
“ในการปฏบิตังิานน ัน้ ยอ่มมปีญัหาตา่ง ๆ เกดิขึน้ไดเ้สมอ
เมือ่ปญัหาเกดิขึน้ตอ้งแกไ้ข  อยา่ทิง้ไวพ้อกพนูลกุลามแกย้าก
ขอใหท้กุคนระลกึวา่ปญัหาทกุอยา่งมทีางแกไ้ด้

ถา้แกค้นเดยีวไมไ่ดก็้ชว่ยกนัคดิ ชว่ยกนัแกห้ลายๆคนหลายๆทาง 
ดว้ยความรว่มมอืปรองดองกนั 
ปญัหาทีเ่กดิขึน้น ัน้จกัไดไ้มก่ลายเป็นอปุสรรคขดัขวาง
และบ ัน่ทอนท าลายความเจรญิและความส าเร็จของการงาน”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรของจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓



การบรหิารกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ
เขตพืน้ที(่กรงุเทพมหานคร)

และ
แนวทางปฏบิตัใินการขอรบัคา่ใชจ้า่ย

เพือ่บรกิารสาธารณสขุ
ปีงบประมาณ 2560



แนวทางปฏบิตัใินการขอรบัคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิาร
สาธารณสขุ

และการตรวจสอบชดเชยคา่บรกิาร
เขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร
ปีงบประมาณ  2560

ส าหรบัหนว่ยบรกิาร ในกรงุเทพมหานคร

วนัที ่ 18 - 21 ตลุาคม  2559
โรงแรมเซ็นทราศนูยร์าชการและคอนเวนช ัน่เซนเตอร์

ถนนแจง้วฒันะ จงัหวดักรงุเทพมหานคร



• กรอบการบรหิารงบ ผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน ฟ้ืนฟฯู
เขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร

• มตคิณะท างานกองทนุส านกังานสาขา
กรงุเทพมหานคร (CFO)

• มตคิณะอนกุรรมการหลกัประกนัสขุภาพ
ระดบัเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร (อปสข.)





ประเภทบรกิาร บาท/ผูม้สีทิธิ

1.บรกิารผูป่้วยนอกทั่วไป 1,137.58

2.บรกิารผูป่้วยในทั่วไป 1,090.41

3.บรกิารกรณีเฉพาะ 315.14

4.บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค* 405.29

5.บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพดา้นการแพทย์ 16.13

6.บรกิารการแพทยแ์ผนไทย 11.61

7.คา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ยในลกัษณะงบลงทนุ 128.69

8.เงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้กรณีผูรั้บบรกิารและผูใ้หบ้รกิาร 5.02

รวม 3,109.87

* หมายเหต ุ: ประเภทบรกิารที ่4 จ านวนเงนิจะครอบคลมุคา่ใชจ้า่ย ส าหรบัประชาชนคนไทยทกุคน

งบเหมาจา่ยรายหัว 3,109.87 บาทตอ่ผูม้สีทิธิ

จา่ยตามเหมาจา่ย
1,127.58 บาทตอ่ผูม้สีทิธิ

จา่ยตามเกณฑ์
คณุภาพผลงานบรกิาร 
10 บาทตอ่ผูม้สีทิธิ



งบ OP ประเทศ
1,137.58 บาท/ปชก. 

จา่ยตามเหมาจา่ยรายหัวตอ่ผูม้สีทิธ ิ1,127.58 บาท/ปชก.

จา่ยตามเกณฑค์ณุภาพผลงานบรกิาร 10 บาท/ปชก.

สปสช.กทม.ไดร้บั 1,173.28 บาท/ปชก.

จา่ยตามเหมาจา่ยรายหวัตอ่ผูม้สีทิธิ
937.76 บาท/ปชก. จา่ยตามเหมาจา่ยรายหวั

ตอ่ผูม้สีทิธเิทา่กนั 225.52 บาท/ปชก.

Central Reimburse 313 บาท/ปชก.

OP พกิาร
100 บาท/ปชก.

OP Refer
160 บาท/ปชก.

OP AE
15 บาท/ปชก.

NONI
5 บาท/ปชก.

OP High cost
3 บาท/ปชก.

Chronic
20 บาท/ปชก.

OP Individual
10 บาท/ปชก.

จา่ยตามเกณฑค์ณุภาพ
10 บาท/ปชก.

จดัสรรใหห้นว่ยบรกิาร (Diff Cap.)
850.28 บาท/ปชก.

Central reimburse 
87.48 บาท/ปชก.

กรอบการบรหิารงบกองทนุ OP กทม. ปีงบประมาณ 2560 Page 29





1. จา่ยแบบ เหมาจา่ยรายหวัตอ่ผูม้สีทิธ ิ

(กรณีสทิธคินพกิาร ค านวณกนัเงนิเป็นกองทนุคนพกิาร ส าหรับจา่ยชดเชยใหห้น่วยบรกิารทีใ่หบ้รกิารผูป่้วยนอก กรณีสทิธพิกิาร)

/

/
1.5%

*** อตัราข ัน้ต า่ ไมน่อ้ยกวา่  บาท/ปชก ***

ค านวณโดย 
differential capitation

(ไมร่วมคนพกิาร)
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2. การจ่ายชดเชยเพิ่มเติมตามการบริการ
(Central Reimbursement) 



Central Reimburse 313 บาท/ปชก.

OP พกิาร
100 บาท/ปชก.

OP Refer
160 บาท/ปชก.

OP AE
15 บาท/ปชก.

NONI
5 บาท/ปชก.

OP High cost
3 บาท/ปชก.

Chronic
20 บาท/ปชก.

OP Individual
10 บาท/ปชก.



โดยใช้ข้อมูล

ณ 

ปรับจ่ายตามประชากรโรคเรื้อรังที่อยู่กับ
หน่วยบริการนั้น 

2.1 ผูป่้วย 7 โรคเรือ้รงั (Ontop Chronic) 

โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน
จ่ายตาม จ านวนประชากรโรคเรื้อรัง

จ่าย รายเดือน ตามประชากรโรคเรื้อรังที่ค านวณได้
พร้อมกับงบเหมาจ่ายรายหัว

โรคเรื้อรังรายใหม่ ในปี จะน าไปใช้ค านวณจ่ายเงินของ ปีถัดไป



2.2 การจา่ยชดเชยผูป่้วยนอก (กรณี OP/AE , OP พกิาร , OP Refer , OP High cost)

ตาม with global budget

กรณีบริการที่มี (OP High cost) จ่ายชดเชย และ 
(SRS, SRT, HBO, เลือดและส่วนประกอบของเลือด) 

กรณี และ ในบัญชีเครือข่ายเดียวกัน 
หน่วยบริการประจ ารับผิดชอบ ส่วนเกิน จาก 1,600 บาท
จ่ายจากกองทุน



2.3  การจา่ยชดเชย กรณีกึง่ผูป่้วยนอกกึง่ผูป่้วยใน (NONI) 

และการรกัษาดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่

• Dilation and Curettage  following 
delivery or abortion 

• Other Dilation and Curettage  
(รวมอัลตราซาวด์  รวมยา ดมยา/วิสัญญี)

(รวมอัลตราซาวด์ รวมยา ดมยา/วิสัญญี)

จ่ายชดเชยตาม และ



กรณี รหัส รายการ
ราคาจ่ายชดเชย

(บาท)
เงื่อนไขการจ่าย

การท า Laser ตา 1424
Destruction of chorioretinal lesion 
by laser photocoagulation

จ่ายชดเชยตามจริง
ไม่เกิน 3,900 บาท/ครั้ง/ข้าง

การฉีดยา
เข้า vitreous

1475 Injection of vitreous substitute
จ่ายชดเชยตามจริง
ไม่เกิน 4,500 บาท/ครั้ง/ข้าง  
(เฉพาะค่าฉีด)

1479
Other operations on vitreous
(Injection of vitreous Medication)

จ่ายชดเชยตามจริง
ไม่เกิน 1,500 บาท/ครั้ง/ข้าง   
(เฉพาะค่าฉีด)

การผ่าตัดตา

1474 Other mechanical vitrectomy 
จ่ายชดเชยตามจริง
ไม่เกิน 14,500 บาท/ครั้ง/ข้าง  
(ไม่รวมค่าอุปกรณ์ cassette)

1139 Other excision of pterygium จ่ายชดเชยตามจริง
ไม่เกิน 3,000  บาท/visit

1264 Trabeculectomy ab externo จ่ายชดเชยตามจริง
ไม่เกิน 5,500 บาท/visit 

6 รายการ NONI



2.4  กรณี กองทนุ OP Refer ในปีงบประมาณ 2560

1) บริหารกองทุน OP Refer 

2) กันเงินกองทุน OP Refer จ านวน  บาท/ปชก. 

3) หน่วยบริการประจ ารับผิดชอบ ส่วนเกินจาก 1,600 บาท

จ่ายจากกองทุน OP Refer

4) ก าหนดมาตรการควบคุมก ากับ 

เพ่ือจ่ายชดเชยในส่วนที่ 

1,600 บาท  



2.5 การจา่ยคา่ขอ้มลู OP Individual record 

ขอ้มลูที ่สปสช. ตรวจสอบ
ไดว้า่เป็น
1. สทิธ ิ
2. กรณีที ่ไมม่กีารจา่ยชดเชย 

กรณีส่งข้อมูล ก าหนด กรณีส่ง ตามก าหนด 

Record ละ  บาทRecord ละ  บาท

ใชห้ลกัเกณฑเ์ชน่เดยีวกบั ปีงบประมาณ 2559



3. การบรหิารจัดการ 

กรณี OP-AE, 

กรณี OP พกิาร, 

กรณี OP High cost, 

กรณี NONI,

กรณี OP Individual 

ไดแ้ก ่

ปรับเกลี่ย ใช้คละกันได้ 

กรณี บางกองทุนมีเงิน และ/หรือ

กรณี จ่ายชดเชยจนครบแลว้

ให้จัดสรรคืนให้แก่หน่วยบริการประจ า

ตาม 



สรปุประเด็นส าคญัทีเ่ปลีย่นแปลงในปีงบประมาณ 2560

1.การบรหิารกองทนุ OP Refer กทม.
2. ราคากลางยา 
3.การบนัทกึคา่บรกิารทางการพยาบาล
4.การจา่ยคา่บรกิารผูป่้วยนอก และคา่ธรรมเนยีมทางการแพทย์
5.การบรหิารงบลงทนุฯ ในปีงบประมาณ 2560
6.ก าหนดการสง่ขอ้มลูในปีงบประมาณ 2560
7.มาตรการวนิยัทางการเงนิ

การจดัสรรงบประมาณชว่ยเหลอืหนว่ยบรกิารทีม่ภีาระคา่ใชจ้า่ยสงูเนือ่งจาก
รบัภาระความเสีย่งจากการมปีระชากรทีม่ภีาระโรคสงู (OP Workload)ยกเลกิ



1.การบรหิารกองทนุ OP Refer ในปีงบประมาณ 
2560

1) บริหารกองทุน OP Refer 

2) กันเงินกองทุน OP Refer จ านวน  บาท/ปชก. 

3) Refer ในบัญชีเครือข่าย (Type 0) กรณีการส่งต่อบัตรคลินิกในเครือ ไปยัง

โรงพยาบาลในเครือของคลินิกเอง ตรวจสอบข้อมูลโดย สปสช. 
4) ก าหนดมาตรการควบคุมก ากับ 

ส าหรับจ่ายชดเชยใน
ส่วนที่ 

1,600 บาท  



หลกัเกณฑ ์เงือ่นไขการจา่ยชดเชย กรณี OP Refer

1.หนว่ยบรกิารประจ าตอ้งตามจา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 1,600 บาท  สว่นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กนิ

1,600 บาท  ใหห้กัจากกองทนุ OP Refer 

2. หนว่ยบรกิารรบัสง่ตอ่บนัทกึเรยีกเก็บคา่บรกิารฯในโปรแกรม OP BKKCLAIM 

3. กรณีบตัร รพ.-รพ.  มกีารตรวจวนิจิฉยัพเิศษ ผูป่้วยนอก 290 รายการ  จะไดร้บัชดเชย
คนืจากกองทนุ OP Refer  50% ของคา่ใชจ้า่ยจรงิไมเ่กนิ 50% ของราคากลาง 

4. หลกัเกณฑก์ารจา่ยชดเชยกรณี OP Refer  ไมร่วมกรณีทีม่ขีอ้ตกลงระหวา่งกนั ไดแ้ก ่  

4.1 โครงการลดความแออดัฯ  Model ศบส.- วชริพยาบาลฯ  

4.2 กรณีบตัร ศบส.16 – รพ.จฬุาลงกรณ ์ 

4.3 กรณีบตัรศบส.-คลนิกิ-รพ.



2558

• 2 กลุ่ม
• ยากันชัก และยากลุ่ม    จิต

เวช
• 955 รายการ

2559

• 6 กลุ่ม
• Anti glaucoma, Anti 

Parkinson, Inhale 
corticosteroid, Benign 
prostatic hyperplasia, 
Specific Anti rheumatic, 
Drug Use for thalassemia

• 250 รายการ

2560

• 2 กลุ่ม
• Antithrombotic Agent, 

Immunosuppressant)
• 291 รายการ

2. ราคากลางยา ในปีงบประมาณ 2560

รวมเป็น 10 กลุ่ม 
1,496 รายการ

หมายเหตุ  : จ่ายชดเชยตามราคากลางที่ก าหนด



• แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ Hospital Fee (55020,55021) และ Nursing Care

• หากมีการให้บริการ บันทึกรหัสตามทีส่ปสช.ก าหนด 26 รายการ (หน้า 158 -159)

• การท าแผล และการให้สารน้ าทางหลอดเลอืดด า การคิดค่าบริการดังกล่าว รวมอุปกรณ์  
หากมีการบันทึกซ้ าซ้อนเรียกเงินคืน

3. การบนัทกึหมวด 12 คา่บรกิารทางการพยาบาล         
ในปีงบประมาณ 2560



ประเภทบรกิาร (OP Type) ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560

OP Refer (Type 0,1,2), 
OPAE (Type 3), NONI 
(Type 8)

OP พกิาร (Type 4)

คา่ธรรมเนยีมทางการแพทย ์
(Doctor Fee) จา่ยตามจรงิ

คา่ธรรมเนยีมทางการแพทย์
(Doctor Fee) ใหร้วมกบั
คา่บรกิารผูป่้วยนอก 
(Hospital Fee) จา่ยตามจรงิ
ไมเ่กนิ 100 บาท

คา่ธรรมเนยีมแพทย์ (Doctor 
Fee) ใหร้วมกบัคา่บรกิาร
ผูป่้วยนอก (Hospital Fee) 
จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 100 บาท

4. การจา่ยคา่บรกิารผูป่้วยนอก และคา่ธรรมเนยีม
ทางการแพทย ์ ในปีงบประมาณ 2560

มีผลตั้งแต่วันรับบริการ 
1 ตุลาคม 2559



5. คา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ยในลกัษณะงบลงทนุ    
ปีงบประมาณ 2560

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และ

รายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการ
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและ

ค่าใช้จ่ายอื่น

รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประชุมชี้แจงหน่วยบริการ



6.ก าหนดการสง่ขอ้มลูผูป่้วยนอก (OP) ทกุประเภท
ปีงบประมาณ 2560

ก าหนดสง่ขอ้มลู OP ภายในวนัที ่

ก าหนดสง่ขอ้มลู OP  ปกติ 31 ตลุาคม 2560

ก าหนดการสง่ขอ้มลูอทุธรณ ์OP 31 ธนัวาคม 2560

หมายเหต ุ :    จา่ยชดเชยตาม Point system with Global budget
หากสง่ขอ้มลูเกนิก าหนด ส านกังานฯจะถอืวา่หนว่ยบรกิารไมป่ระสงคจ์ะขอรบัเงนิชดเชย



FLOW การตรวจสอบอนุมตั/ิปฎเิสธ ขอ้มลู OP Refer

หน่วยบริการรับส่งต่อ 
ส่งข้อมูล

หน่วยบริการประจ า
ตรวจสอบอนุมัติ

30 วัน

กรณีอนุมัติ กรณีปฏิเสธ

หน่วยบริการ
รับส่งต่ออุทธรณ์

30 วัน

หน่วยบริการประจ า
ตรวจสอบใหม่

กรณีปฏิเสธ

15 วัน

หน่วยบริการรับส่ง
ต่ออุทธรณ์ใหม่ 

กรณีอนุมัติ

สปสช. Clearing 
House

15 วัน

Auto 
Approve

Auto 
Approve

สปสช.ตรวจสอบ
อนุมัติ



FLOW การตรวจสอบอนุมตั/ิปฎเิสธ ขอ้มลู OP Refer

หน่วยบริการรับส่งต่อ 
ส่งข้อมูล

หน่วยบริการประจ า
ตรวจสอบอนุมัติ

30 วัน

กรณีอนุมัติ กรณีปฏิเสธ

หน่วยบริการ
รับส่งต่ออุทธรณ์

30 วัน

หน่วยบริการประจ า
ตรวจสอบใหม่

กรณีปฏิเสธ

15 วัน

หน่วยบริการรับส่ง
ต่ออุทธรณ์ใหม่ 

กรณีอนุมัติ

สปสช. Clearing 
House

15 วัน

Auto 
Approve

Auto 
Approve

สปสช.ตรวจสอบ
อนุมัติ



FLOW การตรวจสอบอนุมตั/ิปฎเิสธ
ขอ้มลู OP Refer และ OP clearing กรณีบตัรศบส. 

หน่วยบริการที่รักษา 
(ศบส.) ส่งข้อมูล

หน่วยบริการประจ า
(รพ./คลินิก)

ตรวจสอบอนุมัติ

30 วัน

กรณีอนุมัติ กรณีปฏิเสธ

หน่วยบริการที่รักษา 
(ศบส.)อุทธรณ์

30 วัน

หน่วยบริการประจ า
ตรวจสอบใหม่

กรณีปฏิเสธ

15 วัน

หน่วยบริการที่รักษา 
(ศบส.)อุทธรณ์ใหม่ 

กรณีอนุมัติ

สปสช. Clearing 
House

15 วัน

Auto 
Approve

Auto 
Approve

สปสช.ตรวจสอบ
อนุมัติ



7.มาตรการรกัษาวนิยัทางการเงนิ ในการ ขอรบัคา่ใชจ้า่ย ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

1. สง่ชา้กวา่วนัทีก่ าหนด 

ไมเ่กนิ วนั

2. สง่ชา้กวา่วนัทีก่ าหนด

ไมเ่กนิ วนั

3. สง่ชา้กวา่วนัทีก่ าหนด

ไมเ่กนิ วนั

จา่ยในอตัรา * จา่ยในอตัรา * จา่ยในอตัรา *

ทั้งนี้อัตรานี้จะเป็นไปตามวงเงินที่จัดไว้
ส าหรับการส่งช้าตามวงเงินทีเ่หลอือยู่ในลักษณะ 

* ของอตัราทีจ่า่ยใหข้องขอ้มลูทีม่กีารแจง้หนีภ้ายในวนัทีก่ าหนด

หมายเหต ุ 1.  มาตรการการรกัษาวนิยั เฉพาะกรณี OPAE/Opพกิาร, IP
2.  เร ิม่ 1 มกราคม 2560  (แกไ้ขคูม่อืฯเลม่ 2 หนา้ 160)



จดัสรรเบือ้งตน้เพือ่ใหห้นว่ยบรกิาร 
มสีภาพคลอ่งในชว่งตน้ปีงบประมาณ

ไมเ่กนิ 



ขอความรว่มมอื

1. บนัทกึรหสัการตรวจวนิจิฉยัพเิศษผูป่้วยนอก 290 รายการ, High cost 
44 รายการ โดยใชร้หสัตามทีก่ าหนด 

2. บนัทกึรายการตรวจวนิจิฉยัทางหอ้งปฏบิตักิารตามรหสักรมบญัชกีลาง 
(จา่ยชดเชยตามจรงิ)

3. บนัทกึรหสั ICD10 และ ICD9 ทีถ่กูตอ้งตามหลกัการใหร้หสัโรค

4.  กรณี OP refer (Type 0,1)ขอใหบ้นัทกึเลขทีเ่อกสารสง่ตอ่

ส่งข้อมูลโดยไม่ต้องเลือก Type




