
ส ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ(สปสช.)

แนวทำงปฏิบติัในกำรขอรบัค่ำใชจ่้ำย

เพ่ือบรกิำรสำธำรณสขุ

ปีงบประมำณ 2561

(บริกำรกรณีเฉพำะ และบริหำรแบบโรคเฉพำะ)
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ประกอบดว้ยรำยกำร ดงัน้ี

หลกัเกณฑ์ : กรณีเพ่ิมควำมมัน่ใจเรือ่งคณุภำพบรกิำร

1

โรคหลอดเลือด

สมองตีบหรอือดุ

ตนั (Stroke fast 

track)

2

โรคกลำ้มเน้ือหวัใจขำด

เลือดเฉียบพลนัชนิดท่ีมี

กำรยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้ำ

หวัใจสว่น ST (ST-

elevated myocardial 

infarction fast track)

3

กำรใหเ้คมีบ ำบดั 

หรอื ฮอรโ์มน หรอื

รงัสีรกัษำ ส ำหรบั

ผ ูป่้วยโรคมะเรง็

4

กำรผำ่ตดัตอ้

กระจก พรอ้ม

เลนสแ์กว้ตำ

เทียม

5

ทนัตกรรมจดั

ฟัน และฝึกพดู

ส ำหรบัผ ูป่้วย

ปำกแหว่ง 

เพดำนโหว่
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สปสช. สนบัสนนุคา่ใชจ้่ายใหแ้กห่นว่ยบริการในโครงการ 

ที่ใหบ้ริการแกผู่ป่้วย ตามระยะของการดแูลรกัษา โดยแบ่งเป็น 4  ลกัษณะ คอื  

1. การผา่ตดัผูป่้วยปากแหว่ง เพดานโหว่

2. การใส่เพดานเทียม

3. การฟ้ืนฟูดา้นทนัตกรรมจดัฟัน

4. การแกไ้ขการพดูและการไดยิ้น   

กำรสนบัสนนุค่ำใชจ่้ำยในกำรใหบ้ริกำร ปี 2561

5. Cleft Lip and Cleft Palate
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กรณีแกไ้ขปัญหำกำรสบฟัน (ทนัตกรรมจดัฟัน) และ/หรอื

กำรแกไ้ขกำรพดู

บนัทึกขอ้มลูในโปรแกรม DMIS

1. กรณีใหบ้รกิำรแกไ้ขปัญหำกำรสบฟัน (ยสส. 4)

2. กรณีใหบ้รกิำรแกไ้ขกำรพดู (ยสส.5)

พิมพร์ำยงำนกำรใหบ้รกิำร (ยสส. 4 และ/หรอื ยสส.5 )

ใหแ้พทยผ์ ูร้กัษำเซ็นตร์บัรอง  และมอบใหผ้ ูป่้วยหรอืญำติน ำไปขอรบัค่ำ

พำหนะในกำรเดินทำงจำกสภำกำชำดไทย / กำชำดจงัหวดั

กรณีใสเ่พดำนเทียม บนัทึกขอ้มลูกำรใหบ้รกิำรใน

โปรแกรม e-Claim

1. 2704 เพดำนเทียม (Obturator) 

2. 2704A เพดำนเทียม (Obturator + Screw)

3. 2704B เพดำนเทียม (Obturator + NAM)

4. 2704C เพดำนเทียม (Obturator + Screw + NAM)

5. 2704D เพดำนเทียม (NAM)

แนวทำงกำรสง่เบิก
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สปสช.จ่ำยค่ำบรกิำร สภำกำชำดจ่ำยสนบัสนนุค่ำพำหนะ

ใหผ้ ูป่้วยและญำติ

ผำ่ตดัแกไ้ข ตำม DRGs

800 บ/ช้ิน

ทนัตกรรมจดัฟัน

แกไ้ขกำรพดู

เหมำจ่ำย 48,000 บ/รำย

3,850 บ/รำย/ปี

ผำ่ตดัแกไ้ข

ทนัตกรรมจดัฟัน/

แกไ้ขกำรพดู

1,000 บ/ครัง้

ใช ้ยสส.1และ2

500 บ/ครัง้(ตำม

แพทยน์ดัไม่เกนิ2ครัง้/

เดือน)

ใช ้ยสส.4

ยสส.5

หน่วยบรกิำรในโครงกำร โดย Case Manager

บนัทึกขอ้มลูกำรใหบ้รกิำร

อปุกรณ์

เพ่ิมเติมตำม

ประกำศใสเ่พดำนเทียม

อตัรำกำรจ่ำยชดเชย
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กรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งก ำกบักำรใชบ้รกิำรอยำ่งใกลชิ้ด
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ประกอบดว้ยรำยกำร ดงัน้ี

หลกัเกณฑ์ :กรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งก ำกบักำรใชบ้รกิำรอยำ่งใกลชิ้ด

2
ยำจ ำเป็นและยำท่ีมีปัญหำ

กำรเขำ้ถึง

ครอบคลมุถึงสว่นประกอบ

ของเลือดท่ีใหแ้กผ่ ูป่้วยโรค

เลือดออกง่ำย 

(Hemophillia)

1

ค่ำสำร

เมทำโดน
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กำรดแูลรกัษำโรคค่ำใชจ่้ำยสงู Hemophilia 61

เง่ือนไขกำรจ่ำย

สปสช.จะจ่ำยชดเชยค่ำบริกำรใหห้น่วยบรกิำรรบัสง่ต่อดงัน้ี

1. กรณีรกัษำภำวะเลือดออกในระยะเริม่ตน้ (Early Bleeding Treatment) 

เป็นกำรจ่ำยเงินชดเชยค่ำบรกิำรแฟคเตอร์ ส ำหรบัผ ูป่้วยโรคเลือดออก

ง่ำยฮีโมฟีเลีย (ทัง้ Hemophilia A, Hemophilia B )เพ่ิมจำกเงินชดเชยค่ำ

อตัรำเหมำจ่ำยรำยหวัในระบบปกติ ตำมจ ำนวนผ ูป่้วยท่ีลงทะเบียนและ

รบับรกิำร จ่ำยชดเชยเป็นงวดรำยเดือนตำมผลกำรใหบ้รกิำร ตำม

เง่ือนไขอำยแุละระดบัควำมรนุแรงของโรคในอตัรำ ตำมตำรำง

ดงัต่อไปน้ี
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1. กรณีเลือดออกในระยะเร่ิมตน้(Early Bleeding) 

สปสช.จา่ยใหห้นว่ยบริการรบัสง่ตอ่เฉพาะโรคท่ีไดข้ึน้ทะเบียนกบั สปสช. ในอตัราดงันี้

หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจา่ยชดเชย

อตัรำจ่ำยชดเชยกำรรกัษำโรคเลือดออกง่ำยฮีโมฟีเลียปี 2561

ประเภทผ ูป่้วย

ฮีโมฟิเลีย A ฮีโมฟิเลีย B

(บำท/คน/เดือน) (บำท/คน/ปี) (บำท/คน/เดือน) (บำท/คน/ปี)

1. อำยนุอ้ยกว่ำ 10 ปี

- Sever 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. อำยตุัง้แต่ 10 ปีขึ้นไป

- Sever 24,000 288,000 25,200 302,400

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

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

เหมอืนปี 60
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2. กรณีเพ่ือรกัษำอำกำรเลือดออกรนุแรงท่ีเป็นอนัตรำยถึงชีวิตหรอืผำ่ตดัฉกุเฉิน (Life Threatening Bleeding and 

Emergency Surgery) จ่ำยเพ่ิมจำกระบบ DRGs ตำมมลูค่ำแฟคเตอรเ์ขม้ขน้ท่ีใชจ้รงิในกำรเจ็บป่วยครัง้นัน้

2.1  กรณีที่มภีาวะเลือดออกรนุแรงในสว่นประกอบของอวยัวะที่มเีลือดออกบ่อย เชน่ ในขอ้ หรือกลา้มเนือ้ หรือภาวะ

เลือดออกเนือ่งจากการไดร้บับริการทางการแพทย ์ดา้นทนัตกรรม เชน่ การถอนฟัน ขดูหินปูนฯลฯ หรือดา้นอ่ืนๆ 

**จ่ายเป็นครัง้ๆ 

ผูป่้วยนอก และสงัเกตอาการ แตไ่มเ่กิน 150,000 บาท/ครัง้ของการเขา้รบัการรกัษา โดยจ ากดัจ านวนครัง้ที่ผ ูป่้วย 1 คนเขา้

รบัการรกัษา ไมเ่กิน 2 ครัง้/ 1 เดอืน หรือ

ผูป่้วยใน จา่ยไมเ่กิน 300,000 บาท/ครัง้ ของการเขา้รบัการรกัษา และนอนโรงพยาบาล(ไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ของการเขา้รบั

การรกัษาที่นอนโรงพยาบาล ในปีงบประมาณ)

หลกัเกณฑแ์ละอตัรำกำรจ่ำยชดเชย

2.2  กรณีเลือดออกรนุแรงในสว่นประกอบของอวยัวะที่เป็นอนัตรายถึงชวิีตหรือผา่ตดัฉกุเฉิน

**จ่ายเป็นครัง้ๆ ตามที่หนว่ยบริการรบัสง่ตอ่รบัผูป่้วยไวร้กัษาเป็นผูป่้วยใน      ไมเ่กิน 300,000 บาท/ครัง้ ของการ

เขา้รบัการรกัษา และนอนโรงพยาบาล     (ไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ของการเขา้รบัการรกัษาที่นอนโรงพยาบาลในปีงบประมาณ)
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หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคเลอืดออกง่าย(ฮีโมฟีเลยี)ใน พืน้ที่กทม.

• รามาธิบดี
• ศิริราชพยาบาล
• จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั
• พระมงกฎุเกล้า

• ส.สุขภาพเดก็แห่งชาตฯิ
• ราชวถิี
• สมเดจ็พระป่ินเกล้า
• ภูมิพลอดุลยเดช
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กรณีท่ีตอ้งบรหิำรแบบเฉพำะโรค
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ประกอบดว้ยรำยกำร ดงัน้ี

หลกัเกณฑ์ :กรณีท่ีตอ้งบริหำรแบบเฉพำะโรค

1

กำรดแูลผ ูป่้วยเอชไอวี 

และผ ูป่้วยเอดส ์

2

การดแูลผูป่้วย 
วณัโรค

3

ค่ำบรกิำรบ ำบดัแทนไต

-CAPD

-HD

-KT

-KI

-Vascular access
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แนวทางการเบิกชดเชยบริการดแูล

ผูป่้วยตดิเชือ้เอชไอวี และผูป่้วยเอดส์
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แนวทำงกำรเบิกชดเชยบรกิำรดแูลรกัษำ

ผ ูติ้ดเช้ือHIV/AIDS ปี 2561
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แนวทางการเบกิชดเชยการรกัษาผูต้ดิเชือ้HIV/AIDS
ดว้ยยาตา้นไวรสั

รายการ การเบกิชดเชย การชดเชย

ยาตา้นไวรัส

บนัทกึขอ้มลูตามทีใ่ชจ้รงิ 

ในโปรแกรม NAP

ชดเชยเป็นยาตา้นไวรัส

ยาลดไขมัน ชดเชยเป็นยารักษาภาวะไขมัน

ในเลอืดสงู

ถงุยางอนามัย หน่วยบรกิารไดรั้บจัดสรรถงุยาง

อนามัยตามสดัสว่นจ านวนผูต้ดิเชือ้

เอชไอว ีณ ปัจจบุนั

ชดเชยเป็นถงุยางอนามัย

บรกิารดแูลรักษา

อยา่งเป็นองค์

รวม

บนัทกึขอ้มลูการใหบ้รกิารใน

โปรแกรม NAP

20 บาท/ครัง้

(ไมเ่กนิ 12 ครัง้/ปี)
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รายการยาลดไขมนัในเลือด
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แนวทำงกำรจ่ำยชดเชยกำรป้องกนักำรติดเช้ือเอชไอวี

รำยกำร กำรเบิกชดเชย กำรชดเชย

ยำตำ้นไวรสัเพ่ือป้องกนักำรติดเช้ือเอชไอวีใน

เด็กแรกเกิด 

เบิกตำมท่ีใชจ้รงิ/

บรกิำรจรงิ บนัทึกขอ้มลู

ในโปรแกรม NAP

ชดเชยเป็นยำตำ้นไวรสั

ยำตำ้นไวรสัเพ่ือกำรป้องกนักำรติดเช้ือเอชไอ

วีหลงัสมัผสัจำกกำรท ำงำน หรือ ถกูลว่ง

ละเมิดทำงเพศ

ชดเชยเป็นยำตำ้นไวรสั

บรกิำรตรวจ DNA PCR ส ำหรบัเด็กท่ีคลอด

จำกมำรดำติดเช้ือเอชไอวี 

1,000 บำท/ครัง้(ตำมแนวทำงกำรตรวจ

รกัษำและป้องกนักำรติดเช้ือHIVประเทศไทย

2560)

บรกิำรตรวจ Anti-HIV Testing 140 บำท/ครัง้

บรกิำรใหค้ ำปรึกษำส ำหรบับคุคลท่ีสมัผสั

จำกกำรท ำงำน หรอื ถกูลว่งละเมิดทำงเพศ

7 บำท/ครัง้(ไมเ่กิน 6 ครัง้/คน/ปี)
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แนวทำงกำรจ่ำยชดเชยกำรบรกิำรใหค้ ำปรกึษำและ

ตรวจหำกำรติดเช้ือเอชไอวีโดยสมคัรใจ

รายการ การเบิกชดเชย การชดเชย

บริการใหค้ าปรึกษา

เบิกตามจ านวนที่ใหบ้ริการ

จริง บนัทึกขอ้มลูใน

โปรแกรม NAP

7 บาท/ครัง้(ไมเ่กิน 6 ครัง้/คน/ปี)

บริการตรวจ Anti-HIV Testing 140 บาท/ครัง้(ไมเ่กิน 2 ครัง้/คน/ปี)

ถงุยางอนามยั หนว่ยบริการไดร้บัจดัสรร

ถงุยางอนามยัตามสดัส่วน

จ านวนผูต้ดิเชือ้เอชไอวี ณ 

ปัจจบุนั

ชดเชยเป็นถงุยางอนามยั

19



แนวทำงกำรเบิกชดเชยค่ำตรวจทำงหอ้งปฏิบติักำรเอชไอวี

กจิกรรม การเบกิชดเชย อตัราคา่ชดเชย

บรกิารตรวจพืน้ฐาน (CBC, FBS, Cr, Chol., TG, 

SGPT/ALT)

บันทกึขอ้มลูใน

โปรแกรม NAP

25 บาท/รายการ/ครัง้

บรกิารตรวจ CD4 400 บาท/ครัง้

บรกิารตรวจ HIV Viral Load 1,350 บาท/ครัง้

บรกิารตรวจ HIV Drug Resistance

(Commercial)

6,000 บาท/ครัง้

บรกิารตรวจ HIV Drug Resistance

(In-House)

5,500 บาท/ครัง้

วสัดอุปุกรณ์เจาะ/เก็บเลอืด และคา่ขนสง่ (กรณี

การตรวจ CD4 และ HIV Viral Load)

20 บาท/ตัวอยา่ง

วสัดอุปุกรณ์เจาะ/เก็บเลอืด และคา่ขนสง่ (กรณี

การตรวจ Drug Resistance)

100 บาท/ตัวอยา่ง
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NEW กำรตรวจคดักรองและตรวจยืนยนั

Hep C ในผ ูติ้ดเช้ือ HIV/AIDS และกล ุม่เสี่ยง

ต่อกำรติดเช้ือ HIV/Hep C
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NEW แนวทางการเบกิชดเชยคา่ตรวจคดักรอง 
และตรวจยนืยนัไวรสัตบัอกัเสบซ ี

รายการ การเบกิชดเชย การชดเชย

การตรวจคดักรอง

เบกิตามจ านวนที่

ใหบ้รกิารจรงิ ใน

โปรแกรม NAP

ชดเชยเป็นเงนิคา่บรกิาร

ตามทีส่ปสช.ก าหนด
การตรวจยนืยนัไวรสัตบัอกัเสบซี
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23

งบพฒันำคณุภำพปีงบประมำณ 2561

งบประมำณ :  1,514,820  บำท



ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปว่ยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส เป้าหมาย : 90 %  

ตัดข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคมประมวลผลข้อมูล 1 กรกฎาคม 2561

สูตรการค านวน : จ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ยังมีชีวิตอยู่ ที่ได้รับยาต้านไวรัส x100
จ านวนผู้ที่มีผลตรวจ Anti-HIV positive และผู้ที่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ NAP ที่ยังมีชีวิตอยู่ 

เกณฑ์การให้คะแนน : ≥ 90 = 5
85 - <90 = 4
80 – <85 = 3
75 – <80 = 2

<75 = 1
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1. จดัสรรใหห้น่วยบรกิำรท่ีรกัษำท่ีมีขอ้มลูบนัทึกในโปรแกรม NAP Plus

2. หน่ึงหน่วยของคะแนน = จ ำนวนเงินงบประมำณทัง้หมด 1,514,820 บำท / 

คะแนนรวมทัง้หมดของหน่วยบริกำร

3. จ ำนวนเงินท่ีหน่วยบรกิำรไดร้บั = คะแนนของแต่ละหน่วยบริกำร X 

หน่ึงหน่วยของคะแนน

4. ใหน้บัคะแนน ท่ี 3,4,5 น ำมำคิดคะแนน  ในสว่นคะแนน 1 และ 2 ไม่นบัคะแนน

วิธีกำรจดัสรร
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แนวทำงกำรเบิกชดเชยผ ูป่้วยวณัโรค

26



กำรบริหำรงบบรกิำรผ ูป่้วยวณัโรคปีงบประมำณ 2561

สิทธิประโยชนท่ี์ไดร้บั**

1) บรกิำรดแูลรกัษำดว้ยยำวณัโรค ทัง้สตูรพ้ืนฐำนและสตูรด้ือยำ

2) บรกิำรรกัษำกำรติดเช้ือระยะแฝง ส ำหรบัเด็กท่ีสมัผสัผ ูป่้วยวณัโรค

3) บรกิำรตรวจชนัสตูรทำงหอ้งปฏิบติักำรเพ่ือวินิจฉยัหรอืติดตำมกำรรกัษำ

- วณัโรค

- วณัโรคด้ือยำ

4)  บรกิำรก ำกบักำรกินยำ ( Directly Observed Treatment : DOT)

5) บรกิำรคน้หำผ ูป่้วยวณัโรค

6) บรกิำรคดักรองหำผ ูป่้วยวณัโรคในเรอืนจ ำ

27
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อตัรำกำรจ่ำยชดเชยกำรตรวจทำงหอ้งปฏิบติักำรวณัโรคปี 2561

รายการ การเบกิชดเชย อตัราคา่ชดเชย

การตรวจชนัสตูรทางหอ้งปฏบิตักิารพืน้ฐาน

คา่ตรวจ AFB หน่วยบริการเบกิชดเชยค่าตรวจ AFB ไดต้ามจ านวนที่

ใหบ้รกิารจรงิ โดยบันทกึ/น าเขา้ขอ้มูลการใหบ้รกิารในระบบ 

TB Data Hub

20 บาท/ตัวอยา่ง

(ไมเ่กนิ 3 ตัวอยา่ง/

ครัง้)

คา่ตรวจ CXR หน่วยบรกิารเบกิชดเชยคา่ตรวจ CXR ไดต้ามจ านวนทีใ่หบ้รกิาร

จรงิ โดยบันทกึ/น าเขา้ขอ้มูลการใหบ้รกิารในระบบ TB Data 

Hub

100 บาท/ครัง้

การตรวจเพาะเลีย้งเชือ้วณัโรค (Culture)

เทคนคิ Solid Media หน่วยบรกิารเบกิชดเชยค่าตรวจ Culture ไดต้ามจ านวนที่

ใหบ้รกิารจรงิ โดยบันทกึ/น าเขา้ขอ้มูลการใหบ้รกิารในระบบ 

TB Data Hub

200 บาท/ตัวอยา่ง

เทคนคิ Liquid Media 300 บาท/ตัวอยา่ง

การตรวจทดสอบความไวตอ่ยาวณัโรค (DST)

เทคนคิ Solid Media หน่วยบรกิารเบกิชดเชยคา่ตรวจ DST ไดต้ามจ านวนทีใ่หบ้รกิาร

จรงิ โดยบันทกึ/น าเขา้ขอ้มูลการใหบ้รกิารในระบบ TB Data 

Hub

200 บาท/ตัวอยา่ง

เทคนคิ Liquid Media 500 บาท/ตัวอยา่ง

การตรวจเชือ้วณัโรคดือ้ยาดว้ยวธิ ีMolecular assay

เทคนิค Line Probe 

Assay (LPA)

หน่วยบรกิารเบกิชดเชยค่าตรวจ Molecular assay ไดต้าม

จ านวนทีใ่หบ้รกิารจรงิ โดยบันทกึ/น าเขา้ขอ้มลูการใหบ้รกิารใน

ระบบ TB Data Hub

700 บาท/ตัวอยา่ง

เทคนคิ Xpert

MTB/RIF
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งบพฒันำคณุภำพปีงบประมำณ 2561

งบประมำณ :  8,884,729  บำท



งบประมำณ  5,330,838 บำท

กำรก ำกบักำรกินยำรกัษำวณัโรค (DOT) 

• ผ ูมี้สิทธิขอรบับรกิำร : บคุคลท่ีมีสญัชำติไทย มีเลข 13 หลกั มีสิทธิ

หลกัประกนั สขุภำพแห่งชำติหรอืสิทธิว่ำงและเป็นผ ูป่้วยวณัโรคท่ี

ลงทะเบียนในระบบหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ 

• สิทธิประโยชนท่ี์ไดร้บั : บรกิำรกำรก ำกบักำรกินยำ (DOT) อยำ่งต่อเน่ือง 

*****โดยบนัทึกขอ้มลู กำรใหบ้ริกำรในระบบ TB Data Hub***** 
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วิธีการจดัสรร

1. ใชข้อ้มลูในโปรแกรม TB Data hub ใชข้อ้มลูตัง้แต่ วนัท่ี 1 เมษำยน 2560 ถึง

วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 ประมวลผลขอ้มลู 31 พฤษภำคม 2561 จดัสรรเงิน

ภำยในกรกฎำคม 2561 โดยใช ้Point System with Global

2. คะแนน = จ ำนวนผ ูป่้วยวณัโรคท่ีรกัษำครบ (Cure) หรอื จ ำนวนผ ูป่้วยวณัโรคท่ี

หำย (Complete)

3.  หน่ึงหน่วยคะแนน = จ ำนวนเงินงบประมำณ 5,330,838 บำท / คะแนนรวมทัง้หมดของ

หน่วยบรกิำร

4. จ ำนวนเงินท่ีหน่วยบรกิำรไดร้บั = คะแนน (ขอ้ 2) X หน่ึงหน่วยคะแนน(ขอ้ 3)
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กำรคน้หำผ ูป่้วยวณัโรคมีงบประมำณ 3,553,891 บำท

• ผ ูมี้สิทธิขอรบับรกิำร  :

 บคุคลท่ีมีสญัชำติไทย มีเลข 13 หลกั 

 บคุคลท่ีมีอำกำรสงสยัวณัโรคและกล ุม่ท่ีมีอำกำรแสดงท่ีเขำ้ไดก้บัวณัโรคหรอืเป็นกล ุม่

ท่ีมี ควำมเส่ียงสงูท่ีจะป่วยเป็นวณัโรค

*****โดยบนัทึกขอ้มลู กำรใหบ้รกิำรในระบบ TB Data Hub***** 
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วธีิการจัดสรร

 ใชข้อ้มลูวนัท่ี 1 เมษำยน 2560 ถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 ตดัขอ้มลู 30 มิ.ย.2561 จดัสรรเงิน

ภำยในกรกฎำคม 2561 โดยใช ้Point System with Global Budgets with ceiling โดยมีคะแนน

ทัง้หมด  167 คะแนน  ตำมเกณฑด์งัต่อไปน้ี

- กำรคน้หำผ ูป่้วยวณัโรคโดยกำรคดักรองอำกำรสงสยัวณัโรคดว้ยกำรซกัประวติั 7 คะแนน

- กำรบรกิำรคดักรองวณัโรคโดยวิธีกำรตรวจเอกซเรย ์100 คะแนน 

- กำรบรกิำรคดักรองวณัโรคโดยวิธีกำรตรวจเสมหะ 60 คะแนน

เกณฑก์ำรคิดคะแนน 

1. น ำคะแนนของหน่วยบรกิำรท่ีได ้X จ ำนวนผ ูป่้วยท่ีไดร้บักำรคดักรอง ผล Positive

2.หน่ึงหน่วยคะแนน = จ ำนวนเงินงบประมำณ 3,553,891 บำท / คะแนนรวมทัง้หมดของหน่วย

บรกิำรทกุแห่ง

2.จ ำนวนเงินท่ีหน่วยบรกิำรไดร้บั = คะแนนรวมของหน่วยบรกิำรนัน้ๆ X หน่ึงหน่วยคะแนน (ขอ้ 1)



สรปุสทิธปิระโยชนแ์ละแนวทางการชดเชย
คา่บรกิารบ าบดัทดแทนไต ปี 2561
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ประเด็นน ำเสนอ

แนวทำงกำรจ่ำยชดเชยค่ำบรกิำร CAPD

แนวทำงกำรจ่ำยชดเชยคำ่บรกิำร HD 

แนวทำงกำรจ่ำยชดเชยคำ่บรกิำร KT

แนวทำงกำรจ่ำยชดเชยคำ่บรกิำร KTI

แนวทำงกำรจ่ำย Vascular Access
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แนวทางการจา่ยชดเชย
โครงการจดับรกิารลา้งไตผา่นทางชอ่งทอ้งอยา่งตอ่เนือ่ง (CAPD)

ปีงบประมาณ 2561
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รายการจา่ย อตัราจา่ย

1) กรณีบรกิารลา้งไตผา่นทางชอ่งทอ้ง 

(CAPD)

-กรณีทีม่ภีาวะแทรกซอ้นและตอ้งรับการ

รักษาในแบบผูป่้วยใน

-คา่บรกิารเหมาจา่ยอตัรา 

2,500 บาท/ราย/เดอืน

-คา่บรกิารจา่ยตามระบบ IP ทั่วไป

ระดบัเขต

2)  กรณีฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม

ชัว่คราว (Temp HD)

-คา่บรกิาร  1,500 บาท/ครัง้

หลกัเกณฑก์ารจา่ยชดเชยคา่บรกิาร
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ค่ำแลบท่ีรวมอย ูใ่น CAPD

ค่ำตรวจเลือด หรอืกำรตรวจทำงหอ้งปฏิบติักำรพ้ืนฐำน

เกี่ยวขอ้งกบักำรลำ้งไต ผำ่นทำงช่องทอ้ง เช่น CBC BUN 

Creatinine Electrolyte ตรวจควำมพอเพียงของกำรลำ้งไต

ทำงช่องทอ้งและชนิดของเยือ่บชุ่องทอ้ง กำรตรวจทำง

หอ้งปฏิบติักำรท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรติดเช้ือ
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แนวทำงกำรจ่ำยชดเชย

โครงกำรจดับรกิำรฟอกเลือดดว้ยเครือ่งไตเทียม (HD)

ปีงบประมำณ 2561
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รำยกำรจ่ำย อตัรำจ่ำยค่ำฟอกเลือด 

1. ไม่มีโรคเรื้อรงัอ่ืนๆ -อตัรำจ่ำยชดเชย  1,500 บำท ต่อครัง้ 

ก ำหนดไม่เกิน 3 ครัง้ / สปัดำห์

2. อำย ุ> 60 ปี ท่ีมีโรคเรื้อรงัอ่ืนๆ -ค่ำบรกิำร  1,700 บำท/ครัง้

ก ำหนดไม่เกิน 3 ครัง้ / สปัดำห์

หลกัเกณฑก์ำรจ่ำยชดเชยค่ำบรกิำร
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ค่ำแลบท่ีรวมอย ูใ่น HD

ค่าตรวจเลือด หรือการตรวจทางหอ้งปฏิบตักิารพื้นฐานที่เกี่ยวเนือ่ง

กบัการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทยีม ตามแนวทางที่สมาคมโรคไต

ก าหนด ไดแ้ก ่CBC , BUN ,Creatinine ,Electrolytes,Calcium, 

Phosphate, Albumin, KT/V, URR, HBsAg, HBsAb, Anti HCV., EKG 

และ Chest X-ray
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แนวทำงกำรจ่ำยชดเชยค่ำบรกิำร KT

ปีงบประมำณ 2561
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คา่ใชจ้า่ยในการเตรยีมตวักอ่นผา่ตดั

เปลีย่นแปลง
ปี61 เป็น

43



คา่ใชจ้า่ยระหวา่งผา่ตดั แยกเป็นประเภท ดงันี้
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เงื่อนไขการตรวจสอบ รหัสการ Deny
1.สิทธิ UC. และ สิทธิว่าง ไม่ใช่สิทธิ UC
2. มีชื่อในทะเบียนผู้ป่วยปลูกถ่ายไต ไม่มีชื่อในทะเบียน 
3. มีชีวิต ณ วันที่รับบริการ เสียชีวิตก่อนติดตามการรักษา
4. จ่ายชดเชย 1 ครั้ง/Protocol/ปี กรณีบันทึก
มากกว่า 1 ครั้ง

ซ้้ากับ Protocol ที่จ่ายไปแล้ว

5. ส่งข้อมูลภายในระยะเวลา ไม่เกิน 360 วัน ส่งข้อมูลเบิกล่าช้าเกิน 360 วัน 

6. รับบริการในหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียน KT
(23 แห่ง)

หน่วยบริการที่ไม่ขึ้นทะเบียนจะไม่
สามารถบันทึกข้อมูลในโปรแกรม

หมายเหตุ
กรณีบันทึกติดตามการรักษาไม่ทันรอบ

ประมวลผลของเดือนนั้น ข้อมูลจะถูกตัดมา
ประมวลผลจ่ายในรอบถัดไป
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เงือ่นไขการรับยา อตัราการจา่ยคา่บรกิารตอ่เดอืน

หลงัผา่ตดั 1 - 6 เดอืน 30,000

หลงัผา่ตดั 7 - 12 เดอืน 25,000

หลงัผา่ตดั 13 – 24 เดอืน 20,000

หลงัผา่ตดั 25 เดอืนขึน้ไป 15,000

เกณฑ์การใหย้ากดภูมคิุม้ภายหลังการปลูกถ่ายไต ตอ้งเป็นไปตามแนวทางของ
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ทัง้นี้อัตราที่จ่ายนี้ครอบคลุมการตรวจรักษา  
ตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารเบือ้งตน้และการตรวจระดับยากดภูมคิุม้กันหลังการผ่าตัด โดย
แบง่ตามระยะเวลาหลงัผา่ตดัปลกูถา่ยไต ดงันี้

การบรกิารรบัยากดภมูคิุม้กนัหลงัผา่ตดั



ประกอบดว้ยรายการ ดงันี้

หลกัเกณฑ์ :กรณีเพือ่ลดความเสีย่งดา้นการเงนิของหนว่ยบรกิาร

1

รายการอปุกรณ์
และอวยัวะเทยีม

ในการ
บ าบดัรกัษาโรค

รวม
- PCI
- ผา่ตดัขอ้เชา่

2

การรกัษาดว้ย
ออกซเิจน

ความกดดนัสงู
(Hyperbaric 

Oxygen 
therapy)

3

การจดัหาดวงตา
ส าหรบัผูป่้วย
ผา่ตดัเปลีย่น
กระจกตา

4

การผา่ตดั
ปลกูถา่ย/
เปลีย่น
อวยัวะ
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กำรบรหิำรจดับรกิำรผำ่ตดัเปลี่ยนกระจกตำ ปีงบประมำณ 2561

48

กล ุม่เป้ำหมำย

ผูป่้วยโรคกระจกตาสิทธิ

ประกนัสขุภาพแห่งชาต ิที่ไดร้บั

การบริจาคดวงตาเพ่ือใชใ้นการ

ผา่ตดัเปลี่ยนกระจกตา ณ 

หนว่ยบริการในเครือขา่ยของ

ศนูยด์วงตาสภากาชาดไทย 

จ านวน 591 ดวงตา

กรอบกำรบรหิำรคำ่ใชจ้่ำย

1) การจดัการหาดวงตาส าหรบั

ผูป่้วยผา่ตดัเปลี่ยนกระจกตา เป็นการ

จดัหาและบริการดวงตาของหนว่ยงาน

ท่ีเกี่ยวขอ้งภายใตก้ารบริหารจดัการของ

ศนูยด์วงตาสภากาชาดไทย สปสช.จา่ย

ชดเชยฯ ใหห้นว่ยบริการในอตัราดวงตา

ละ 15,000 บาท 

2) ก าหนดใหเ้บิกจา่ยชดเชย

คา่บริการผา่ตดัจาก สปสช.ในระบบ 

DRGs โดยการบนัทึกขอ้มลูผา่นระบบ E-

Claim



กำรบรหิำรจดักำรรกัษำผ ูป่้วยดว้ยวิธีกำรปลกูถ่ำยเซลลต์น้ก ำเนิดเม็ดโลหิต

(Hematopoietic stem cell transplantation) ปี 61

วตัถปุระสงค์

เพ่ือใหผ้ ูป่้วยโรคมะเรง็เม็ดเลือดขำวและมะเรง็ต่อมน ้ำเหลือง ในระบบหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ ไดมี้

โอกำสเขำ้ถึงกำรรกัษำกำรรกัษำดว้ยวิธีปลกูถ่ำยไขกระดกูโดยใชเ้ซลลต์น้ก ำเนิดเม็ดโลหิต ซ่ึงถือว่ำเป็นทำงเลือก

หน่ึงท่ีมีประสิทธิภำพ

เป้ำหมำย จ ำนวน 62 รำย 

แนวทำงกำรจ่ำยชดเชย

- จ่ำยชดเชยค่ำรกัษำพยำบำลผ ูป่้วยแบบเหมำจ่ำยรำยละ 800,000 บำท

- ค่ำชดเชยกำรรกัษำพยำบำลดงักลำ่วประกอบไปดว้ย ค่ำ HLA Matching ค่ำท ำกำรปลกูถ่ำยไขกระดกู   

ค่ำยำกดภมิูค ุม้กนั   เคมีบ ำบดั รงัสีรกัษำ     ค่ำยำรกัษำโรคติดเช้ือ/ อำกำรแทรกซอ้น ในระหว่ำงกำรดแูลผ ูป่้วย 

รวมถึงค่ำติดตำมดแูลผ ูป่้วยเป็นระยะเวลำ 1 ปี ตัง้แต่มีกำรจ ำหน่ำยผ ูป่้วยออกจำกโรงพยำบำล

หมำยเหต ุ: หน่วยบรกิำรสง่เบิกเป็นเอกสำร
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หน่วยบรกิำรท่ีเขำ้รว่มใหบ้รกิำร 8 แห่ง

1. รพ.รำมำธิบดี 

2. รพ.ศิรริำช 

3. รพ.จฬุำลงกรณ์

4. รพ.พระมงกฎุเกลำ้

5. รพ.สงขลำนครนิทร์

6. รพ.มหำรำชนครเชียงใหม่

7.รพ.มหำวิทยำลยันเรศวร

8.รพ.ศรนีครนิทร์
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กำรบรหิำรจดักำรงบควบคมุป้องกนัควำมรนุแรง

ของโรคเบำหวำนและควำมดนัโลหิตสงู

ปีงบประมำณ 2561
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งบประมำณจ ำนวน 34,727,820 บำท

 จดัสรรชดเชยตำมคณุภำพผลงำนบรกิำรควบคมุป้องกนัโรค

ระดบัทติุยภมิู 100%

 ใชต้วัช้ีวดั 7 ตวัตำมสว่นกลำง โดยปรบัน ้ำหนกัคะแนน ดงัน้ี



ตวัชีว้ดั 7 ตวั

53

อนัดบั ตวัช้ีวดั

1. อตัรำ Admission rate ดว้ยโรคเบำหวำนท่ีมีภำวะแทรกซอ้นระยะสัน้

2. อตัรำ Admission rate ดว้ยโรคเบำหวำนท่ีมีภำวะแทรกซอ้นทำงไต

3. อตัรำ Admission rate ของผ ูป่้วยตดัขำจำกโรคเบำหวำน

4. อตัรำ Admission Rate ดว้ยโรคควำมดนัโลหิตสงูหรอืท่ีมีภำวะแทรกซอ้นของควำมดนัโลหิตสงู

5. อตัรำผ ูป่้วย Diabetic Retinopathy ตำมเกณฑไ์ดร้บักำรรกัษำโดย Laser

6. อตัรำผ ูป่้วยเบำหวำนท่ีสำมำรถควบคมน ้ำตำลไดดี้

7. อตัรำผ ูป่้วยควำมดนัโลหิตสงูท่ีควบคมุควำมดนัไดดี้



QOF   61
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1. รอ้ยละของหญิงมีครรภไ์ดร้บักำรฝำกครรภค์รัง้แรกภำยใน 12 สปัดำห์

2. รอ้ยละสะสมควำมครอบคลมุกำรตรวจคดักรองมะเรง็ปำกมดลกูในสตร ี

อำย ุ30-60 ปี ภำยใน 5 ปี

3. รอ้ยละของประชำกรไทย อำย ุ35-74 ปี ไดร้บักำรคดักรองเบำหวำน

โดยกำรตรวจวดัระดบัน ้ำตำลในเลือด

4. รอ้ยละของประชำกรไทย อำย ุ35-74 ปี ท่ีไดร้บักำรคดักรอง

ควำมดนัโลหิตสงู

5. รอ้ยละกำรใชย้ำปฏิชีวนะอยำ่งรบัผิดชอบในผ ูป่้วยนอก

5.1 ร้อยละการใช้ยาปฏชีิวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
5.2 ร้อยละการใช้ยาปฏชีิวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก

โรคตดิเชือ้ระบบทางเดนิหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน



QOF   61
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6. กำรลดลงของอตัรำกำรนอนโรงพยำบำล ดว้ยภำวะท่ีควรควบคมุ

ดว้ยบริกำรผ ูป่้วยนอก(ACSC : Ambulatory Care Sensitive Condition)ใน

โรคลมชกั(Epilepsy) ปอดอดุกัน้เรื้อรงั(COPD) หืด(Asthma) เบำหวำน(DM)

และควำมดนัโลหิตสงู (HT)

7. รอ้ยละของหญิงตัง้ครรภไ์ดร้บักำรฝำกครรภ ์ครบ 5 ครัง้ ตำมเกณฑ์

8. กำรตรวจคดักรองมะเร็งปำกมดลกูในสตรี 30-60 ปี รำยใหม่

9. มีกำรพฒันำคณุภำพหน่วยบริกำรปฐมภมิู (PPCA หรอื PHCA)

10. มีระบบกำรพฒันำบริกำรปฐมภมิู โดยรปูแบบ Primary Care Trust 



บรกิำรตรวจคดักรอง/ตรวจยนืยนัมะเรง็ล ำไสใ้หญ่

และล ำไสต้รง  ในระบบหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ

พ้ืนท่ีกรงุเทพมหำนครปี 2561
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วตัถปุระสงค์

1. คน้หำและป้องกนัภำวะเสี่ยงจำกมะเรง็ล ำไสใ้หญ่ในกล ุม่

ประชำกรทัว่ไปท่ีมี อำย ุ50-70 ปี ในระบบหลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาต ิพื้นที่กรงุเทพมหานคร

2. เพ่ือสนบัสนนุกำรพฒันำเครือข่ำยกำรคดักรอง และสง่ต่อ

เพ่ือกำรดแูลผ ูป่้วยมะเรง็ล ำไสใ้หญ่

3. เพ่ือลดอตัรำกำรเกิดมะเร็งล ำไสใ้หญ่ระยะลกุลำม
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แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

จ่ำยเงินตำมผลงำนจรงิ ตำมอตัรำ  ดงัน้ี                                                                  

- ค่ำตรวจคดักรองดว้ย FIT test 30 บำท ต่อ รำย

- ค่ำตรวจยืนยนัดว้ยกลอ้ง Colonoscope 2,500 บำท ต่อ รำย

- ค่ำตรวจช้ินเน้ือ  240 บำท ต่อ ใบรำยงำนผล

*** กำรท ำcolonoscopy กรณีผ ูป่้วยตอ้งนอนโรงพยำบำล เม่ือมีขอ้บ่งช้ี หรือ มี

ภำวะแทรกซอ้น  เบิกค่ำบรกิำรจำกงบผ ูป่้วยในตำม DRGs
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FIT

• จ่ายชดเชย ตามรหสั 1B006 (ปกติ) และรหสั 1B0061 (ผดิปกติ) 
ในโปรแกรม BPPDS  ในอตัรารายละ 30 บาท
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หนงัสือเวียน ว 520 ลงวนัที่ 14 พ.ย.2560

- ใหห้น่วยบรกิำรปฐมภมิู/ประจ ำ  มีควำมประสงคเ์ขำ้รว่มโครงกำรฯ ท ำ Fit 

test ใหป้ระสำนหำหน่วยบรกิำรรบัสง่ต่อ

- หน่วยบรกิำรประจ ำ/รบัสง่ต่อ ท่ีมีศกัยภำพท ำ Colonoscopy สำมำรถท ำ

กำรคดักรองตัง้แต่ Fit test ไดจ้นถึง Colonoscopy 

- ใหห้น่วยบรกิำรประจ ำแจง้ควำมประสงค ์พรอ้มทัง้สง่รำยช่ือลกูขำ่ย ไปยงั 

สนง. ภำยในวนัท่ี  25 พ.ย. 2560
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ก าหนดการจ่าย

62

หมำยเหต ุ   หน่วยบรกิำรปฐมภมิู ด ำเนินกำรค ูก่บัหน่วยบรกิำร

รบัสง่ต่อ โดยไมต่อ้งเป็นเครอืขำ่ยเดียวกนั

ก ำหนดจ่ำย ทกุเดือน ตดัขอ้มลูทกุสิ้นเดือน และจ่ำยชดเชยบริกำร

ภำยในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป



กำรใชส้ิทธินอกเวลำ 

กรณีหน่วยบรกิำรประจ ำปิดท ำกำร
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มำตรำ 7 กลำ่วถึงผ ูมี้สิทธิท่ีลงทะเบียน ใหใ้ชส้ิทธิท่ีหน่วย

บริกำรประจ ำหรอืหน่วยบรกิำรเครือข่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจำกหน่วยบรกิำร

อ่ืนท่ีหน่วยบรกิำรประจ ำของตนหรือเครอืขำ่ยหน่วยบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งสง่

ต่อ เวน้แต่ กรณีมีเหตอุนัสมควร หรอืกรณีอบุติัเหตหุรอืกรณีเจ็บป่วย

ฉกุเฉิน ใหบ้คุคลนัน้มีสิทธิเขำ้รบับรกิำรท่ี จำกสถำนบริกำรอ่ืนได ้ทัง้น้ี

ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสะดวกและควำมจ ำเป็น

ของผ ูใ้ชส้ิทธิรบับริกำร และใหส้ถำนบริกำรท่ีใหบ้ริกำรนัน้มีสิทธิไดร้บั

ค่ำใชจ่้ำยจำกกองทนุตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำรและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมกำร

ก ำหนด 



•ตำมสญัญำ  กำรใหบ้รกิำรสำธำรณสขุ ขอ้ 3 (3.1) กลำ่วถึง 

กรณีหน่วยบรกิำรปิดท ำกำรใหเ้ขำ้รบับรกิำรท่ีหน่วยบรกิำร

เครอืขำ่ยรบัสง่ต่อได ้หน่วยบรกิำรเครอืขำ่ยนัน้จะเรยีกเก็บ

ค่ำบรกิำรจำกผ ูร้บับรกิำรไม่ได ้

• ถือว่ำหน่วยบรกิำรรบัสง่ต่อ มีสญัญำผกูพนัดว้ย

•หน่วยบรกิำรท่ีใหบ้รกิำรนอกเวลำ ใหเ้บิกค่ำรกัษำพยำบำลมำท่ี 
สปสช.เขต 13 กรงุเทพมหำนคร โปรแกรม  OPBKK
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•ตำมสญัญำ       กำรใหบ้ริกำรสำธำรณสขุ ขอ้ 4

• กรณีท่ีหน่วยบรกิำรไม่เปิดใหบ้รกิำรตำมวนัและเวลำท่ีแจง้ไว ้ท าใหผู้้

มสีิทธิไมส่ามารถเขา้รบับริการได ้เป็นเหตใุหผู้ม้สีิทธิไปรบับริการที่

หนว่ยบริการที่รบัการสง่ตอ่หรือหนว่ยบริการอ่ืนใด ใหห้น่วยบรกิำร

นัน้ตอ้งตำมจ่ำยค่ำใชจ่้ำยใหแ้กห่น่วยบรกิำรท่ีรบักำรสง่ต่อหรอื

หน่วยบรกิำรอ่ืนท่ีใหบ้รกิำรแกผ่ ูมี้สิทธิ หำกหน่วยบรกิำรไม่ตำม

จ่ำย หน่วยบรกิำรตกลงยนิยอมใหส้ ำนกังำนหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีพึงได้

ของหน่วยบรกิำรนัน้ เพ่ือจ่ำยใหแ้กห่น่วยบรกิำรท่ีรบักำรสง่ต่อ

หรอืหน่วยบรกิำรอ่ืนได้
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กำรใชส้ิทธิว่ำง  สิทธิเด็กแรกเกิด  สิทธิลงทะเบียนตำมมติบอรด์

•มำตรำ 8 ผ ูมี้สิทธิตำมมำตรำ 5 ท่ียงัไม่ไดล้งทะเบียนเลือกหน่วย

บริกำรตำมมำตรำ6 อำจเขำ้รบับริกำรครัง้แรกท่ีหน่วยบรกิำรใดก็ได ้

และใหห้น่วยบรกิำรท่ีใหบ้ริกำรแกบ่คุคลดงักลำ่วจดัใหบ้คุคลนัน้

ลงทะเบียนเลือกหน่วยบรกิำรประจ ำตำมมำตรำ6 และแจง้ใหส้ ำนกังำน

ทรำบภำยใน 30 วนั นบัแต่ใหบ้ริกำรโดยหน่วยบรกิำรดงักลำ่วมีสิทธิ

ไดร้บัค่ำใชจ่้ำยส ำหรบักำรใหบ้ริกำรครัง้นัน้จำกกองทนุ ตำม

หลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 
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