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สิง่ทีเ่ปลีย่นแปลง



สิง่ทีเ่ปลีย่นแปลง ปี 2561

-Peritoneal dialysis and Hemodialysis for acute renal failure
-บริการผู้ป่วยเอดส์ที่มีภาวะติดเชือ้ฉวยโอกาส 

- Cryptococcal meningitis
- Cytomegalovirus retinitis 

-การรักษาผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์ (Laser 
project for diabetic retinopathy) 

ยกเลกิ
กำรจำ่ยใน 
Central 

Reimbursement
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การบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

- Peritoneal dialysis and Hemodialysis for acute renal failure 
- บริการผู้ป่วยเอดส์ที่มีภาวะติดเชื้อฉวยโอกาส 

- Cryptococcal meningitis 
- Cytomegalovirus retinitis

-การรักษาผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์ (Laser project for 
diabetic retinopathy) 
-บริการตรวจคัดกรอง และตรวจยืนยันมะเร็งล าไส้ใหญ่

รวม
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การบริการผู้ป่วยในทั่วไป

รวม

- Peritoneal dialysis and Hemodialysis for acute renal failure 
- บริการผู้ป่วยเอดส์ที่มีภาวะติดเชื้อฉวยโอกาส 

- Cryptococcal meningitis 
- Cytomegalovirus retinitis



1) Inguinal hernia, Femoral 
hernia
2) Hydrocele
3) Hemorrhoid
4) Vaginal bleeding
5) Esophagogastric varices
6) Esophageal Stricture
7) Esophagogastric cancer with 
obstruction
8) Colorectal polyp
9) Common bile duct Stone
10) Pancreatic duct stone
11) Bile duct stricture
12) Pancreatic duct stricture

กรณี One day surgery

ค านวณอัตราจ่ายตามค่าน้ าหนัก
สัมพัทธ์ (RW)  โดยจ่ายจากกองทุน 
IPD 

ในเขต – จ่ายในอัตราภายในเขต หัก
เงินเดือนของหน่วยงานภาครัฐ

ข้ามเขต – จ่าย 9,600 บาท/rw

รำยกำรบรกิำร และอตัรำกำรจำ่ยกรณี One day surgery

เร ิม่ 1 เมษายน 2561



การบันทึกเบิกค่าใช้จ่าย กรณี One day surgery



กำรด ำเนนิกำรจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยส ำหรบับรกิำรผำ่ตดัแบบไมค่ำ้งคนื 
(One Day Surgery) ปีงบประมำณ 2561

ทีม่ำ :  จากแนวยทุธศาสตรข์องรัฐบาล  แนวทางการพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0  

ดา้นการสาธารณสขุ ทีม่เีป้าหมายใหป้ระชาชนเขา้ถงึบรกิารดา้นการแพทยอ์ยา่งรวดเร็วและมี
ประสทิธภิาพ มคีวามปลอดภัย 

กำรผำ่ตดัแบบวนัเดยีวกลบั (One Day Surgery) 

- ท าใหป้ระชาชนเขา้ถงึบรกิารรวดเร็ว ลดระยะเวลารอคอยการรักษา โดยไมต่อ้งรอเตยีงใน

โรงพยาบาลวา่งกอ่น 

- มปีระสทิธภิาพและความปลอดภัย 

- ลดคา่ใชจ้า่ยของโรงพยาบาลทีไ่มจ่ าเป็น 

- ลดคา่ใชจ้า่ยของประชาชนในการเขา้มารับบรกิาร เชน่ คา่เดนิทาง คา่ทีพั่กของญาตแิละ

คา่ใชจ้า่ยในชวีติประจ าวันของผูป่้วยและญาติ



เง ือ่นไขกรณี ODS

1. หน่วยบรกิารทีใ่หบ้รกิารตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมนิตามทีก่ าหนด

2. มรีหสัโรค รหสัหตัถการตามทีก่ าหนด

3. เป็นบรกิารผา่ตดัเพือ่การรักษา ทีม่จี านวนวนันอนตัง้แต ่2 ชัว่โมง แตไ่มเ่กนิ 

24 ชัว่โมง

4. เฉพาะผูป่้วยทีไ่มม่ภีาวะแทรกซอ้น (CC=0)

5. ชนดิการจ าหน่ายตอ้งเป็น approval  (D/C type = approval)

6. เริม่กบัขอ้มลูรับบรกิาร 1 ม.ค.2561

7. กรณีทีม่เีงือ่นไขพเิศษเขตก าหนดการเบกิจา่ยในรายการทีต่รงกบัรายการ 

ODS จะใชเ้งือ่นไขของ ODS นี้

8. กรณีทีอ่าจมกีารเบกิคา่ใชจ้า่ยในสว่นของยาเคมบี าบดัหรอืรังสรัีกษาดว้ย จะ

ไมอ่ยูใ่นเงือ่นไขของ ODS



หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขกำรจำ่ย

กำรใหเ้คมบี ำบดั หรอืฮอรโ์มน หรอืรงัสรีกัษำ ส ำหรบัผูป่้วย
โรคมะเร็ง

กำรรกัษำกรณีโรคมะเร็ง  แบง่เป็นกรณี ดงันี้

1. กรณีโรคมะเร็ง 20 ชนดิ ทีม่โีปรโตคอลในกำรรกัษำ แยกเป็น

 กรณีใหก้ำรรกัษำตำมโปรโตคอลทีก่ ำหนด

 กรณีไมไ่ดร้กัษำตำมโปรโตคอลทีก่ ำหนด  

2. กรณีโรคมะเร็งทีไ่มม่โีปรโตคอลในกำรรกัษำ  ไดแ้กโ่รคมะเร็ง 
นอกเหนอืจำกทีก่ ำหนดในขอ้ 1. 

สิง่ทีเ่ปลีย่นแปลง ปี 2561

ประกำศใช ้1 ม.ค.2561  



ล ำดบั ปี 2560 ล ำดบั ปี 2561

1 มะเร็งเตำ้นม (Breast cancer) 1 มะเร็งเตำ้นม (Breast cancer)

2 มะเร็งปำกมดลกู (Cervical cancer ) 2 มะเร็งปำกมดลกู (Cervical cancer )

3 มะเร็งรงัไข ่(Ovarian cancer)   3 มะเร็งรงัไข ่(Ovarian cancer)   

4 มะเร็งมดลกู (Uterine cancer)

4 มะเร็งโพรงหลงัจมกู (Nasopharyngeal cancer) 5 มะเร็งโพรงหลงัจมกู (Nasopharyngeal cancer)

5 มะเร็งปอด (Lung  cancer) 6 มะเร็งปอด (Lung  cancer)

6 มะเร็งล ำไสใ้หญแ่ละล ำไสต้รง (Colo-Rectal 
cancer) 

7 มะเร็งล ำไสใ้หญแ่ละล ำไสต้รง (Colo-Rectal 
cancer) 

7 มะเร็งหลอดอำหำร (Esophageal cancer) 8 มะเร็งหลอดอำหำร (Esophageal cancer) 

8
มะเร็งตบัและทอ่น ำ้ด ี(Liver & 
Cholangiocarcinoma) 9

มะเร็งตบัและทอ่น ำ้ด ี(Liver & 
Cholangiocarcinoma) 

9 มะเร็งกระเพำะปสัสำวะ (Bladder Cancer) 10 มะเร็งกระเพำะปสัสำวะ (Bladder Cancer) 

11 มะเร็งตอ่มลกูหมำก (Prostate Cancer)  

10
มะเร็งกระเพำะอำหำร (Stomach Cancer)  

12 มะเร็งกระเพำะอำหำร (Stomach Cancer)  

โปรโตคอลใหม่ 21 ชนิดโรคมะเร็งทีก่ ำหนดใชโ้ปรโตคอล



ล ำดบั
ปี 2560

ล ำดบั โปรโตคอล 

11

มะเร็งเม็ดเลอืดขำวและมะเร็งตอ่ม
น ำ้เหลอืง

13

มะเร็งเม็ดเลอืดขำวชนดิเฉยีบพลนัแบบลมิฟอยดใ์น
ผูใ้หญ ่(Adult acute lymphoblastic leukemia 
: ALL)

14 มะเร็งตอ่มน ำ้เหลอืงในผูใ้หญ ่(Lymphoma)

15
มะเร็งเม็ดเลอืดขำวชนดิเฉยีบพลนัแบบมยัอลีอยดใ์น
ผูใ้หญ ่(Acute Myeloid Leukemia : AML)

16
มะเร็งเม็ดเลอืดขำวชนดิเฉยีบพลนัในผูใ้หญ ่แบบ 
Acute promyelocytic leukemia (APL) 

17
มะเร็งเม็ดเลอืดขำวเร ือ้รงัชนดิมยัอลีอยดใ์นผูใ้หญ ่
(Chronic Myeloid Leukemia : CML)

18 มะเร็งเม็ดเลอืดขำวมยัอโิลมำ ( Myeloma) 

19 มะเร็งกระดกูชนดิ osteosarcoma

20 มะเร็งเด็ก (Pediatric cancer )

โรคมะเร็งทีก่ ำหนดใชโ้ปรโตคอล



กำรจำ่ยชดเชยกรณีรำยกำรอปุกรณ์

อตัรำกำรจำ่ยชดเชย

ประกำศส ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแหง่ชำติ
เร ือ่ง รำยกำรอปุกรณ์ อวยัวะเทยีมในกำรบ ำบดัโรค และขอ้บง่ชี้

พ.ศ. 2560

1)  รำยกำรอุปกรณ์ อวยัวะเทียมในกำรบ ำบดัโรค และข้อบ่งชี้ ส ำหรบัให้บรกิำร
สำธำรณสขุแกผู่ม้สีทิธใินระบบหลกัประกนัสขุภำพแหง่ชำต ิ

2)  รำยกำรอุปกรณ์ อวยัวะเทียมในกำรบ ำบดัโรค และข้อบ่งชี้ ส ำหรบัให้บรกิำร
สำธำรณสขุแกผู่พ้กิำรทีม่สีทิธใินระบบหลกัประกนัสขุภำพแหง่ชำต ิ

อปุกรณ์กลุม่ที ่1)  จำ่ยตำมระบบ Point system with ceiling with global budget 
โดยก ำหนดอตัรำจำ่ยชดเชย 0.9 บำท/point

สิง่ทีเ่ปลีย่นแปลง ปี 2561



สิง่ทีเ่ปลีย่นแปลง ปี 2561

1. ปรบัชือ่ ดงันี้
1) 2704  เพดำนเทยีม (Palatal Obturator)
2) 4402  สำยสวนหลอดเลอืดส ำหรบักำรเจำะผนงัระหวำ่งหอ้งหวัใจ (transeptal catheter)
3) 4403  เข็มส ำหรบัเจำะผนงัระหวำ่งหอ้งหวัใจ  (needle)
4) 4409  สำยสวนและอปุกรณ์เพือ่กำรขยำยลิน้หวัใจ ดว้ยบอลลนู (Balloon catheter for PTMC)

2. เพิม่ดอกจนั (**) ในรำยกำรอปุกรณ์ทีม่ใีนบญัชนีวตักรรมไทย เพือ่ระบใุหห้นว่ยบรกิำร

ทรำบรหสัรำยกำรเบกิทีต่รงกบัรำยกำรในบญัชนีวตักรรมไทย และรำคำชดเชยตำมประกำศที ่
สปสช.ก ำหนด

3. ปรบัรำคำอปุกรณ์
1) 4305 สำยสวนเพือ่กำรขยำยหลอดเลอืดโคโรนำรีด่ว้ยขดลวดเพือ่ค ำ้ยนั เคลอืบยำตำ้นกำรตบีซ ำ้

(Drug-eluting stent) ชนดิโลหะอลัลอยด ์ จำกรำคำ 20,000 บำท เป็น 12,500 บำท

2) 4305 สำยสวนเพือ่กำรขยำยหลอดเลอืดโคโรนำรีด่ว้ยขดลวดเพือ่ค ำ้ยนั เคลอืบยำตำ้นกำรตบีซ ำ้
(Drug-eluting stent) ชนดิโลหะ สแตนเลส จำกรำคำ 16,000 บำท เป็น 9,400 บำท

3) 7004 ขอ้เขำ่ชนดิทีส่ว่นรบัน ำ้หนกัเคลือ่นไหวได ้      จำกรำคำ 50,000 บำท เป็น 49,800 บำท

4) 7005 ขอ้เขำ่ชนดิทีส่ว่นรบัน ำ้หนกัไมส่ำมำรถเคลือ่นไหวได ้จำกรำคำ 50,000 บำท เป็น 49,800 บำท

อปุกรณ์เดมิใหเ้บกิใน VMI จ ำนวน 4 รหสั  ใหเ้ป็นรำคำตำมรำคำ VMI

5)  8702 เครือ่งชว่ยเดนิชนดิ 4 ขำ  จำกรำคำ 6,000 บำท เป็น 3,000 บำท
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กำรปรบัรำคำอปุกรณ์

รหสั ชนดิ รำคำเดมิ
ปี 2560

รำคำใหม่
ปี 2561

4305 Stent เคลอืบยา ขนดิโลหะอลัลอยด์ 20,000 12,500

4305 Stent เคลอืบยา ชนดิโลหะสแตนเลส 16,000 9,400

7004 ขอ้เขา่ชนดิสว่นรับน ้าหนักเคลือ่นไหวได ้ 50,000 49,800

7005 ขอ้เขา่ชนดิสว่นรับน ้าหนักไมส่ามารถเคลือ่นไหว
ได ้

50,000 49,800

8702 เครือ่งชว่ยเดนิชนดิมี 4 ขา 6,000 3,000

สรปุ

รหสัอปุกรณ์ 4305,7004,7005 ปรบัลดตำมรำคำทีจ่ดัหำในระบบ VMI ปี 2560
รหสัอปุกรณ์ 8702 ปรบัลดตำมรำคำที ่รพ.จดัซือ้ (จำกทีต่รวจสอบพบจำกกำร audit)



สิง่ทีเ่ปลีย่นแปลง ปี 2561

4. เพิม่รหสัยอ่ย เพือ่กำรเบกิจำ่ยทีถ่กูตอ้ง ชดัเจน 
1) เพิม่รหสัยอ่ยรำยกำรเพดำนเทยีม ตำมโครงกำรพฒันำดแูลรกัษำฟ้ืนฟทูำงกำรแกไ้ขกำรพดูและทนัตกรรม

จดัฟนัในผูป่้วยปำกแหวง่เพดำนโหว่
-2704 เพิม่รหสัเบกิยอ่ย A,B,C,D และรำคำ ดงันี้
-2704A เพดำนเทยีม (Palatal Obturator + Screw)  รำคำชุดละ 1,500 บำท
-2704B เพดำนเทยีม (Palatal Obturator +Naso-alveolar Molding  (NAM) รำคำชุดละ 1,800 บำท
-2704C  เพดำนเทยีม (Palatal Obturator + Screw + NAM) รำคำชุดละ 2,500 บำท
-2704D เพดำนเทยีม (Palatal Nasal Molding (NAM) ) รำคำชุดละ 700 บำท

2) เพิม่รหสัยอ่ยรำยกำรขอ้เขำ่เทยีม ตำมประกำศส ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแหง่ชำต ิเร ือ่ง  แนวปฏบิตั ิ
ส ำหรบักำรใหบ้รกิำรผำ่ตดัรกัษำขอ้เขำ่เสือ่ม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560
-7004A กรณีกำรผำ่ตดัเปลีย่นขอ้เขำ่เทยีมท ัง้ขอ้ (Total Knee Arthroplasty, TKA)
-7004B กรณีกำรผำ่ตดัเปลีย่นขอ้เขำ่เทยีมบำงสว่นดำ้นใน (medial Unicompartmental Knee 

Arthroplasty, UKA)
-7005A กรณีกำรผำ่ตดัเปลีย่นขอ้เขำ่เทยีมท ัง้ขอ้ (Total Knee Arthroplasty, TKA)
-7005B กรณีกำรผำ่ตดัเปลีย่นขอ้เขำ่เทยีมบำงสว่นดำ้นใน (medial Unicompartmental Knee 

Arthroplasty, UKA)
(7004 ขอ้เขำ่ชนดิทีส่ว่นรบัน ำ้หนกัเคลือ่นไหวได ้/7005 ขอ้เขำ่ชนดิทีส่ว่นรบัน ำ้หนกัไมส่ำมำรถเคลือ่นไหวได)้

3) เพิม่รหสัยอ่ยรำยกำรสำยสวนเพือ่กำรขยำยหลอดเลอืดโคโรนำรีด่ว้ยขดลวดเพือ่ค ำ้ยนั เคลอืบยำตำ้นกำร
ตบีซ ำ้ (Drug-eluting stent) เนือ่งจำกในรหสัเดมิม ี2 ลกัษณะ 2 รำคำ คอื
-4305A สำยสวนเพือ่กำรขยำยหลอดเลอืดโคโรนำรีด่ว้ยขดลวดเพือ่ค ำ้ยนั เคลอืบยำตำ้นกำรตบีซ ำ้ (Drug-

eluting stent) ชนดิโลหะอลัลอยด ์รำคำเดมิ 20,000 บำท และ
-4305B สำยสวนเพือ่กำรขยำยหลอดเลอืดโคโรนำรีด่ว้ยขดลวดเพือ่ค ำ้ยนั เคลอืบยำตำ้นกำรตบีซ ำ้ (Drug-

eluting stent) ชนดิโลหะ สแตนเลส รำคำเดมิ 16,000 บำท



5. แกไ้ขลกัษณะ ขอ้บง่ชี ้และเพิม่เตมิถอ้ยค ำหรอืขอ้บง่ชี ้เพือ่ใหม้คีวำมชดัเจน และ
เขำ้ใจงำ่ยขึน้ 

1) 4405  สำยสวนหลอดเลอืดส ำหรบัวดัควำมดนัเลอืดในปอดชนดิมบีอลลนู (Balloon-tip catheter)

2) 4408  สำยสวนและอปุกรณ์เพือ่กำรขยำยลิน้หวัใจดว้ยบอลลนูธรรมดำ (Vulvuloplasty balloon)

3) 4506  เครือ่งกระตกุไฟฟ้ำหวัใจอตัโนมตั ิ(Implantable cardioverter-defibrillator)

4) 4313  สำยสวนเพือ่ตรวจภำยในหวัใจหรอืหลอดเลอืดดว้ยกำรถำ่ยภำพคลืน่เสยีงสะทอ้น (Intravascular or
Intracardiac ultrasound)

5) 4511  แผน่ปิดหนำ้อกเพือ่รบัหรอืปลอ่ยไฟฟ้ำในกำรกระตุน้หวัใจ (Disposable defibrillation electrode,
disposable pacing  electrode )

6) 4603  ชุดสำยสวนหวัใจเพือ่กำรตรวจรกัษำหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ โดยกำรสรำ้งภำพ 3 มติ ิ  

7) 4702 ชุดอปุกรณ์ซอ่มปิดรอยเจำะผนงัหลอดเลอืด (Vascular closure device)

8) 4804  สำยสวนเพือ่กำรขยำยหลอดเลอืดแดงใหญเ่อออรต์ำ้ดว้ยขดลวดหุม้กรำฟต์ (Aortic stent  graft)

9) 7214   แผน่โลหะดำมกระดกู ชนดิมหีวัสกรพูยงุ (Lock plate)

10) 7301 สกรยูดึแผน่โลหะชนดิหวัล็อก (Lock screw)

11) 7402 สำรยดึกระดกู (Bone cement) ชนดิมยีำปฏชิวีนะผสม

12) 7601 ใบมดีตดัเนือ้เยือ่ออ่นในขอ้ (Blade for arthroscopic shaver)

13) 4305 สำยสวนเพือ่กำรขยำยหลอดเลอืดโคโรนำรีด่ว้ยขดลวดเพือ่ค ำ้ยนั เคลอืบยำตำ้นกำรตบีซ ำ้ (Drug-
eluting stent) ชนดิโลหะอลัลอยด์

14) 4313 สำยสวนเพือ่ตรวจภำยในหวัใจหรอืหลอดเลอืดดว้ยกำรถำ่ยภำพคลืน่เสยีงสะทอ้น (Intravascular or 
Intracardiac ultrasound)
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7. ยกเลกิกำรจดัหำอปุกรณ์ในระบบ VMI ไดแ้ก ่รำยกำรอปุกรณ์ขอ้เขำ่เทยีม 

รหสั 7004 และ 7005 (ท ัง้หมด) โดย สปสช.จะจำ่ยชดเชยเป็นเงนิตำมทีก่ ำหนด

8. กำรจดัหำ Stent เป็นกำรจดัหำในระบบ VMI โดย รพ.รำชวถิ ีรบัผดิชอบ

ด ำเนนิกำร

6. ปรบัชือ่ ลกัษณะ ขอ้บง่ชี ้และ คณุสมบตัแิพทย ์ใหต้รงกบัประกำศอปุกรณ์ของ
กรมบญัชกีลำง
1) 4014 หลอดเลอืดเทยีมแบบ Aortic
2) 4302 สำยลวดน ำสำยสวนเพือ่กำรขยำยหลอดเลอืดโคโรนำรี ่(PTCA guide wire ชนดิ 

normal wire) 
3) 4304 สำยสวนเพือ่กำรขยำยหลอดเลอืดโคโรนำรีด่ว้ยขดลวด (Coronary stent) 
4) 4309 สำยสวนเพือ่กำรขยำยหลอดเลอืดโคโรนำรีด่ว้ยบอลลนูชนดิตดิใบมดี (Cutting 

balloon catheter)
5) 4407 สำยสวนหลอดเลอืดส ำหรบัฉดีสหีลอดเลอืดโคโรนำรี ่(Diagnostic coronary 

angiography catheter)

6) 8702 เครือ่งชว่ยเดนิชนดิ 4 ขำ มลีอ้



1. จำ่ยเงนิชดเชยคำ่ผำ่ตดั ตำม
กลุม่วนิจิฉยัโรครว่ม (DRGs)  

2. จำ่ยชดเชยคำ่ขอ้เขำ่เทยีม

โดย รพ. ซือ้เอง

- สง่ขอ้มลูกำรรกัษำ และกำรใชข้อ้
เขำ่ ในปรแกรม e-Claim

3. รพ.ใชข้อ้เขำ่ในระบบ VMI

ยกเลกิ

กำรจำ่ยชดเชยกรณีผำ่ตดัขอ้เขำ่ ปีงบประมำณ 2561

+



1. กรณี IP  จา่ยตาม DRGs 

ในเขต ตำมวงเงนิผูป่้วยในระดบัเขตรำยเดอืน มกีำรหกัเงนิเดอืนของ
หนว่ยงำนภำครฐั

ขำ้มเขต Adj.RW 9,600 บำทตอ่ Adj.RW  โดยไมห่กัเงนิเดอืน

2. กรณีคำ่อปุกรณ์ (Instrument)

จา่ยตามเรยีกเก็บ แตไ่มเ่กนิราคาเพดาน

กำรจำ่ยชดเชยกรณีผำ่ตดัหวัใจแบบเปิด 
(Open heart surgery)

อตัรำกำรจำ่ยชดเชย

มีการก าหนดเกณฑ์ศักยภาพหน่วยบริการ
และ ตรวจสอบจากรหสัหตัถการตามที่ก าหนด



หลกัเกณฑก์ารขอรบัคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ 2561 และสิง่ทีเ่ปลีย่นแปลง   

 สปสช.ไดส้่งหนงัสอืแจง้เวยีนหน่วยบรกิารแลว้ 
ตามหนงัสอื ที ่สปสช. 2.57/ว.1057 ลงวนัที ่29 กนัยายน 
2560
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