
แนวทางปฏบิตัใินการขอรบัคา่ใชจ้า่ย
เพือ่บรกิารสาธารณสขุ

ปีงบประมาณ 2560

ส านกับรหิารการจดัสรรและชดเชยคา่บรกิาร   ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ



รายการ เงนิกองทนุปี60 - ทีจ่ะไดรั้บ

เป้าหมาย ลา้นบาท

1. บรกิารทางการแพทยเ์หมาจา่ยรายหวั 48.8029 ลา้นคน 
(งบ PP = 65.521 ลา้นคน)

151,770.6746 

2. บรกิารผูต้ดิเชือ้เอชไอวแีละผูป่้วย
เอดส ์

291,900 ราย 3,122.4080 

3. บรกิารผูป่้วยไตวายเรือ้รัง 52,911 ราย 7,529.2353 

4. บรกิารควบคมุ ป้องกนั และรักษาโรค
เรือ้รัง

2,822,600 ราย 960.4090 

5. คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิส าหรับหน่วยบรกิาร
ในพืน้ทีก่นัดาร พืน้ทีเ่สีย่งภัย และ
พืน้ที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

173 แหง่ 1,490.2875 

6. คา่บรกิารสาธารณสขุส าหรับผูส้งูอายุ
ทีม่ภีาวะพึง่พงิ

150,000 คน 900.0000 

รวมท ัง้ส ิน้ 165,773.0144 

จ านวนเงนิเดอืนหน่วยบรกิารภาครัฐฯ 42,307.2340 

คงเหลอืงบกองทนุทีส่ง่ให ้สปสช. 123,465.7804 

บรกิารทางการแพทยเ์หมาจา่ยรายหัว 
ปีงบประมาณ2560

ประเภทบรกิาร
บาทตอ่ผูม้ ี
สทิธิ

1. บรกิารผูป่้วยนอกท่ัวไป 1,137.58 

2. บรกิารผูป่้วยในท่ัวไป 
[รวมเด็กรายเกดิทกุ
ราย]

1,090.41 

3. บรกิารกรณีเฉพาะ 315.14 

4. บรกิารสรา้งเสรมิ
สขุภาพและป้องกันโรค

405.29 

5. บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
ดา้นการแพทย ์                                                                                                                

16.13 

6. บรกิารแพทยแ์ผนไทย 11.61 

7. คา่บรกิารทาง
การแพทยท์ีเ่บกิจา่ยใน
ลักษณะงบลงทนุ

128.69 

8. เงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้
ตามมาตรา 41

5.02 

รวม 3,109.87 

• ภาพรวมเพิม่ 1.61% (ไมร่วมเงนิเดอืนภาครัฐฯ เพิม่ 0.37%) โดยงบอตัราเหมาจา่ยรายหวั เพิม่ 2.67%
• ยา้ยคา่ตอบแทนก าลังคนดา้นสาธารณสขุ ไปตัง้ที ่สป.สธ.
• มงีบสนับสนุนและสง่เสรมิการจัดบรกิาร เฉพาะทีค่า่บรกิารผูต้ดิเชือ้เอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์

สรปุ เงนิกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตปีิงบฯ 2560:ทีจ่ะไดร้บั



ประเภทบรกิาร
ปี 2559
[ไดร้บั]

ปี 2560 [มต ิครม.16พค.59]

อตัรา
ผลตา่งจาก
ปี59

% เพิม่ลด

1. บรกิารผูป่้วยนอกท่ัวไป 1,103.92 1,137.58 33.66 3.0%

2. บรกิารผูป่้วยในทั่วไป * 1,060.14 1,090.41 30.37 2.9%

3. บรกิารกรณีเฉพาะ ** 305.29 315.14 9.85 3.2%

4. บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกันโรค 398.60 405.29 6.69 1.7%

5. บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพดา้นการแพทย ์                                                                                            16.13 16.13 - 0.0%

6. บรกิารแพทยแ์ผนไทย 10.77 11.61 0.84             7.7%

7. คา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ยใน
ลักษณะงบลงทนุ 

128.69 128.69 - 0.0%

8. เงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ตามมาตรา 41 5.40 5.02 -0.38 -7.0%

รวม 3,028.94 3,109.87 80.93 2.7%

ประชากรลงทะเบยีน UC (ลา้นคน) 48.79 48.80 0.02 0.0%

เงนิเดอืนหน่วยบรกิารภาครัฐ (ลา้นบาท) 40,143.14 42,307.23 2,164.09 5.4%

หมายเหต:ุ 
• * บรกิารผูป่้วยในทัว่ไป รวม Newborn ทกุราย 
• ** ไมม่งีบสนับสนุนและสง่เสรมิการจัดบรกิาร

เปรยีบเทยีบงบเหมาจา่ยรายหวัปี2559-ปี2560 : ทีไ่ดร้บั



หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการขอรบัคา่ใชจ้า่ย
เพือ่บรกิารสาธารณสขุ

สทิธหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

ปีงบประมาณ 2560



1. กรณีผูป่้วยใน (IP)

2. กรณีบรกิารเฉพาะ

- กรณีอบุตัเิหต/ุเจ็บป่วยฉุกเฉนิ (OPAE)

- กรณีคา่ใชจ้า่ยสงู (HC)

- กรณีกรณีสง่ตอ่ผูป่้วยนอกขา้มจังหวัด (OP Refer)

- กรณีบรกิารโรคเฉพาะ (DMIS)

- บรกิารทันตกรรมจัดฟันและฝึกพดู สาหรับผูป่้วยทีผ่า่ตดัเพือ่รักษาปากแหวง่/ 

เพดานโหว่

- โครงการฮโีมฟีเลยี

ประเด็นน าเสนอ



บรกิารผูป่้วยในท ัว่ไป (IP)



ประกอบดว้ยรายการดงันี้

 กรณีผูป่้วยรบับรกิารในเขต 
 กรณีผูป่้วยนอกเขต อบุตัเิหต ุเจ็บป่วยฉุกเฉนิ
 กรณีสง่ตอ่ 
 บรกิารเด็กแรกเกดิ 
 กรณีการรกัษาภาวะแทรกซอ้นทีเ่กดิจากการใชบ้รกิารลา้งไต 

(ยกเวน้ทีก่ าหนดใหจ้า่ยจากประเภทบรกิารอืน่ เชน่ การจา่ย
ชดเชยบรกิารกรณีเฉพาะ เป็นตน้)

บรกิารผูป่้วยในท ัว่ไป (IP)



บาท/ประชากร
1,090.41

ผูป่้วยในทีม่สีทิธ ิUC

DRGs
With Global Budget

Version 5

1

2

43 วงเงนิGlobal Budget

(Capitation IP) X (Population)
(1,090.41) X (48,802,900 คน)

53,215,170,189

กรอบการบรหิารงบ ผูป่้วยใน ปี 2560



Block Diagram

คา่ใชจ้า่ยคงที ่(Fix cost) ประกอบดว้ย 5 รายการคอื

รบัการ
บรกิาร
ขา้มสาขา
เขต

เด็กแรกเกดิ

เขา้รบั
บรกิารที่
สถาน

บรกิารอืน่

รกัษา
ผูป่้วยโรค
นิว่

เง ือ่นไขและอตัราการจา่ยเงนิชดเชย (IP) (ตอ่)

ทัง้เงือ่นไข
ฉุกเฉนิ
และสง่ตอ่

สถาน
บรกิาร

ส ารองเตยีง

กรณีขอ้บังคับตาม
มาตรา 7 และกรณี
ฉุกเฉนิ 3 กองทนุ 

เพือ่น านิว่ออกจากระบบ
ทางเดนิปัสสาวะทีรั่กษา
ดว้ยเครือ่งสลายนิว่

น ้าหนักนอ้ย
กวา่ 1,500
กรัม หรอืเด็ก
แรกเกดิทีป่่วย



Diagram

กรณีในเขต 
 ไดรั้บคา่ใชจ้า่ย ตามระบบกลุม่วนิจิฉัยโรครว่ม (DRGs) โดยใชค้า่น ้าหนัก
สมัพัทธท์ีป่รับคา่ตามวนันอน (Adj.RW) อตัราทีไ่ดรั้บตอ่หนึง่หน่วยสมัพัทธ ์
ขึน้อยูก่บัวงเงนิระดบัเขตของแตล่ะเขตและผลงานการสง่ขอ้มลูผูป่้วย ในแตล่ะ
เดอืน(sent date) ภายใตร้ะบบ DRGs with Global Budget 

สงักดั
ส านกังาน

ปลดักระทรวง
สาธารณสขุ

จะค านวณจา่ยตามคา่ถว่งน า้หนกั (คา่ K) 
ตามหนว่ยบรกิารแตล่ะกลุม่ 

หนว่ย
บรกิาร
ของรฐั

มกีารปรบัลดคา่แรง

เง ือ่นไขและอตัราการจา่ยเงนิชดเชย (IP) (ตอ่)



หนว่ยบรกิารทกุ
สงักดั

อตัรา 9,600
บาท/Adj.RW
โดยไมป่รบั
ลดคา่แรง

กรณีนอกเขต 

สงักดั สป.สธ. ทีม่ทีีต่ัง้อยู่
ในจังหวดัทีใ่กลก้บัจังหวดั
ของพืน้ที ่สปสช.เขตอืน่

อตัราจา่ยตอ้งไม่

เกนิ 9,600 บาทตอ่ 
Adj.RW

เง ือ่นไขและอตัราการจา่ยเงนิชดเชย (IP) (ตอ่)



Diagram

หมายเหตุ **กรณีรักษาดว้ยวธิกีารผา่ตัดแบบเปิด (Open surgery) หรอืผา่ตัดดว้ยกลอ้ง(PCNL) 
รวมทัง้การรักษาดว้ยวธิสีอ่งกลอ้ง ค านวณจา่ยดว้ยระบบ DRGs ตามคา่ Adj.RW เชน่เดยีวกบักรณี 
IP Normal***

ส ารอง
เตยีง อตัราจา่ยไมเ่กนิ 15,000 บาทตอ่ Adj.RW

นิว่
น านิว่ออกจากระบบทางเดนิปสัสาวะดว้ยเครือ่งสลายนิว่

- หน่วยบรกิารภาครัฐ เหมาจา่ยครัง้ละ 6,500 บาท ตอ่ครัง้จา่ยไม ่ 

เกนิ ขา้งละ 4 ครัง้ตอ่ไต 1 ขา้งตอ่คนตอ่ปี

- หน่วยบรกิารภาคเอกชนเหมาจา่ย 16,000 บาทตอ่ไตหนึง่ขา้งที่

ส าเร็จตอ่คนตอ่ปี

เง ือ่นไขและอตัราการจา่ยเงนิชดเชย (IP) (ตอ่)



น า้หนกัตวันอ้ย

กวา่ 1,500 กรมั
หรอืเด็กแรกเกดิที่
ป่วย ใหจ้า่ยใน

อตัรา 9,000
บาทตอ่ Adj.RW

NEW 
กรณีเด็กแรกเกดิ (ปี59 ใชเ้งือ่นไขและ

อตัราการจา่ย ปีงบประมาณ 2559)

กรณีเด็กแรกเกดิกรณี
นอกเหนอืจากขอ้ 1

จา่ยในอตัราภายใน
เขตของแตล่ะเขตที่
ใหบ้รกิาร

เง ือ่นไขและอตัราการจา่ยเงนิชดเชย (IP) (ตอ่)

หมายเหต ุ: เด็กแรกเกดิทีป่่วย  หมายถงึ  กรณีเด็กแรกเกดิทีป่่วยและมคีา่ RW มากกวา่ 3 ขึน้ไป

1

1

2



Diagram

ขอ้มลูการใหบ้รกิารในปี 2559
สง่เขา้มาในโปรแกรม e-Claim 

ปี 2560 

ขอ้มลูการ
ใหบ้รกิารในปี 2560  

การประมวลผล

สปสช. รบัขอ้มลูและประมวลผลการจา่ยในโปรแกรม e-Claim 
ตามขอ้มลูทีส่ง่มารายเดอืน (Sent date) ดงันี้

หมายเหต ุ: กรณีการใหบ้รกิารทีเ่ขา้เกณฑก์รณีคา่ใชจ้่ายสงู( HC) หรอืกรณีบรกิารเฉพาะ  หน่วยบรกิารจะ
ไดรั้บชดเชยตามปกตทิกุสงักัด

ส าหรบัหนว่ยบรกิารสงักดั
รฐันอก สปสธ. และเอกชน 

NEW  : ประมวลผลการจา่ยตาม
เงือ่นไขและใชง้บประมาณในปี 2560



Diagram

ขอ้มลูการใหบ้รกิาร 6 เดอืนแรก
ของปี 59 

(ต.ค.58-ม.ีค. 59)

ขอ้มลูการใหบ้รกิาร

6 เดอืนหลงั ของปี 59 

(เม.ย. 59-ก.ย. 59)

การประมวลผล

สปสช. รบัขอ้มลูและประมวลผลการจา่ยในโปรแกรม e-Claim 
ตามขอ้มลูทีส่ง่มารายเดอืน (Sent date) ดงันี้

หมายเหต ุ: กรณีการใหบ้รกิารทีเ่ขา้เกณฑก์รณีคา่ใชจ้่ายสงู( HC) หรอืกรณีบรกิารเฉพาะ  หน่วยบรกิารจะ
ไดรั้บชดเชยตามปกตทิกุสงักัด

หนว่ยบรกิารสงักดั สปสธ. 

จา่ยชดเชย ตามเงือ่นไขและใชง้บฯใน
ปี 2560 และมกีาร คดิอตัราจา่ยกรณี
ลา่ชา้ตามขอ้มลูทีส่ง่เขา้มาในระบบ

จะไมน่ ามาค านวณจา่ยชดเชย  เนือ่งจาก
ไดร้บัเงนิชดเชยคา่บรกิาร

จากการปิดผลงานปีงบประมาณ 2559 แลว้



รายการ ความหมาย การแกไ้ข

G26 การใหบ้รกิาร CAPD  ทีม่กีารจา่ยชดเชยในกองทนุไต
แลว้ ซึง่จะไมจ่า่ยในกองทนุผูป่้วยใน  (ปี60 ไมม่Gี26)

ตอ้งเรยีกเก็บหนว่ยบรกิารทีผู่ป่้วยน ัน้
ลงทะเบยีน  (ปีงบประมาณ 2560 จา่ย
ชดเชยตาม DRGs)

G23 หนว่ยบรกิารทบทวนเรือ่งหลกัการใหร้หสัหตัถการ 
กรณีคลอดบตุร เนือ่งจาก Pdx=O800  หรอื Sdx= 
O800 ทีม่กีารให ้ICD9=7171 (Suture of Vulva 
laceration) Excludes: repair of current obstetric 
laceration (75.69)

1.ตรวจสอบขอ้มลูกบัเวชระเบยีน
2.สง่ขอ้มลูใหมด่ว้ยขอ้มลูทีแ่กไ้ขแลว้ 

G09 มชีนดิการจ าหนา่ย(IPD)เทา่กบั 1 (With Approval)   
และ วนัเขา้รบับรกิารและวนัจ าหนา่ยออกจาก
โรงพยาบาลเป็นวนัเดยีวกนั  และ  คา่น า้หนกัสมัพทัธ์
มากกวา่ 4 (กรณียนืยนัขอ้มลูเดมิ ใหอ้ทุธรณเ์ป็น
เอกสาร)

1.ตรวจสอบขอ้มลูชนดิการจ าหนา่ยกบั
เวชระเบยีน
2.สง่ขอ้มลูใหมด่ว้ยขอ้มลูทีแ่กไ้ขแลว้ 

G10 ใหร้หสัโรค/รหสัหตัถการไมถ่กูตอ้งตามหลกัการให้
รหสัหรอื บนัทกึน า้หนกัแรกเกดิไมถ่กูตอ้ง/ไมก่รอก
น า้หนกั (อยูร่ะหวา่งปรบัเป็นC207=รหสัการ
วนิจิฉยัโรคกรณีทารกแรกเกดิ ไมส่อดคลอ้งกบั
น า้หนกั)

1.ตรวจสอบขอ้มลูกบัเวชระเบยีน
2.สง่ขอ้มลูใหมด่ว้ยขอ้มลูทีแ่กไ้ขแลว้ 

รหสัการปฏเิสธ Deny ทีพ่บบอ่ย และการแกไ้ข



1,090.41
บาทตอ่ผูม้สีทิธิ

Global budget ระดบัเขต
รวม NB ทกุราย และการ
รกัษาภาวะแทรกซอ้นทีเ่กดิ
จากการลา้งไต

สปสช.กทม. จา่ยเพิม่ ในรายการ
• อปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการท า embolization  24 รายการ
• รายการวนิจิฉยัราคาแพง ,หตัถการโรคหวัใจ

จา่ย  adjrw ละ 8,500  ไมห่กัเงนิเดอืน
• NONI  (non op - non ip)
• ORS  (out lier reimbursement  schedule) 
• กรณีรบัสง่ตอ่จากรพ.เอกชนนอกระบบ (emco)

จา่ย adjrw ละ 9,600  ไมห่กัเงนิเดอืน

1) จา่ยคา่บรกิารนอกเขต  : 9,600 /adjrw
2) กรณีโรงพยาบาลส ารองเตยีง : 15,000 / adjrw
3) มาตรา 7 , EMCO  :  10,500 / adjrw
4) น านิว่ออกจากระบบทางเดนิปสัสาวะดว้ยเครือ่ง
สลายนิว่

5) NB น า้หนกั  < 1,500 กรมั  และ NB ทีป่่วย 
9,000 / adjrw

6) สปสช.เขต สามารถก าหนดเงือ่นไขบรกิารและ
อตัราจา่ยส าหรบับางบรกิารเฉพาะเขตได ้ โดยผา่น
ความเห็นชอบของ อปสข.

หลกัเกณฑก์ารจา่ยชดเชยบรกิารผูป่้วยใน

การก าหนดเงือ่นไขบรกิารเฉพาะเขต

- บรหิารเป็น Global budget  รายเดอืน
- เบือ้งตน้ขอจา่ยอตัรา 8,500 บาท/ adjrw
- จา่ยตามขอ้มลูทีส่ง่มาในแตล่ะเดอืน (จา่ย
ตาม sent date)



กรณีอบุตัเิหต/ุเจ็บป่วยฉุกเฉนิ (AE)



การจา่ยเงนิ กองทนุอบุตัเิหต/ุเจ็บป่วยฉุกเฉนิ

ประกอบดว้ยรายการดงันี้

หลกัการ : กรณีปกป้องการไดร้บับรกิารนอกเครอืขา่ย กรณีจ าเป็น

1

กรณีอบุตัเิหต/ุ
เจ็บป่วยฉุกเฉนิ/
ผูป่้วยนอกขา้ม
จงัหวดั (OPAE) 
รวม ก าลงัพล
ส ารอง

2

-กรณีผูม้สีทิธทิ ีย่งั
ไมไ่ดล้งทะเบยีน
เลอืกหนว่ยบรกิาร
ประจ า หรอืสทิธวิา่ง
ตามมาตรา 8 แหง่
พระราชบญัญตัิ
หลกัประกนัสขุภาพ
แหง่ชาต ิ (PUC)

-กรณีเสยีชวีติกอ่น
ลงทะเบยีน

3
กรณีการใหบ้รกิาร
ผูป้ระกนัตนทีย่งัไมไ่ด้
รบัสทิธจิากกองทนุ
ประกนัสงัคม 

ประกอบดว้ย กรณีสง่
เงนิสมทบไมค่รบ 3 

เดอืน (IP3SSS) มาใช้

บรกิารทางการแพทย ์
และกรณีสง่เงนิสมทบ
ไมค่รบ 5 เดอืน มาใช้

บรกิารคลอด (IP7SSS)

4

กรณีคา่พาหนะ
ในการรบัสง่ตอ่

ผูป่้วย
(CARREF)



ผูป่้วยทีเ่ขา้เกณฑช์ดเชยกรณีนี ้คอื

กรณีอบุตัเิหต/ุเจ็บป่วยฉุกเฉนิ (AE)

1. ผูป่้วยกรณีอบุตัเิหต/ุเจ็บป่วยฉุกเฉนิ ผูป่้วยนอกขา้มจงัหวดั/ก าลงัพลส ารอง

2. ทหารผา่นศกึ/คนพกิาร ทีใ่ชบ้รกิารขา้มจงัหวดักบัหนว่ยบรกิารประจ า

3. ผูป่้วยสทิธวิา่ง/กรณีเสยีชวีติกอ่นลงทะเบยีน

4. ผูป่้วยสงักดักรมแพทยท์หารเรอื/กรมแพทยท์หารอากาศ เขา้รบับรกิารใน
หนว่ยบรกิารทีไ่มใ่ชส่งักดักรมแพทยท์หารเรอื/กรมแพทยท์หารอากาศ

5. ผูป่้วยสทิธปิระกนัสงัคมสง่เงนิสมทบไมค่รบ 3 เดอืน มาใชบ้รกิารทาง

การแพทย ์

6. ผูป่้วยสทิธปิระกนัสงัคมสง่เงนิสมทบไมค่รบ 5 เดอืน มาใชบ้รกิารคลอด



หนว่ยบรกิารทีใ่หบ้รกิารจะไดร้บัคา่ใชจ้า่ยตามผลงาน
การใหบ้รกิารจรงิ โดยไมม่กีารหกัเงนิเดอืน

ก าหนดการออกรายงาน และ
สง่รายงานใหส้ านกักองทนุ เพือ่ส ัง่จา่ยใหห้นว่ยบรกิาร

DRGs with Global Budget

(7,000 บาท/AdjRW)

ขอ้มลูและการคดิอตัราจา่ย

OPDIPD

Point System with Globa Budget

(ปี 2560: 1 Point = 0.90 บาท)

 กรณีผูม้สีทิธทิียั่งไมไ่ดล้งทะเบยีนเลอืกหน่วยบรกิารประจ าหรอืสทิธวิา่งตามมาตรา 8

 กรณีการใหบ้รกิารผูป้ระกนัตนทียั่งไมไ่ดรั้บสทิธจิากกองทนุประกนัสังคม

 ผูป่้วย สทิธวิา่งเสยีชวีติกอ่นลงทะเบยีน

 กรณีเด็กแรกเกดิ เสยีชวีติ กอ่นลงทะเบยีน

 กรณีอบุัตเิหต/ุเจ็บป่วยฉุกเฉนิ/ผูป่้วยนอกขา้ม

จังหวดั(OPAE) รวมก าลงัพลส ารอง



ขอ้มลูและการคดิอตัราจา่ยคา่พาหนะ

กรณีคา่พาหนะในการรบัสง่ตอ่ผูป่้วย (CARREF)

คา่รถ :

- กรณไีมเ่กนิ 50 กม. เบกิตามจรงิ ไมเ่กนิ 500 บาท

- กรณีมากกวา่ 50 กม. จา่ย 500 บาท+ระยะทางไป-กลบั ดว้ยกม.ละ 4 บาท

คา่เรอื : ขึน้อยูก่บัประเภทของเรอืจา่ยไมเ่กนิ 35,000 บาท

คา่เฮลคิอปเตอร์ : จา่ยตามชนดิเครือ่งยนตแ์ละระยะเวลาในการบนิ 

จา่ยไมเ่กนิ 160,000 บาทตอ่ครัง้ เศษของชัว่โมงคดิเป็นนาที



1. กรณีอบุตัเิหต/ุเจ็บป่วยฉุกเฉนิ/ผูป่้วยนอกขา้มจงัหวดั(OPAE) รวมก าลงัพลส ารอง

 เงือ่นไข

1. เป็นการเขา้รับบรกิารดว้ยอบุตัเิหต ุ/ เจ็บป่วยฉุกเฉนิขา้มจังหวดักบัหน่วยบรกิาร
ประจ า 

2. เป็นการเขา้รับบรกิารกรณีอบุตัเิหต/ุเจ็บป่วยฉุกเฉนิโดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ สว่น

กรณที ำแผล,วัคซีนพิษสุนัขบ้ำ, บำดทะยกั ขอเบิกได้ตำมท่ีให้บริกำร กรณีกลุม่ทหารผา่น

ศกึ/คนพกิาร และสทิธวิา่ง ทีส่ามารถเขา้รับการรักษา ไดต้ามความจ าเป็น และ
ผูป่้วยสงักดักรมแพทยท์หารเรอื/กรมแพทยท์หารอากาศ เขา้รับบรกิารใน  หน่วย
บรกิารทีไ่มใ่ชส่งักดักรมแพทยท์หารเรอื/กรมแพทยท์หารอากาศ

3. การใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเจ็บป่วยฉุกเฉนิในครัง้นัน้ภายใน 15 วนั (นับจาก
การเขา้รับบรกิารในครัง้นัน้) หากผูป่้วยยังไมส่ามารถกลบัไปรับการรักษา ทีห่น่วย
บรกิารประจ าได ้หน่วยบรกิารสามารถขอเบกิคา่ชดเชยเป็นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉนิตอ่เนือ่ง
ได ้

4. เป็นกรณีทีไ่มนั่บรวมการตรวจรักษาทีม่กีารนัดหมายไวล้ว่งหนา้

กรณีอบุตัเิหต/ุเจ็บป่วยฉุกเฉนิ (AE)

เง ือ่นไขและอตัราการจา่ยเงนิชดเชย :



กรณีอบุตัเิหต/ุเจ็บป่วยฉุกเฉนิ (AE)

เง ือ่นไขและอตัราการจา่ยเงนิชดเชย :

2. กรณีผูม้สีทิธทิ ีย่งัไมไ่ดล้งทะเบยีนเลอืกหนว่ยบรกิารประจ า 
หรอืสทิธวิา่งตาม มาตรา 8 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัประกนั
สขุภาพแหง่ชาต ิ (PUC)

เง ือ่นไข

เป็นการเขา้รับบรกิารครัง้แรกของผูท้ีย่ังไมไ่ดล้งทะเบยีนเลอืกหน่วยบรกิาร

ประจ าตามมาตรา 8 แหง่ พรบ.หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิหน่วยบรกิารที่
ใหบ้รกิารสามารถขอรับคา่ใชจ้า่ยได ้ ทัง้กรณีผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน โดยอาการ
แรกรับอาจไมฉุ่กเฉนิก็ได ้ทัง้นีห้น่วยบรกิารตอ้งด าเนนิการลงทะเบยีนใหเ้ป็นผูม้ี
สทิธใิหเ้สร็จสิน้



กรณีอบุตัเิหต/ุเจ็บป่วยฉุกเฉนิ (AE)

เง ือ่นไขและอตัราการจา่ยเงนิชดเชย :

3. กรณีการใหบ้รกิารผูป้ระกนัตนทีย่งัไมไ่ดร้บัสทิธจิากกองทนุประกนัสงัคม
 เงือ่นไข

- กรณีสง่เงนิสมทบไมค่รบ 3 เดอืน มาใชบ้รกิารทางการแพทย์ (Z34003)

ไมร่วม การตรวจครรภ/์วางแผนครอบครัว

- กรณีสง่เงนิสมทบไมค่รบ 5 เดอืน มาใชบ้รกิารคลอด (Z34007)

4. ผูป่้วย สทิธวิา่ง เสยีชวีติกอ่นลงทะเบยีน (OP, IP)

 เงือ่นไข

1. เป็นคนไทย ทีม่สีทิธติาม UC และไมม่สีทิธกิารรักษาพยาบาลอืน่   

2.  มรีหสัโครงการพเิศษ Z75000 

3.  ชนดิการจ าหน่าย = ตาย (IP)



กรณีอบุตัเิหต/ุเจ็บป่วยฉุกเฉนิ (AE)

เง ือ่นไขและอตัราการจา่ยเงนิชดเชย :

5. กรณีเด็กแรกเกดิ เสยีชวีติ กอ่นลงทะเบยีน (OP, IP)

 เงือ่นไข

1.  เป็นเด็กแรกเกดิที ่เกดิมามชีวีติ แลว้เสยีชวีติกอ่น ลงทะเบยีนฯทัง้นี้ ไมน่บัรวม

เสยีชวีติในครรภ์

2. มรีหสัโครงการพเิศษ : เด็กแรกเกดิเสยีชวีติฯ Z39000

3. ชนดิการจ าหน่าย = ตาย หรอื สง่ตอ่ (IP)

6. กรณีคา่พาหนะในการรบัสง่ตอ่ผูป่้วย (CARREF)

 เงือ่นไข

กรณี OP เป็นการสง่ตอ่กรณีผูป่้วยนอก ทีเ่ขา้เกณฑ์ OPAE และ สทิธวิา่งเทา่นัน้

กรณี IP ตอ้งเป็นผูป่้วยใน ของหน่วยบรกิารตน้ทาง / เบกิคา่ใชจ้า่ยได ้ทัง้สง่ไป
โรงพยาบาลทีศ่กัยภาพสงูกวา่  และรับกลบัพักฟ้ืนหน่วยบรกิารใกลบ้า้น

หมายเหตุ ไมนั่บรวมการสง่ไปตรวจพเิศษ ระหวา่งการนอนรักษาตวัเป็นผูป่้วยใน



รายการ ความหมาย การแกไ้ข

C04 เบกิคา่รถรับสง่ตอ่กรณีมากกวา่ 50 กม.แต่
บนัทกึรหสัรายการขอเบกิไมค่รบถว้น และ 
ไมม่กีารรับสง่ตอ่

บนัทกึรหสัรายการขอเบกิให ้
ครบถว้น(S1801,S1802) และ 
รพ.ทีส่ง่ตอ่

รหสัการปฏเิสธ Deny และการแกไ้ข



สปสช.ไดด้ าเนนิการลงทะเบยีนเลอืกหน่วยบรกิารแทนผูท้ีห่มดสทิธิ

ประกนัสงัคม และหมดสทิธขิา้ราชการ/รัฐวสิาหกจิ ทีก่ลายเป็นสทิธวิา่งตาม
มตคิณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิครัง้ที่ 8/2554 ตามหนังสอื 
สปสช.ที ่17/ว.0877 ลงวนัที ่29 สงิหาคม 2554

ประเภทการเขา้รบับรกิารกรณีตามมตบิอรด์
ผูม้สีทิธ ิ:

 กรณีทีเ่ขา้รบับรกิารตรงกบัหนว่ยบรกิารทีล่งทะเบยีนแทน ท ัง้ OP/IP

 กรณีทีเ่ขา้รบับรกิารไมต่รงกบัหนว่ยบรกิารทีล่งทะเบยีนแทน OP/IP

กรณีลงทะเบยีนตาม มตบิอรด์



www.themegallery.com

กรณีลงทะเบยีนตาม มตบิอรด์



รายการ ความหมาย การแกไ้ข

A03 รหสัโรคอยูใ่นกลุม่ follow up ตรวจสอบการบนัทกึ รหสัโรค แกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 
แลว้สง่มาใหม่

A10 ใชร้หสั External cause เป็น Pdx ตรวจสอบการบนัทกึ รหสัโรคหลกั

A13 สง่ตอ่มาจากจังหวัดเดยีวกบัหน่วย
บรกิารหลกั

ตรวจสอบการบนัทกึ PID, วันรักษา, สทิธ ิณ
วันรักษา และหน่วยบรกิารทีส่ง่ตอ่ แกไ้ขให ้
ถกูตอ้งแลว้สง่เขา้มาใหม่

A14 อยูใ่นกลุม่อาการโรคไมฉุ่กเฉนิ
อยูใ่นกลุม่โรคการมาตรวจฟัน

ตรวจสอบการบนัทกึ รหสัโรค แกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 
แลว้สง่มาใหม่

รหสัการปฏเิสธ (Deny)ทีพ่บบอ่ย



กรณีบรกิารคา่ใชจ้า่ยสงู (HC)
PCI

ผา่ตดัขอ้เขา่



เพือ่ใหห้นว่ยบรกิารมแีรงจูงใจในดา้นการเงนิทีเ่หมาะสม
ในการใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ

กรณีบรกิารคา่ใชจ้า่ยสงู (HC) : หลกัการและเหตผุล

ประชาชนสามารถเขา้ถงึบรกิารสุขภาพทีเ่ป็น
บรกิารคา่ใชจ้า่ยสูงบางรายการทีจ่ าเป็นและ
มคีุณภาพไดอ้ยา่งเทา่เทยีม

เพือ่เพิม่ความม ัน่ใจเรือ่งคุณภาพงานบรกิาร/ลดความเสีย่ง
ดา้นการเงนิ/กรณีจ าเป็นตอ้งก ากบัการใชบ้รกิารอยา่งใกลช้ดิ



Diagram

การบรหิารจดัการ
เป็นภาพรวม
ระดบัประเทศ
(Central 

Reimbursement)

ระบบการจา่ยเงนิ
ชดเชย 

จา่ยในระบบ 
Point system 

with ceiling and 

global budget

หลกัการบรหิารเงนิ



ล าดบั รายการ

ประเภทบรกิาร

OP IP

1 อปุกรณ์และอวยัวะเทยีม Y Y

2 ลา้งไต / ฟอกเลอืดลา้งไต ใน ARF Y Y

3 การรกัษาดว้ยออกซเิจนความกดดนัสงู (HBOT) Y Y

4 คา่สารเมทาโดน Y N

5 รกัษาโรคเยือ่หุม้สมองอกัเสบจากเชือ้รา (Cryptococcal
meningitis)

Y Y

6 รกัษาโรคตดิเชือ้ไวรสัทีจ่อประสาทตา (CMV Retinitis) Y Y

7 การรกัษาโรคมะเร็งตามโปรโตคอล Y Y

8 การรกัษาโรคมะเร็งท ัว่ไป (นอกเหนอืจากขอ้ 7) Y Y

บรกิารคา่ใชจ้า่ยสงู ปี 2560



รายการ เงือ่นไข อตัราการจา่ย

การลา้งไต/ฟอกเลอืด
ลา้งไตกรณีผูป่้วยไตวาย
เฉยีบพลนั (Peritoneal 
dialysis and 
Hemodialysis for 
acute renal failure) 
และกรณี Acute on top

เฉพาะกลุม่ผูป่้วย Acute
renal failure

บรกิารผูป่้วยนอก
และผูป่้วยใน จา่ย
ตามคา่ใชจ้า่ยจรงิ

แตไ่มเ่กนิคร ัง้ละ 
2,000 บาท 

บรกิารคา่ใชจ้า่ยสงู ปี 2560



รายการ เงือ่นไข อตัราการจา่ย

การรกัษาดว้ยออกซเิจน
ความกดดนัสงู 
(Hyperbaric oxygen 
therapy)

เฉพาะการรกัษาโรคทีเ่กดิ
จากการด าน า้ 
(Decompression 
sickness) 
* กรณีการรกัษาในโรค
อืน่ๆ เหมารวมอยูใ่นบรกิาร 
OP/IP 

บรกิารผูป่้วยนอก
และผูป่้วยใน จา่ย
ตามคา่ใชจ้า่ยจรงิ
ไมเ่กนิช ัว่โมงละ 

12,000 บาท

บรกิารคา่ใชจ้า่ยสงู ปี 2560



รายการ เงือ่นไข อตัราการจา่ย

การรกัษาโรคเยือ่หุม้
สมองอกัเสบจากเชือ้รา
(Cryptococcal
meningitis)

เฉพาะผูต้ดิเชือ้
HIV

ผูป่้วยนอก 
จา่ยตามคา่ใชจ้า่ยจรงิไมเ่กนิ 

3,000 บาท /visit
ผูป่้วยใน 
จา่ยตามคา่ใชจ้า่ยจรงิไมเ่กนิ 

15,000 บาท/admit

บรกิารคา่ใชจ้า่ยสงู ปี 2560



รายการ เงือ่นไข อตัราการจา่ย

การรกัษาโรคตดิเชือ้
ไวรสัทีจ่อประสาทตา
(CMV Retinitis)

-เฉพาะผูต้ดิเชือ้ HIV
-ฉดียา ganciclovir
เขา้น า้วุน้ลกูตา

บรกิารผูป่้วยนอกและผูป่้วย
ใน จา่ยตามคา่ใชจ้า่ยจรงิไม่
เกนิ 250 หรอื 500 บาท /
ฉดีทกุสปัดาห ์ หรอืทกุ 2
สปัดาห์

บรกิารคา่ใชจ้า่ยสงู ปี 2560



รายการ เงือ่นไข อตัราการจา่ย

คา่สารเมทาโดน 
(Methadone) ส าหรบั
การใหส้ารเมทาโดนระยะ
ยาว (Methadone 

maintenance  treatment: 
MMT)

ส าหรบัการบ าบดัรกัษา
ผูป่้วยทีต่ดิสารเสพตดิใน
กลุม่ฝ่ินและอนพุนัธข์อง
ฝ่ิน (อาท ิเฮโรอนี) 
ทีส่มคัรใจ  

จา่ยตามคา่ใชจ้า่ย
จรงิแตไ่มเ่กนิอตัรา 

35 บาทตอ่คร ัง้

บรกิารคา่ใชจ้า่ยสงู ปี 2560

1. หน่วยบรกิารทีรั่กษาตอ้งเป็นหน่วยทีผ่า่นการประเมนิตามแนวทางทีก่ าหนดเทา่นัน้ 

2. ตรวจสอบ ICD10/ICD9 เพือ่ใหต้รงตามสทิธปิระโยชนท์ีก่ าหนด คอื

Pdx = F11.2

ICD9=9425 other psychiatric drug therapy

3. จ านวนครัง้ = จ านวนวันของเดอืนทีใ่หบ้รกิาร

หมายเหตุ : ตรวจสอบตามเงือ่นไขนีก้บัขอ้มลูทีส่ง่ต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2559

(ขอ้มลูรบับรกิารปี 59 และ ปี 60 ทีส่ง่ต ัง้แต ่1 ต.ค.59)



รายการ เงือ่นไข อตัราการจา่ย

อปุกรณ์อวยัวะเทยีม
ในการบ าบดัรกัษา
โรค

จ านวนรายการ และขอ้
บง่ชีเ้ป็นไปตามที่
ก าหนดในประกาศ 

ระบบ Point system with 
ceiling and global 
budget

อตัราจา่ย= 0.9
บาท/Point

บรกิารคา่ใชจ้า่ยสงู ปี 2560



รายการ เงือ่นไข

รายการรกัษาผูป่้วยโรคมะเร็งดว้ย
เคมบี าบดั/ฮอรโ์มน/รงัสรีกัษา
(เหมอืนปี 59 จนกวา่จะมปีระกาศ
โปรโตคอลใหม)่

-ไดร้บัการตรวจวนิจิฉยัวา่เป็น
โรคมะเร็ง

บรกิารคา่ใชจ้า่ยสงู ปี 2560



โรคมะเร็งทีก่ าหนดใชโ้ปรโตคอล

ล าดบั ชนดิ

1. โรคมะเร็งเตา้นม

2. โรคมะเร็งปากมดลกู

3. โรคมะเร็งรังไข่

4. โรคมะเร็งโพรงจมกู

5. โรคมะเร็งปอด

6. โรคมะเร็งหลอดอาหาร

7. โรคมะเร็งล าไสใ้หญ่

8. โรคมะเร็งตบัและทอ่น ้าดี

9. โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

10. โรคมะเร็งตอ่มลกูหมาก

11. โรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวและมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืง



การรกัษากรณีโรคมะเร็ง  แบง่เป็นกรณี ดงันี้

1. กรณีโรคมะเร็ง 11 ชนดิ ทีม่โีปรโตคอลในการรกัษา แยกเป็น

 กรณีใหก้ารรกัษาตามโปรโตคอลทีก่ าหนด

 กรณีไมไ่ดร้กัษาตามโปรโตคอลทีก่ าหนด  

2. กรณีโรคมะเร็งทีไ่มม่โีปรโตคอลในการรกัษา  ไดแ้กโ่รคมะเร็ง 
นอกเหนอืจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 

โรคมะเร็งทีก่ าหนดใชโ้ปรโตคอล



1. การรักษามะเร็งตามโปรโตคอล ส าหรับผูป่้วยทีม่อีาย ุ15 ปีขึน้ไป กรณีอายยุัง

ไมถ่งึใหส้ามารถรักษาแบบมะเร็งทั่วไปได ้ยกเวน้ กรณีการรักษาโรคมะเร็ง

เม็ดเลอืดขาวและมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืง  หรอืโรคมะเร็งอืน่ ๆ ทีม่กีารก าหนด
โปรโตคอลการรักษาในผูท้ีม่อีายนุอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 15 ปี

2. รายการยาทีป่ระกาศใช ้เป็นรายการยาตามที ่สปสช.ก าหนด (ยาในบญัชยีา

หลกัแหง่ชาต)ิ

3. คา่ BSA ( Body surface area ) ค านวณตามจรงิในผูป่้วยแตล่ะราย ไมเ่กนิ

2 ตารางเมตร  ส าหรับยาเคมบี าบดัชนดิรับประทานและฉีดเขา้เสน้เลอืด 
ยกเวน้ ยาฮอรโ์มน และยาเสรมิภมูคิุม้กนัชนดิใสภ่ายในกระเพาะปัสสาวะ คอื
ยา BCG และ Mitomycin C

แนวทางการเบกิจา่ยชดเชยคา่บรกิาร



4.   หน่วยบรกิารทีรั่กษาผูป่้วยมะเร็งตามโปรโตคอล ตอ้งบนัทกึตามแบบฟอรม์
การแบง่ระยะตามชนดิมะเร็ง ตามแบบ FM-06-031 เก็บไวใ้นแฟ้มเวชระเบยีน
เพือ่ส าหรับตรวจสอบภายหลงัดว้ย

5.   สตูรยาในการรักษาผูป่้วยมะเร็งตามโปรโตคอล ทีม่รีายการยาเคมบี าบดัอยู่
ในกลุม่ ยา จ (2) หน่วยบรกิารทีรั่กษา จะไดรั้บการจา่ยชดเชยเป็นยา ตาม
ระบบ VMI ไดแ้ก ่ยา Docetaxel และ Letrozole ทีใ่ชใ้นการรักษา
โรคมะเร็งเตา้นม และมะเร็งปอด

แนวทางการเบกิจา่ยชดเชยคา่บรกิาร (ตอ่)



ชนดิการรกัษา OP IP
โรคมะเร็งทีรั่กษาตาม
โปรโตรคอลทีก่ าหนด

Protocol (P)

จา่ยตามรายการยาและปรมิาณยา
ทีใ่ช ้โดยยาแตล่ะตวัมรีาคาจา่ย
ชดเชย

Deducted DRGs บวกคา่ยาตาม
รายการยา/ปรมิาณยาทีใ่ช ้ จ่าย
เพิม่กรณีมรัีงสวีางแผนและรังสี

รักษาไมเ่กนิเพดานทีก่ าหนด
โรคมะเร็งทีม่โีปรโตคอล
แตไ่มไ่ดรั้กษาตาม
โปรโตคอลทีก่ าหนด 
(รักษาตามโปรโตคอล
อืน่)

Non Protocol (N)

จา่ยตามรายการยาและปรมิาณยา
ทีใ่ช ้แตเ่มือ่รวมยาทกุตวัแลว้ 
ตอ้งไมเ่กนิเพดานทีก่ าหนด(จา่ย
ตามจรงิ ไมเ่กนิ 2,300 บาท/
ครัง้) จา่ยเพิม่กรณีรังสรัีกษา/รังสี

วางแผน ไมเ่กนิเพดานราคาที่
ก าหนด

Normal DRGs จา่ยเพิม่กรณีมี
รังสีวางแผนและรังสีรักษาไม่
เกนิเพดานที่ก าหนด พรอ้มทั ้ง
บนัทกึรายการยาทีรั่กษา
แตไ่มจ่า่ย Add on คา่ยา

มะเร็งทั่วไป

General (G)
จา่ยเป็นคา่ยาเคมบี าบดั รวมรังสี

รักษาและรังสวีางแผน ไมเ่กนิ
เพดานทีก่ าหนด (จา่ยตามจรงิ
ไมเ่กนิ 4,000 บาท/ครัง้)

Normal DRGs รวมรังสรัีกษา
และรังสวีางแผนพรอ้มทัง้บันทกึ
รายการยาที่ รักษาแต่ไม่จ่าย
Add on คา่ยา

การจา่ยชดเชยกรณีการรกัษาโรคมะเร็ง



1. ผูป่้วยนอก : สปสช.จา่ยชดเชยคา่ยาเคม/ี ยาฮอรโ์มน/ คา่ผสมยา / คา่รังสรัีกษา / 

รังสวีางแผน เป็นรายครัง้ ตามคา่ใชจ้า่ยทีข่อเบกิ แตไ่มเ่กนิอตัราเพดานที่
ก าหนด

คา่ใชจ้า่ยในการตรวจวนิจิฉัย, คา่ตรวจ LAB , และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ หน่วยบรกิาร
ประจ าเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ย

2. ผูป่้วยใน : จา่ยตาม ระบบ DRGs with Global Budget 

ในเขต ตามวงเงนิผูป่้วยในระดบัเขตรายเดอืน มกีารหกั

เงนิเดอืนของหนว่ยงานภาครฐั

ขา้มเขต Adj.RW 9,600 บาทตอ่ Adj.RW  โดยไมห่กัเงนิเดอืน

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นทีเ่กนิจากเพดานการจา่ยชดเชยของ สปสช. ในหมวดคา่ยาเคม/ียา
ฮอรโ์มน /คา่ผสมยา /รังสรัีกษา / รังสวีางแผน หน่วยบรกิารทีรั่กษาไมส่ามารถเรยีก
เก็บเพิม่เตมิจากหน่วยบรกิารประจ าหรอืผูป่้วยไดอ้กี

อตัราการจา่ยชดเชย 



 หนว่ยบรกิารบนัทกึขอ้มลูการใหบ้รกิารตามทีก่ าหนด  โดยมรีายการทีต่อ้ง
บนัทกึดงันี้

 รหสัยา 

 รายการยา และ/หรอืรายการรังสรัีกษา/รังสวีางแผน ตามขอ้มลูการใหบ้รกิารจรงิ

 หนว่ยบรกิารบนัทกึขอ้มลูการใหบ้รกิาร ดว้ยโปรแกรม e-Claim   
ของสปสช. ภายใน  30  วนัหลงัใหบ้รกิาร โดยมเีงือ่นไขคอื

 สปสช.จะประมวลผลจา่ยชดเชยและตอบกลับใหห้น่วยบรกิารทราบทกุวัน จนัทร ์ 
วนัพธุ และวนัศกุร ์ 

 และตดัยอดขอ้มลูเพือ่ออกรายงาน STM รายเดอืน

 โอนเงนิใหแ้กห่น่วยบรกิารภายใน 30 วนั ทัง้นีห้น่วยบรกิารสามารถตรวจสอบ
รายงานการจา่ยเงนิไดท้าง www. nhso.go.th

ท ัง้นี้ การคดิขอ้มลูลา่ชา้จะคดิจากก าหนดวนัตดัยอดขอ้มลูรายเดอืนและ
จะปรบัลดอตัราจา่ยลงตามทีค่ณะกรรมการหลกัฯ ประกาศก าหนด

การบนัทกึขอ้มลูและการสง่ขอ้มลู 



ตารางการออก  STM ประจ าปี 2560



สสิทิธปิระโยชนท์ีช่ดเชยเป็นยา

www.themegallery.com

ล ำดับ ประเภทกลุ่มยำ จ ำนวนรำยกำรยำ

1 ยำในบญัชียำหลักแห่งชำต ิบญัชี จ(2) 19

2 ยำก ำพร้ำและยำตำ้นพิษ 16

3 วัคซีนสร้ำงเสริมภมิูคุม้กันโรค 10

4 วัคซีนปอ้งกันโรคไข้หวัดใหญ่ 1

5 Clopidogrel 1

6 Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) 3

7 ยำตำ้นไวรัสเอชไอวี/ยำลดไขมันในเลือด 32/4

8 ยำตำ้นวัณโรค 16

102

สิทธิประโยชน์ที่ชดเชยเป็นยำ ของส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ปีงบประมำณ 2560

รวม

เอกสารหนา้ 64-75



สสสิทิธปิระโยชนด์า้นยาทีช่ดเชยเป็นเงนิทธสิส

www.themegallery.com

                                 
1                                        Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) / 

                              Hemodialysis (HD)                                     
                                                                          
- CAPD                Heparin (            anticoagulant) 
-                    Glucose , Analgesic, Antihistamine     Transquilizer drug 

                                           
                       CAPD/HD 
                                             (   
                                           
          2560 “                          
           )    

2                                     
2.1                                               (Cryptococcal meningitis)                  
          
2.2                                            (Cytomegalovirus retinitis)                 
Ganciclovir         vitreous 

                                             

3                                                                                             
    (Stroke fast track)                                                                       
                    ST (STEMI fast track) 

                                 

4                                                                                                                                        
 

เอกสารหนา้ 76-78



การเปลีย่นแปลงรายละเอยีดในสทิธิ
ประโยชนท์ีช่ดเชยเป็นยา  ปี 2560



ยาบญัช ีจ(2)
Botulinum A toxin  (เอกสารหนา้ 65)

เดมิ ม ี2 ขอ้บง่ใช ้คอื

- ส าหรบัการรกัษาโรคคอบดิ (cervical dystonia)

ชนดิไมท่ราบ    สาเหต ุ(idiopathic)

- ส าหรบัการรกัษาโรคใบหนา้กระตกุครึง่ซกี 

(hemifacial spasm) ชนดิไมท่ราบสาเหต ุ(idiopathic)

ใหม่ เพิม่อกี 1 ขอ้บง่ใช ้คอื ส าหรบัการรกัษาโรค Spasmodic

Dysphonia



ยาบญัช ีจ(2)

คณุสมบตัขิองสถานพยาบาล

เดมิ เป็นสถานพยาบาลระดบัตตยิภมูขิ ึน้ไป

ใหม่ เป็นสถานพยาบาลทีม่แีพทยเ์ฉพาะ

ทางตามทีร่ะบใุนแนวทางของบญัชยีา

หลกัแหง่ชาติ



EPI Vaccine

Japannese Encephalitis 

เปลีย่นจากวคัซนีเชือ้ตาย เป็น Live Vaccine

เอกสารหนา้ 71



กลุม่ยาตา้นไวรสั HIV

เปลีย่นประเภทบญัชยีาในบญัชยีาหลกั เชน่ 

• Lamivudine เดมิบญัช ีจ(1) เปลีย่นเป็น บญัช ีก

• Stavudine เดมิบญัช ีจ(1) เปลีย่นเป็น บญัช ีข



ยา TB

กรณีหนว่ยบรกิารกลุม่ UHOSNET เบกิชดเชย
เป็นเงนิส าหรบัคา่ยารกัษาวณัโรคในอตัราที่
สปสช. ก าหนดรายละเอยีดตามคูม่อืบรหิาร
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ
ปีงบประมาณ 2560

เอกสารหนา้  75



(รา่ง) แนวทางปฏบิตัใินการเบกิจา่ยคา่รกัษาพยาบาลกรณี

คนพกิารทีเ่ป็นผูป้ระกนัตน สทิธปิระกนัสงัคม

ใชส้ทิธริบับรกิารสาธารณสขุตามกฎหมายวา่ดว้ย

หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

ตามค าสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาตทิี ่58/2559

เรือ่งการรับบรกิารสาธารณสขุของคนพกิาร ตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตแิละกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ก าหนดใหค้นพกิารทีเ่ป็นผูป้ระกนัตนสทิธปิระกนัสงัคม ใชส้ทิธรัิบบรกิาร
สาธารณสขุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ



ตต

www.themegallery.com

ตวัอยา่ง ผลการตรวจสอบสทิธิ



(รา่ง) แนวทางปฏบิตัใินการเบกิจา่ยคา่รกัษาพยาบาลกรณี
คนพกิารทีเ่ป็นผูป้ระกนัตน สทิธปิระกนัสงัคม

ใชส้ทิธริบับรกิารสาธารณสขุตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

 หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และอตัราการเบกิจา่ย

1. เป็นการจ่ายชดเชยการใหบ้รกิารแกค่นพกิารทีเ่ป็นผูป้ระกันตน สทิธปิระกันสังคมทีใ่ชส้ทิธิ

รับบรกิารสาธารณสขุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

2. การใชส้ทิธรัิบบรกิารสาธารณสขุของบคุคลกลุม่ดังกลา่ว ใชส้ทิธเิชน่เดยีวกบัคนพกิารสทิธิ

หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

3. เป็นการจา่ยชดเชยใหแ้กห่น่วยบรกิารทีเ่ขา้รว่มในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

4. หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและอัตราการเบกิจ่าย เป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและอัตราการ

เบกิจา่ยของสทิธหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ



ข ัน้ตอนการใหบ้รกิารของหนว่ยบรกิาร    

1. เมือ่ผูป้ระกนัตนทีเ่ป็นคนพกิารเขา้รับบรกิารทีห่น่วยบรกิาร ใหห้น่วยบรกิารตรวจสอบสทิธจิากระบบ

ตรวจสอบสทิธขิอง สปสช.เชน่เดยีวกบัการใหบ้รกิารแกผู่ม้สีทิธหิลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต(ิUC)ทั่วไป 

2.   หนา้จอแสดงสทิธ ิจะแสดงขอ้มลูดังนี้

- สทิธกิารรักษาพยาบาล เป็น สทิธปิระกนัสขุภาพถว้นหนา้ (ผูป้ระกนัตนคนพกิาร)

- สทิธทิีใ่ชเ้บกิ เป็น สทิธปิระกนัสขุภาพถว้นหนา้ (ผูป้ระกนัตนคนพกิาร)  

3. การใหบ้รกิารและสทิธปิระโยชน ์เป็นไปตามสทิธปิระโยชนข์องคนพกิารในระบบหลักประกนัสขุภาพ

แหง่ชาติ

4. ภายหลังการใหบ้รกิาร  ใหห้น่วยบรกิารสง่ขอ้มลูเพือ่ขอรับคา่ใชจ้า่ยตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และอตัรา

การเบกิจา่ย เชน่เดยีวกบัสทิธหิลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

รายละเอยีดตามคูม่อืการบรหิารกองทนุหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิปีงบประมาณ 2560 และคูม่อืแนวทาง
ปฏบิัตใินการขอรับคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุสทิธหิลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิปีงบประมาณ 2560  

(รา่ง) แนวทางปฏบิตัใินการเบกิจา่ยคา่รกัษาพยาบาลกรณี
คนพกิารทีเ่ป็นผูป้ระกนัตน สทิธปิระกนัสงัคม

ใชส้ทิธริบับรกิารสาธารณสขุตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ



 วธิกีารเบกิจา่ย

การสง่ขอ้มลู ระยะเวลาการสง่ขอ้มลู การปรับลดกรณีสง่ขอ้มลูลา่ชา้ 
การถกูปฏเิสธการจา่ยชดเชยและการอทุธรณ์  การเก็บเวชระเบยีนเพือ่
การตรวจสอบ และการตรวจสอบรายงานการโอนเงนิ เป็นไปตามที่
ก าหนดเชน่เดยีวกบัการด าเนนิการในสทิธหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ
ตามคูม่อืแนวทางปฏบิตัใินการขอรับคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุ
สทิธหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิปีงบประมาณ 2560

(รา่ง) แนวทางปฏบิตัใินการเบกิจา่ยคา่รกัษาพยาบาลกรณี
คนพกิารทีเ่ป็นผูป้ระกนัตน สทิธปิระกนัสงัคม

ใชส้ทิธริบับรกิารสาธารณสขุตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

ผูป่้วยทีร่บับรกิารต ัง้แตว่นัที ่ 15 ตลุาคม 2559 เร ิม่สง่ขอ้มลูไดว้นัที่ 1 ธนัวาคม 2559 



ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ  ส านกับรหิารการจดัสรรและชดเชยคา่บรกิาร


