไว้กับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 ED = ผู้ป่วยมีภาวะหรือโรคท่ีห้ามใช้ยาในบัญชีอย่างสัมบูรณ์ (absolute contraindication) หรือมี  
                ข้อห้ามการใช้ยาบัญชีร่วมกับยาอื่น (contraindicated/serious/major drug interaction)   
                ที่ผู้ป่วยจ าเป็นต้องใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 EE = ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติมีราคาแพงกว่า (ในเชิงความคุ้มค่า) 
 EF = ผู้ป่วยแสดงความจ านงต้องการ (เบิกไม่ได้) 

ภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใน หน้าจอค่ารักษาพยาบาล (F7) ยาที่น าไปใช้ต่อที่บ้าน 
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 วิธีการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม e-Claim เพื่อขอรับค่าใช้จ่ายค่าบริการสาธารสุข ในแต่ละกรณี
ดงันี ้
 1) กรณไีตวายเฉยีบพลนั (Acute Renal Failure) 
  1.1) กรณีผู้ป่วยนอก ให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 
   - ข้อมูลทั่วไป [F1]  
   - การวินิจฉัยโรค [F2]  
   - การผ่าตัดหัตถการ [F3]  
   - ค่าใช้จ่ายสูง [F4]  
   - ค่ารักษาพยาบาล [F7]  
  1.2) กรณีผู้ป่วยใน ให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 
   - ข้อมูลทั่วไป [F1]  
   - การวินิจฉัยโรค [F2]  
   - การผ่าตัดหัตถการ [F3]  
   - ค่ารักษาพยาบาล [F5]  

 การบันทึกข้อมูลทั่วไปในหน้า F1  

สิทธิประกันสังคม 

ภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก หน้าจอข้อมูลทั่วไป (F1) 
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การบันทึกรหัสการวินิจฉัยโรค และรหัสหัตถการ ในหน้า F2 และ F3 
  1) บันทึกรหัสการวินิจฉัยโรค และรหัสหัตถการ ให้สอดคล้องกับกรณีการเบิกจ่าย 
  2) ต้องบันทึกเลขที่เวชกรรมของแพทย์ผู้ให้การรักษา ในหน้า F2 ทุกครั้ง 

การบันทึกรหัสหัตถการในหน้า F3 

ภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก หน้าจอการวินิจฉัยโรค (F2) การบันทึกรหัสการวินิจฉัยโรค 

และเลขท่ีเวชกรรมของแพทย์ผู้ให้การรักษา  

ภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก หน้าจอการผ่าตัดหัตถการ (F3) การบันทึกรหัสหัตถการ  
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การบันทึกเบิกกรณีไตวายเฉียบพลัน กรณีผู้ป่วยนอก  ในหน้า  F4 

ภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก หน้าจอค่าใช้จ่ายสูง (F4) การบันทึกเบิกกรณีไตวายเฉียบพลัน 

การบันทึกค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก ในหน้า F7 

ภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก หน้าจอค่ารักษาพยาบาล (F7) 
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การบันทึกข้อมูลการล้างไต/ฟอกเลือดล้างไต กรณีผู้ป่วยใน ในหน้า F5 
  1) เลือกรายการล้างไต / การฟอกเลือดจากหมวดรายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการ
บ าบัดรักษา 
           2) บันทึกจ านวนครั้ง และ จ านวนเงินที่ขอเบิก 

ภาพการบันทึกข้อมูลการล้างไต/ฟอกเลือดล้างไต กรณีผู้ป่วยใน 

ภาพการบันทึกข้อมูลการล้างไต/ฟอกเลือดล้างไต กรณีผู้ป่วยใน 
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 ข้อควรระวังในการบันทึก 

  - กรณีผู้ป่วยนอก  ตรวจสอบการบันทึกจ านวนครั้งของการฟอกเลือดล้างไต หรือจ านวนวัน

ของการล้างไตทางช่องท้อง  และจ านวนเงินขอเบิก ในหน้า F4 

  - กรณีผู้ป่วยใน  ตรวจสอบการเลือกรหัสรายการ IP007 (การฟอกเลือดล้างไต) หรือ IP008 

(การล้างไตทางช่องท้อง)  และจ านวนเงินที่ขอเบิก ในหน้า F5 

 

 2) การรักษาโรคมะเร็งอ่ืนๆ (ที่ไม่ใช่ 10 ชนิด) 

  วธิกีารบนัทกึขอ้มลูผา่นโปรแกรม หรอืวธิกีารจดัท าเอกสารขอรบัคา่ใชจ้า่ยคา่บรกิารสาธารสขุ 

   

  กรณีผู้ป่วยนอก ให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 

   - ข้อมูลทั่วไป [F1]  

   - การวินิจฉัยโรค [F2]  

   - การผ่าตัดหัตถการ [F3]  

   - มะเร็ง [F5]  

   - ค่ารักษาพยาบาล [F7]  

 

  กรณีผู้ป่วยใน ให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 

   - ข้อมูลทั่วไป [F1]  

   - การวินิจฉัยโรค [F2]  

   - การผ่าตัดหัตถการ [F3]  

   - AE,RF,CA [F4]  

   - ค่ารักษาพยาบาล [F5]  
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การบันทึกค่ายาเคมีบ าบัดและหรือรังสีรักษาในโรคมะเร็งทั่วไป กรณีผู้ป่วยนอก ในหน้า F5 

ภาพการบันทึกค่ายาเคมีบ าบัดและหรือรังสีรักษาในโรคมะเร็งท่ัวไป กรณีผู้ป่วยนอก 
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การบันทึกค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก ในหน้า F7 

ภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก หน้าจอค่ารักษาพยาบาล (F7) 

ภาพการบันทึกค่ายาเคมีบ าบัด และหรือรังสีรักษา กรณีผู้ป่วยใน (F4) 
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การบันทึกค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน ในหน้า F5 

ภาพการบันทึกค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน 

 

 3) การรักษาโรคมะเร็ง 10 ชนิดตามแนวทางการรักษาที่ก าหนด (Protocol) 

  วธิกีารบนัทกึขอ้มลูผา่นโปรแกรม หรอืวธิกีารจดัท าเอกสารขอรบัคา่ใชจ้า่ยคา่บรกิารสาธารสขุ ให้

บันทึกข้อมูลดังนี้ 

   - ข้อมูลทั่วไป [F1]  

   - การวินิจฉัยโรค [F2]  

   - การผ่าตัดหัตถการ [F3]  

   - มะเร็ง [F5]  

   - ค่ารักษาพยาบาล [F7]  
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การบันทึกเบิกกรณีรักษาโรคมะเร็ง 10 ชนิดตามแนวทางการรักษาที่ก าหนด (Protocol) ในหน้า F5 

ภาพการบันทึกเบิกกรณีรักษาโรคมะเร็ง 10 ชนิด 

 

 1)  บันทึกเลือกรหัสเบิกจ่าย โดย 

   1.1) กรณีไม่ทราบรหัสเบิกจ่าย สามารถค้นหาได้จากปุ่มค้นหา >> เลือกชนิดของมะเร็ง 

>> เลือกโปรโตคอล >> เลือกรหัสเบิกจ่าย/สูตรยาตามโปรโตคอล 

   1.2) กรณีทราบรหัสเบิกจ่าย  สามารถบันทึกรหัสเบิกจ่าย / ตัวยา ที่ช่องรหัสเบิก/ตัวยา 

    2)  บันทึกจ านวนเงินขอเบิกต่อหน่วยของแต่ละโปรโตคอล  
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ภาพการบันทึกเลือกรหัสเบิกจ่ายกรณีไม่ทราบรหัสเบิกจ่าย สามารถค้นหาได้จากปุ่มค้นหา  

ภาพการบันทึกเลือกรหัสเบิกจ่ายกรณีทราบรหัสเบิกจ่าย  

การบันทึกเลือกรหัสเบิกจ่ายกรณีไม่ทราบรหัสเบิกจ่าย 
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การบันทึกจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล ในหน้า F7 

ภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก หน้าจอค่ารักษาพยาบาล (F7) 

 4) ค่ายาในการรักษาผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรค Cryptococcal Meningitis 

 วธิกีารบนัทกึขอ้มลูผา่นโปรแกรม หรอืวธิกีารจดัท าเอกสารขอรบัคา่ใชจ้า่ยคา่บรกิารสาธารณสขุ 

  กรณีผู้ป่วยนอก ให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 

   - ข้อมูลทั่วไป [F1]  

   - การวินิจฉัยโรค [F2]  

   - ค่าใช้จ่ายสูง [F4]  

   - ค่ารักษาพยาบาล [F7]  

 

  กรณีผู้ป่วยใน ให้บันทึกข้อมูลดังนี ้

   - ข้อมูลทั่วไป [F1]  

   - การวินิจฉัยโรค [F2]  

   - ค่ารักษาพยาบาล [F5]  
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การบันทึกเบิกค่ายาในการรักษาโรค Cryptococcal Meningitis กรณีผู้ป่วยนอก ในหน้า F4 

ภาพการบันทึกเบิกค่ายาในการรักษาโรค Cryptococcal Meningitis กรณีผู้ป่วยนอก 
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การบันทึกค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก ในหน้า F7 

ภาพการบันทึกเบิกค่ายาในการรักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก 
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การบันทึกเบิกค่ายาในการรักษาโรค Cryptococcal Meningitis กรณีผู้ป่วยใน ในหน้า F5 
 1) บันทึกเลือกรหัสรายการ IP002 จากหมวดรายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษา 
 2) บันทึกจ านวนครั้ง และจ านวนเงินที่ขอเบิก 

ภาพการบันทึกจ านวนครั้ง และจ านวนเงินที่ขอเบิก 
 

 5) การรักษาโรคสมองด้วยวิธี STEREOTATIC RADIOSURGERY  
 วธิกีารบนัทกึขอ้มลูผา่นโปรแกรม หรอืวธิกีารจดัท าเอกสารขอรบัคา่ใชจ้า่ยคา่บรกิารสาธารสขุ 
  กรณีผู้ป่วยนอก ให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 
   - ข้อมูลทั่วไป [F1]  
   - การวินิจฉัยโรค [F2]  
   - การผ่าตัดหัตถการ [F3]  
   - ค่ารักษาพยาบาล [F7] 
  กรณีผู้ป่วยใน ให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 
   - ข้อมูลทั่วไป [F1]  
   - การวินิจฉัยโรค [F2]  
   - การผ่าตัดหัตถการ [F3]  
   - ค่ารักษาพยาบาล [F5]  
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การรักษาโรคสมองด้วยวิธี STEREOTATIC RADIOSURGERY  กรณีผู้ป่วยนอก ในหน้า F7 และ กรณี
ผู้ป่วยใน ในหน้า F5   

 1) บันทึกเลือกรหัสรายการ SRTSSS จากหมวดค่าพาหนะและบริการอ่ืนๆ ที่ยังไม่จัดหมวด 

 2) บันทึกจ านวนครั้ง และจ านวนเงินที่ขอเบิก 

 

การบันทึกการรักษาโรคสมองด้วยวิธี STEREOTATIC RADIOSURGERY  กรณีผู้ป่วยนอก 

ภาพการเลือกรหัสรายการ SRTSSS และบันทึกจ านวนครั้ง และจ านวนเงินที่ขอเบิก 
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การบันทึกการรักษาโรคสมองด้วยวิธี STEREOTATIC RADIOSURGERY  กรณีผู้ป่วยใน 

ภาพการบันทึกการรักษาโรคสมองด้วยวิธี STEREOTATIC RADIOSURGERY  กรณีผู้ป่วยใน 

 

 6) การใช้อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค (Instrument) 
 วธิกีารบนัทกึขอ้มลูผา่นโปรแกรม หรอืวธิกีารจดัท าเอกสารขอรบัคา่ใชจ้า่ยคา่บรกิารสาธารสขุ 
  กรณีผู้ป่วยนอก ให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 

   - ข้อมูลทั่วไป [F1]  
   - การวินิจฉัยโรค [F2]  
   - การผ่าตัดหัตถการ [F3]  
   - ค่ารักษาพยาบาล [F7]  

  กรณีผู้ป่วยใน ให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 
            - ข้อมูลทั่วไป [F1]  
   - การวินิจฉัยโรค [F2]  
   - การผ่าตัดหัตถการ [F3]  
   - ค่ารักษาพยาบาล [F5]  
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การบนัทกึเบิกอวัยวะเทียม และอุปกรณบ์ าบดัรักษาโรค กรณผีูป้ว่ยนอก ในหนา้ F7 และ กรณีผูป้ว่ยใน ใน
หนา้ F5   
 1) บันทึกเลือกรหัสรายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ จากหมวดอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการ
บ าบัดรักษา 
 2) บันทึกจ านวนอุปกรณ์ และจ านวนเงินที่ขอเบิก 
 ข้อควรระวัง  ในการบันทึกรหัสหัตถการ  หากมีการท าหัตถการเดียวกันมากกว่า 1 ข้าง หรือมากกว่า 
1 ครั้ง ต้องบันทึกรหัส extension code ระบุข้าง / ครั้ง ของการท าหัตถการนั้น ๆ ด้วย 
 

การบันทึกเบิกอวัยวะเทียม และอุปกรณ์บ าบัดรักษาโรค   กรณีผู้ป่วยนอก  

ภาพการบันทึกเบิกอวัยวะเทียม และอุปกรณ์บ าบัดรักษาโรค   กรณีผู้ป่วยนอก 
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ภาพการบันทึกเบิกอวัยวะเทียม และอุปกรณ์บ าบัดรักษาโรค   กรณีผู้ป่วยใน 

 

 7) การท าหมันชายและการท าหมันหญิง 

 วธิกีารบนัทกึขอ้มลูผา่นโปรแกรม หรอืวธิกีารจดัท าเอกสารขอรบัคา่ใชจ้า่ยคา่บรกิารสาธารสขุ 

  กรณีผู้ป่วยนอก ให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 

   - ข้อมูลทั่วไป [F1]  

   - การวินิจฉัยโรค [F2]  

   - การผ่าตัดหัตถการ [F3]  

   - ค่ารักษาพยาบาล [F7]  

  กรณีผู้ป่วยใน ให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 

   - ข้อมูลทั่วไป [F1]  

   - การวินิจฉัยโรค [F2]  

   - การผ่าตัดหัตถการ [F3]  

   - ค่ารักษาพยาบาล [F5]  
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การบันทึกเบิกค่าใช้จ่ายในการท าหมัน กรณีผู้ป่วยนอก ในหน้า F7 และ กรณีผู้ป่วยใน ในหน้า F5   

 1) กรณีการท าหมันหญิงเลือกรหัสรายการ SSSTRW  หรือกรณีการท าหมันชายเลือกรหัสรายการ 

SSSTRM จากหมวดรายการค่าพาหนะและบริการอ่ืนๆ ที่ยังไม่จัดหมวด 

 2) บันทึกจ านวนครั้ง  และจ านวนเงินที่ขอเบิก 

 3) บันทึกรหัสหัตถการให้สอดคล้องกับเพศและกรณีท่ีขอเบิก 

ภาพการบันทึกรหัสหัตถการให้สอดคล้องกับเพศและกรณีที่ขอเบิก  
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การบันทึกเบิกค่าใช้จ่ายในการท าหมัน  กรณีผู้ป่วยนอก 

ภาพการบันทึกเบิกค่าใช้จ่ายในการท าหมัน  กรณีผู้ป่วยนอก 
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ภาพการบันทึกเบิกค่าใช้จ่ายในการท าหมัน  กรณีผู้ป่วยใน 

การบันทึกเบิกค่าใช้จ่ายในการท าหมัน กรณีผู้ป่วยใน 
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กรณีการท าหมันหญิงเลือกรหัสรายการ SSSTRW 

ภาพการท าหมันหญิงเลือกรหัสรายการ SSSTRW 

กรณีการท าหมันชายเลือกรหัสรายการ SSSTRM 

ภาพการท าหมันชาย เลือกรหัสรายการ SSSTRW  
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 8. คา่ยาละลายลิม่เลอืดในการรกัษาโรคเกีย่วกบัการอุดตนัของหลอดเลอืดสมอง(Stroke Fast Tract) 
 วธิกีารบนัทกึขอ้มลูผา่นโปรแกรม หรอืวธิกีารจดัท าเอกสารขอรบัคา่ใชจ้า่ยคา่บรกิารสาธารสขุ 
  กรณีผู้ป่วยนอก ให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 
   - ข้อมูลทั่วไป [F1]  
   - การวินิจฉัยโรค [F2] 
   - การผ่าตัดหัตถการ [F3]  
   - ค่ารักษาพยาบาล [F7]  
  กรณีผู้ป่วยใน ให้บันทึกข้อมูลดังนี ้
   - ข้อมูลทั่วไป [F1]  
   - การวินิจฉัยโรค [F2] 
   - การผ่าตัดหัตถการ [F3]  
   - ค่ารักษาพยาบาล [F5]  
 

การบันทึกเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก(F7) 

ภาพการบันทึกเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก 
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การบันทึกเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน(F5) 

ภาพการบันทึกเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน 

ภาพการเลือกรหัสรายการ STORK1 เพื่อขอเบิกชดเชยค่ายาละลายลิ่มเลือด rt-PA  
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 9) ค่ายาละลายลิ่มเลือดในการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของ
คลืน่ไฟฟา้ ST (Acute ST-Elevated Myocardial Infarction Fast Tract) 
 วธิกีารบนัทกึขอ้มลูผา่นโปรแกรม หรอืวธิกีารจดัท าเอกสารขอรบัคา่ใชจ้า่ยคา่บรกิารสาธารสขุ 
  กรณีผู้ป่วยนอก ให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 
   - ข้อมูลทั่วไป [F1]  
   - การวินิจฉัยโรค [F2] 
   - การผ่าตัดหัตถการ [F3]  
   - ค่ารักษาพยาบาล [F7]  
  กรณีผู้ป่วยใน ให้บันทึกข้อมูลดังนี้ 
   - ข้อมูลทั่วไป [F1]  
   - การวินิจฉัยโรค [F2] 
   - การผ่าตัดหัตถการ [F3]  
   - ค่ารักษาพยาบาล [F5]  
 

การบันทึกเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก(F7) 

ภาพการบันทึกเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก 
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การบันทึกเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน(F5)  

ภาพการบันทึกเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน 
  เลือกรหัสรายการที่ต้องการขอเบิกชดเชย  
   - STEMI1 เพ่ือขอเบิกชดเชยค่ายาละลายลิ่มเลือด Streptokinase  
   - STEMI2 เพ่ือขอเบิกชดเชยค่ายาละลายลิ่มเลือด rt-PA  
   - STEMI3 เพ่ือขอเบิกชดเชยค่ายาละลายลิ่มเลือด TNK-tPA  

ภาพการเลือกรหัสรายการที่ต้องการขอเบิกชดเชย  
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  สิทธิผู้ประกันตนคนพิการ 

 การส่งข้อมูลเพ่ือเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบอิเลกทรอนิกส์ ในโปรแกรม e-Claim ให้เลือกสิทธิ
ประโยชน์เป็นสิทธิ UC (ในหน้าข้อมูลทั่วไป F1) ตามคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการ
สาธารณสุข โดยใช้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การบันทึกข้อมูล เพ่ือเบิกค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเช่นเดียวกับ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทุกประการ 

 กรณีผู้ป่วยใน 

  1. เมื่อหน่วยบริการเข้าในโปรแกรม e-claim แล้ว ให้ท าการ login เลือกผู้ป่วยใน เลือก
บันทึกข้อมูลผู้ป่วยใน 

ภาพหน้าจอเลือกประเภทผู้ป่วย 
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  2) หน้าจอบันทึกข้อมูลทั่วไป [ F1 ]  ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วยใน บันทึกให้ครบถ้วน โดยเลือกสิทธิ

ประโยชน์เป็นสิทธิ UC 

ภาพหน้าจอบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใน 
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  3. หน้าจอการวินิจฉัยโรค [ F2 ]  

ภาพหน้าจอบันทึกข้อมูลการวินิจฉัยโรค 

  4) หน้าจอการผ่าตัดหัตถการ [ F3 ] 

ภาพหน้าจอบันทึกข้อมูลการผ่าตัดหัตถการ 
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  5) หน้าจอการผ่าตัดหัตถการ [ F5 ] 

ภาพหน้าจอบันทึกข้อมูลการผ่าตัดหัตถการ 
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 กรณีผู้ป่วยนอก 

  1. เมื่อหน่วยบริการเข้าในโปรแกรม e-claim แล้ว ให้ท าการ login เลือกผู้ป่วยนอก เลือก

บันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก 

ภาพหน้าจอเลือกประเภทผู้ป่วย 
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  2. หน้าจอบันทึกข้อมูลทั่วไป [ F1 ] 

ภาพหน้าจอบันทึกข้อมูลทั่วไป 
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  3) หน้าจอบันทึกข้อมูลการวินิจฉัยโรค [ F2 ] 

ภาพหน้าจอบันทึกข้อมูลการวินิจฉัยโรค  
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  4) หน้าจอบันทึกข้อมูลการผ่าตัดหัตถการ [ F3 ] 

ภาพหน้าจอบันทึกข้อมูลการผ่าตัดหัตถการ 
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  5) หน้าจอบันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาล [ F7 ]  

ภาพหน้าจอบันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาล 
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นิยามศัพท์ 
18 

ภาคผนวก 

หมวดท่ี 1 หน่วยบริการและกองทุนย่อย 

 ค่าบริการผู้ป่วยใน  หมายถึง  ค่าใช้จ่าย สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข ส าหรับผู้
มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 หน่วยบริการภายในเขต สปสช. หมายถึง หน่วยบริการที่ตั้งอยู่ภายในพ้ืนที่เขตของส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งประกอบไปด้วย 

 1) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ จ านวน 8 จังหวัด ประกอบด้วย 
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน 

 2) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก จ านวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย 
จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

 3) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ จ านวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย 
จังหวัดก าแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี 

 4) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี จ านวน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด 

นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 

 5) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี จ านวน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด 

กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี 

 6) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง จ านวน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว สมุทรปราการ 
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 7) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น จ านวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

 8) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี จ านวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย 
จังหวัดนครพนม เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี บึงกาฬ 

 9) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา จ านวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย 
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

 10) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี  จ านวน 5 จังหวัด 
ประกอบด้วยจังหวัดมุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ 

 11) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี จ านวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี 

 12) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จ านวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย 
จังหวัดตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล 

 13) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  ได้แก่  จั งหวัด
กรุงเทพมหานคร 

หมวดท่ี 2 เครื่องมือท่ีใช้ในการจ่ายเงิน  

 DRGs (Diagnosis Related Groups)  หมายถึง  กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ซึ่งการจัดกลุ่มผู้ป่วยที่มี
ลักษณะทางคลินิกและการใช้ทรัพยากรในการรักษาพยาบาลใกล้เคียงกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน 

 RW  (Relative Weight)  หมายถึง  ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ เป็นตัวเลขเปรียบเทียบการใช้ต้นทุนเฉลี่ยใน
การดูแลรักษาผู้ป่วยของ DRGs นั้น ว่าเป็นกี่เท่าของต้นทุนเฉลี่ยของผู้ป่วยทุกกลุ่ม DRGs 

 AdjRW (Adjusted Relative Weight)  หมายถึง  ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง 

 PDx (Principal Diagnosis)  หมายถึง  การวินิจฉัยโรคหลักที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาในการนอน
รักษาในโรงพยาบาลในครั้งนั้น 

 SDx (Secondary Diagnosis)  หมายถึง การวินิจฉัยโรคอ่ืนที่ไม่ใช่โรคหลัก SDx อาจเป็นโรคร่วม 
(Co-morbidities) หรือภาวะแทรกซ้อน (Complications) ก็ได้ 
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 Proc (Procedure)  หมายถึง การท าหัตถการ รวมทั้งการผ่าตัดด้วย 

 ICD-10 (International Statistical Classification of Disease, 10th Revision)  หมายถึง บัญชี
จ าแนกโรคระหว่างประเทศฉบับที่ 10 ขององค์การอนามัยโลก 

 ICD-9-CM  (International Classification of Disease, 9th Revision, Clinical Modification) 
หมายถึง  บัญชีจ าแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับที่ 10 ปรับปรุงเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับการดูแลผู้ป่วยทาง
คลินิก 

หมวดท่ี  3  รหัส/อักษรย่อ ของรายงานการจ่ายเงิน 

 IPHC  หมายถึง ค่าบริการค่าใช้จ่ายสูงในรายการที่เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาผู้ป่วย ประเภทผู้ป่วย
ใน โดยใช้เงินจากเงินกองกลาง (Central Reimbursement) ซึ่งเป็นการจ่ายเพ่ิมเติมจากระบบ DRGs 
(Additional Payment) 

 OPAE  หมายถึง  ค่าบริการกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน ประเภทผู้ป่วยนอก เข้ารับบริการต่าง
กองทุนสาขาจังหวัด 

 OPHC  หมายถึง ค่าบริการกรณีค่าใช้จ่ายสูงตามรายการ ประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้เงินจากเงิน
กองกลาง (Central Reimbursement) 

 IPPUC หมายถึง  ค่าบริการกรณีสิทธิว่าง ประเภทผู้ป่วยใน 

 IPNB  หมายถึง ค่าบริการกรณีเด็กแรกเกิด (อายุ ≤ 28 วัน) ที่ยังไม่มีหน่วยบริการประจ า ประเภท
ผู้ป่วยใน 

 IP3SSS  หมายถึง ค่าบริการกรณีผู้ประกันตน (สิทธิประกันสังคม) ที่ส่งเงินสบทบไม่ครบ 3 เดือน  
เข้ารับบริการรักษาเจ็บป่วย 

 IP7SSS  หมายถึง ค่าบริการกรณีผู้ประกันตน (สิทธิประกันสังคม) ที่ส่งเงินสบทบไม่ครบ 7 เดือน  
เข้ารับบริการคลอดบุตร 

 INST  หมายถึง ค่าบริการกรณีการใช้อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค 
(Instruments) ประเภทผู้ป่วยใน 

 OP-INST  หมายถึง ค่าบริการกรณีการใช้อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค
(Instruments) ประเภทผู้ป่วยนอก 
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 CARAE   หมายถึง ค่าบริการกรณีค่าพาหนะในการรับส่งต่อ ผู้ป่วยอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
ประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยนอกสิทธิว่าง 

 CARREF  หมายถึง ค่าบริการกรณีค่าพาหนะในการรับส่งต่อ ผู้ป่วยใน  

 CARREF-PUC  หมายถึง  ค่าบริการกรณีค่าพาหนะในการรับส่งต่อ ผู้ป่วยในสิทธิว่าง 

 CATARACT  หมายถึง  ค่าบริการกรณีค่าผ่าตัดต้อกระจก ส าหรับผู้สูงอายุ (Senile Cataract) ใน
กลุ่มเหมาจ่ายค่าบริการ 

 DMISRC  หมายถึง ค่าบริการกรณีการให้บริการผู้ป่วยโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ ประกอบด้วย การ
ผ่าตัด การส่องกล้อง และการสลายนิ่ว ในกลุ่มเหมาจ่ายตามหัตถการการรักษา 

หมวดท่ี 4 โปรแกรมในการบันทึกข้อมูล 

 โปรแกรม e-Claim  หมายถึง  โปรแกรมในการบันทึกข้อมูลเพื่อขอรับการจ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายเพ่ือ
บริการสาธารณสุขทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย จากการจ่ายใน
หนังสือคู่มือนี้ 

หมวดท่ี  5  วิธีการค านวณเพ่ือการจ่ายเงิน  

 Point System with Global Budget  หมายถึง วิธีการค านวณจ่ายโดยระบบคะแนนภายใต้
วงเงินงบประมาณส าหรับการจ่ายในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินผู้ป่วยนอก (OPAE) 

 Point System with Ceiling with Global Budget  หมายถึง วิธีการค านวณจ่ายโดยระบบ
คะแนนตามเพดานที่ก าหนดภายใต้วงเงินงบประมาณ ส าหรับการจ่ายในกรณี OPHC, IPHC, INST และ      
ค่าพาหนะในการรับส่งต่อ 

 DRGs with Global Budget  หมายถึง วิธีการค านวณจ่ายเงินโดยใช้ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ตามกลุ่ม
วินิจฉัยโรคร่วมภายใต้วงเงินงบประมาณท่ีมีประเภทผู้ป่วยใน 

 REP (Report)  หมายถึง  ผลตอบกลับข้อมูล ผลการตรวจสอบ 

 STM (Statement)  หมายถึง รายงานพึงรับ-พึงจ่าย 
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หมวดท่ี  6  การก าหนดงวดการจ่ายและการอ่านรายงานการโอนเงิน 

 Date_Sent  หมายถึง วัน เดือน ปี ที่ส่งเบิกข้อมูลการให้บริการ ในการก าหนดงวดรายงานของการ
จ่ายจะสื่อความหมายของการจ่ายโดยมีรายละเอียดของการก าหนดความหมายของงวดรายงานการจ่าย
ชดเชยในระบบ Seamless ยกตัวอย่าง เช่น REP 5800001 
  A. 58 หมายถึง ปีงบประมาณในการส่งเบิก 
  B. 000001 ล าดับครั้งในการส่งข้อมูลเข้ามาขอเบิก (REP) 
 หมายเหตุ : รายละเอียดศึกษาเพ่ิมเติมจากบทท่ี 10 คู่มือการอ่าน REP ในระบบ Seamless 

 DNAP หมายถึง การโอนเงินเบิกจ่ายกรณี การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์   

 DMTB   หมายถึง การโอนเงินเบิกจ่าย กรณีการดูแลรักษาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา (Multi-Drug 
Resistance Tuberculosis : MDRTB) 

 DCKD  หมายถึง การโอนเงินเบิกจ่าย กรณีการดูแลรักษาไตวายเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease) 

 DHEM  หมายถึง  การโอนเงินเบิกจ่าย กรณีการดูแลรักษาโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย 
(Hemophilia)  

 DTLM  หมายถึง การโอนเงินเบิกจ่าย กรณีการดูแลรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย (Thalassemia) 
ในหญิงตั้งครรภ์  

 DDOW  หมายถึง การโอนเงินเบิกจ่าย กรณีการดูแลรักษากลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome) 
ในหญิงตั้งครรภ์  

 DTSH  หมายถึง การโอนเงินเบิกจ่าย กรณีการดูแลรักษาภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ในเด็กแรกเกิด 
(Thyroid Stimulating Hormone : TSH) 

 OPCLP หมายถึง การโอนเงินเบิกจ่าย กรณีการดูแลรักษาฟ้ืนฟูทางการแก้ไขการพูดและทันตกรรม
จัดฟัน ส าหรับผู้มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ (Cleft lip cleft palate) 

 HSCT หมายถึง การโอนเงินเบิกจ่าย กรณีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต (Hematopoietic 
Stem Cell Transplantation : HSCT) 

MD  หมายถึง การโอนเงินเบิกจ่าย กรณีการใช้ Maxillary Distractor ส าหรับผู้มีภาวะปากแหว่ง 

เพดานโหว่ 
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DEN  หมายถึง การโอนเงินเบิกจ่าย กรณีการให้บริการใส่ฟันเทียมในโครงการฟันเทียม
พระราชทาน 

DHTD  หมายถึง การโอนเงินเบิกจ่าย กรณีการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจในเด็ก  

DLTD  หมายถึง การโอนเงินเบิกจ่าย กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็ก  

หมวดท่ี 7 ความหมายของ “ผู้มีสิทธิ”  

ผู้มีสิทธิ  หมายถึง บุคคลที่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงคนพิการ/ทหารผ่าน
ศึก และสิทธิว่าง 

สิทธิว่าง  หมายถึง คนไทยที่มีสิทธิตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 แต่ยังไม่ได้
ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ าตามมาตรา 6 

เด็กแรกเกิด  หมายถึง เด็กแรกเกิดที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน ณ วันที่เข้ารับบริการ 

ทหารผ่านศึก  หมายถึง บุคคลที่มีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุข ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 และได้รับสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีให้ได้รับการรักษาพยาบาล จากโรงพยาบาลของ
รัฐบาลโดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรหัสสิทธิย่อยที่ สปสช. ตรวจสอบได้เป็นรหัส 66 (ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดน), รหัส 67 (ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน), รหัส 75 (ทหารผ่านศึกชั้น 1-3 ที่มี
บัตรทหารผ่านศึก รวมถึงผู้ได้รับพระราชทาน) และ รหัส 80 (บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น 1 -3 
รวมถึงผู้ได้รับพระราชทานเหรียญสมรภูมิ) 

คนพิการ  หมายถึง คนพิการตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และคน
พิการ ตามประกาศสปสช. โดยมีรหัสสิทธิย่อยท่ี สปสช. ตรวจสอบได้เป็นรหัส 74 โดยหน่วยบริการสามารถ
ตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิของทหารผ่านศึกและคนพิการได้จาก www.nhso.go.th 

http://www.nhso.go.th__
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19 
ภาคผนวก 

รายช่ือผู้ประสานงานแนวทางปฏิบัติในการ
ขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข  

ปีงบประมาณ 2562 

(หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 1330 กด 5 และ กด 1 หรือ 0 2142 3100-2) 

แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือ
บริการสาธารณสุข 

ชื่อ สกุล E-mail 

กรณีบริการผู้ป่วยนอกที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อ
ผู้มีสิทธิ 

นางสาวพิมพว์สา  ศรีเมือง 
นายธวชัชัย  เรืองโรจน ์

pimvasa.s@nhso.go.th 
tawatchai.r@nhso.go.th 

กรณีบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยัน
มะเร็งล าไส้ใหญ่ 

นางสาวปวีณา ศรบีูรณ์ paweena.t@nhso.go.th 

บริการกรณีผู้ป่วยใน นางอรนชุ  ขันทะวงศ์ oranuch.k@nhso.go.th 
กรณีอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก  
ข้ามจังหวัดกับหน่วยบริการประจ า 

นางอรนชุ  ขันทะวงศ์ oranuch.k@nhso.go.th 

การใช้บริการผู้ป่ วยนอก กรณี อุบัติ เหตุ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน ตามข้อบังคับฯ 82 มาตรา 7 
ที่สถานบริการอ่ืน 

นางชมนาด รุ่งเรืองพิทยากุล 
นางสาวศีตกาล นลิแก้ง 

chommanad.r@nhso.go.th 
sietakal.n@nhso.go.th 
  

กรณี OP refer ข้ามจังหวัด นางชมนาด รุ่งเรืองพิทยากุล 
นางสาวปริศนา รถสีดา 

chommanad.r@nhso.go.th 
pritsana.r@nhso.go.th 

กรณีค่าพาหนะส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ นางสาวบังอร บูระพนิ 
นางอรนชุ  ขันทะวงศ์ 

bangon.b@nhso.go.th 
oranuch.k@nhso.go.th 

การให้บริการผู้มีสิทธิที่ยังไม่ไดล้งทะเบียน
เลือกหน่วยบริการประจ า 
- บริการกรณีเฉพาะอ่ืนๆ ได้แก ่ผู้รับ บริการ
สิทธิประกนัสังคมสง่เงินสมทบ ไม่ครบ 3 
เดือน มาใช้บริการทางการ แพทย์, ผู้มารับ
บริการสิทธิประกันสังคม ส่งเงินสมทบไม่ครบ 
5 เดือนมาใช้บริการ คลอด, การลงทะเบียน
ตามมติบอร์ด 

นางสาวบังอร บูระพนิ 
นางอรนชุ  ขันทะวงศ์ 

bangon.b@nhso.go.th 
oranuch.k@nhso.go.th 

mailto:pimvasa.s@nhso.go.th
mailto:tawatchai.r@nhso.go.th
mailto:chommanad.r@nhso.go.th
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แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อ
บริการสาธารณสุข 

ชื่อ สกุล E-mail 

โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน 
(Stroke fast track) และโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดทีม่ีการ
ยกข้ึนของคลื่นไฟฟา้หัวใจส่วน ST (ST- 
elevated myocardial infarction fast 
track หรือ STEMI fast track) จัดให้มี 
การบริหารยาละลายลิ่มเลือด 

นางขวัญใจ จิรัฐจนิดา 
นางสาววนัวิสาข์ พลอยบุศย ์
  

khwanjai.j@nhso.go.th 
wanwisa.p@nhso.go.th 

การให้เคมีบ าบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสี
รักษา ส าหรับผูป้่วยมะเร็ง 

นางกฤษณา โกสีหเดช 
นางสาววนัวิสาข์ พลอยบุศย ์

kisana.k@nhso.go.th 
wanwisa.p@nhso.go.th 

การให้บริการรักษาผ่าตัดต้อกระจกพร้อม
เลนส์แก้วตาเทียม 

นางสาวเบญจมาศ เพชรรักษ ์
นางอรนชุ  ขันทะวงศ์ 

benjamas.p@nhso.go.th 
oranuch.k@nhso.go.th 

การขอรับค่าใช้จ่ายกรณี ให้บริการดูแล
รักษาฟื้นฟูทางการแก้ไขการพูดทันตกรรม
จัดฟัน และผ่ าตดัส าหรับ 
ผู้มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ (Cleft lip 
cleft palate) ในระบบลักประกันสุขภาพ
แห่งชาต ิ

นางชมนาด รุ่งเรืองพิทยากุล 
นางสาวปริศนา รถสีดา 

chommanad.r@nhso.go.th 
pritsana.r@nhso.go.th 
  

รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการ
บ าบดัโรค (Instruments) 

นางสาววนัวิสาข์ พลอยบุศย ์
นางอรนชุ  ขันทะวงศ์  

wanwisa.p@nhso.go.th ora-
nuch.k@nhso.go.th  

การบริการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารี
ผ่านสายสวน (Percutaneous Coronary 
Intervention: PCI) 
 และการ รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ด้วยวิธีการผ่าตัด 

นางกริษฐา เกิดอุดม 
นางสาวอภิสมัย สวัสดสิาร 
นางอรนชุ  ขันทะวงศ์ 

karistha.k@nhso.go.th 
apisamai.s@nhso.go.th 
oranuch.k@nhso.go.th 

mailto:khwanjai.j@nhso.go.th
mailto:wanwisa.p@nhso.go.th
mailto:chommanad.r@nhso.go.th
mailto:pritsana.r@nhso.go.th
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แนวทางปฏิบัติในการขอรับ
ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข 

ชื่อ สกุล E-mail 

การจ่ายส าหรับบริการผ่าตัดข้อเข่า
เทียม  

นางอาภาภรณ์ ขจรชีพพันธุง์าม 
นางอรนชุ  ขันทะวงศ์ 

apaporn.k@nhso.go.th 
oranuch.k@nhso.go.th 

การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดัน
สูง(Hyperbaric oxygen therapy)  

นางอรนชุ  ขันทะวงศ์ 
นางสาววนัวิสาข์ พลอยบุศย ์

oranuch.k@nhso.go.th 
wanwisa.p@nhso.go.th 

การจัดการหาดวงต าส าหรับผู้ป่วย
ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกด า 

นางสาวเบญจมาศ เพชรรักษ ์
นางอรนชุ  ขันทะวงศ์  

benjamas.p@nhso.go.th 
oranuch.k@nhso.go.th 

การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ และการปลูก
ถ่ายตับในเด็กกรณีท่อน้ าดีตีบตันแต่
ก าเนิดหรือตับวายจากสาเหตุอื่น 

นางกัญจนา รัตนะ 
นางชมนาด รุ่งเรืองพิทยากุล 
  

kanchana.r@nhso.go.th 
chommanad.r@nhso.go.th 
  

การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ก าเนิดเม็ดโลหิต
(Hematopoieticstem cell trans-
plantation) ส าหรับผู้ป่วยโรค มะเร็ง
เม็ดเลือดขาว, มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 
และโรคอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องได้รับการ 
รักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ ต้น
ก าหนดเม็ดโลหิต 

นางสาวเบญจมาศ เพชรรักษ ์
นางสาวปริศนา รถสีดา 

benjamas.p@nhso.go.th 
pritsana.r@nhso.go.th 
  

กรณีที่จ าเป็นต้องก ากับการใช้บริการ
อย่างใกล้ชิด  
- ค่าสารเมทาโดน (Methadone) 
ส าหรับการให้สารเมทาโดนระยะยาว 
(Methadone maintenance treat-
ment: MMT) 
- การจ่ายกรณียาจ าเป็นและยาที่มี
ปัญหา การเข้าถึงการเบิกชดเชยยา ที่
บริหาร จัดการโดยส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ 2562 

ภญ.สมฤทัย สุพรรณกูล 
นางสาววนัวิสาข์ พลอยบุศย ์

somruethai.s@nhso.go.th 
wanwisa.p@nhso.go.th 

mailto:chommanad.r@nhso.go.th
mailto:pritsana.r@nhso.go.th
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แนวทางปฏิบัติในการขอรับ
ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข 

ชื่อ สกุล E-mail 

การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย นางสาวพรพจนาจ ขะชาตย์ 
นางสาวปริศนา รถสีดา 

pornputjanard.k@nhso.go.th 
pritsana.r@nhso.go.th 

การดูแลผู้ป่วยวัณโรครวมทั้งการ
รักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง
ในเด็ก 

นายกันตนิันท์ รุ่งธนธาดา 
นางสาวจิตติญา ลัดดากลม 
นางสาวปริศนา รถสีดา 

kantinan.r@nhso.go.th 
jittiya.l@nhso.go.th 
pritsana.r@nhso.go.th  

การดู แลแบบประคับประคอง 
เพื่อให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการ
ดูแลที่บ้านอย่างเหมาะสม 

นางสาวปวีณา ศรบีูรณ์ 
นางสาวบังอร บูระพนิ 

paweena.t@nhso.go.th 
bangon.b@nhso.go.th 
  

แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้ 
จ่ายการบริหารจัดการ บริการสร้าง
เสริมสุขภาพ และป้องกันโรค 
- แผนงานป้องกันและควบคุมความ
ผิดปกติแต่ก าเนิด 
- การป้ องกันและควบคุ มกา ร
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

นางสาวจารวี รัตนยศ 
นางสาวปริศนา รถสีดา 

jarawee.r@nhso.go.th 
pritsana.r@nhso.go.th 
  

แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้ 
จ่ายกรณีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านการแพทย์ 

นางสาวจฬุาพลอย ตังเต็มโรจนะ chulaploy.t@nhso.go.th 

แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร ข อ รั บ
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข 
AIDs HIV 

นายกันตนิันท์ รุ่งธนธาดา 
นางสาวจิตติญา ลัดดากลม 
นางสาวปริศนา รถสีดา 
  

kantinan.r@nhso.go.th 
jittiya.l@nhso.go.th 
pritsana.r@nhso.go.th 

แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร ข อ รั บ
ค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยโรคไตวาย
เร้ือรัง 

นางกัญจนา รัตนะ 
นางชมนาด รุ่งเรืองพิทยากุล 

kanchana.r@nhso.go.th 
chommanad.r@nhso.go.th  

แนวทางปฏิบัติในการสาธารณะสุข
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

นางศศิธร ไชยสทิธิพร  sasithon.c@nhso.go.th 
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แนวทางปฏิบัติในการขอรับ
ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข 

ชื่อ สกุล E-mail 

แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายคา่
รักษาพยาบาลกรณีคนพิการ ที่เป็น
ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม ใช้สิทธิ
รับบริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

นางสาววรรณฤดี ชสูุวรรณ 
นางกิริยา จนัทร์โชต ิ

wanrudee.c@nhso.go.th 
kiriya.j@nhso.go.th 

แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้ จ่าย
เพื่อบริการสาธารณสุขของ
สถานพยาบาลสิทธิประกันสังคม 

นางสาวอภันตรี สวีงกต 
นางกิริยา จนัทร์โชติ 

apantree.s@nhso.go.th 
kiriya.j@nhso.go.th 

แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้ จ่าย
เพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการ
ให้บริการสาธารณสุข ส าหรับผูม้ีสิทธิ
ข้าราชการและสิทธสิวัสดิการ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

นางสาวเปรมวดี วงศ์ศิริ 
นางปุณิกา ธนัชชาวณชิยกุล 
นางกิริยา จนัทร์โชต ิ
  

premwadee.w@nhso.go.th 
punika.t@nhso.go.th 
kiriya.j@nhso.go.th 
  

การบันทึกข้อมูลสิทธิขา้ราชการ 
ส าหรับสถานพยาบาล นอกเหนอื 
168 แห่งและสิทธิพนักงาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

นางสาววรรณวิมล หยองอนุกูล 
นางสาววรรณฤดี ชสูุวรรณ 
นางกิริยา จนัทร์โชต ิ
  
  

wanvimon.y@nhso.go.th 
Wanrudee.c@nhso.go.th 
kiriya.j@nhso.go.th 
  
  

ขั้นตอนการอุทธรณ์จ่ายชดเชย (e-
Appeal) ผ่านโปรแกรม e-Claim 
ปีงบประมาณ 2561 

นางเดือนเพ็ญ ค ามา 
นางสาวอภันตรี สวีงกต 
  

daunpen.k@nhso.go.th 
apantree.s@nhso.go.th 

แนวทางการด าเนนิงานระบบขอ้มูล
การให้บริการผู้ป่วยนอกและบริการ 
สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค  
รายบุคคล (Individual data)  
ปี 2562 

นายธนะศักดิ์ แก้วชมภ ู Tanasak.k@nhso.go.th 

การเบิกจ่ายสิทธสิวัสดิการรักษา 
พยาบาลของเจ้าหนา้ที่ สปสช. ใน
ระบบเบิกจา่ยตรง 

นางพชิาภัค อินทรก าแหง 
นางกิริยา จนัทร์โชติ 
  

Phichaphak.i@nhso.go.th 
kiriya.j@nhso.go.th 
  

แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของ
หน่วยบริการ 

นางสาวกฤษณา  จงสง่เสริม kritsana.j@nhso.go.th 
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คู่มือแนวทางปฏิบัต ิ
ในการขอรับค่าใช้จ่าย 
เพ่ือบริการสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ 2562 

ส ำนักงำนหลักประกนัสุขภำพแห่งชำติ  

120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อำคำรรวมหน่วยงำนรำชกำร 

“ ศูนยร์ำชกำรเฉลิมพระเกยีรต ิ80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 ” 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท์ 02 141 4000 โทรสำร 02 143 9730 


