
การบรหิารกองทุน และแนวทางการขอรบัคา่ใชจ้า่ย
เพือ่บรกิารสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561

15-16 พฤศจกิายน 2560



รายการ เงนิกองทนุทีไ่ดรั้บ (ลา้นบาท)

ปี 2560 ปี 2561

1. บรกิารทางการแพทยเ์หมาจ่ายรายหัว 151,770.6746 156,019.6223

2. บรกิารผูต้ดิเชือ้เอชไอวแีละผูป่้วยเอดส ์ 3,122.4080 3,218.2496

3. บรกิารผูป่้วยไตวายเรือ้รัง 7,529.2353 8,165.6070

4. บรกิารควบคมุ ป้องกนั และรักษาโรคเรือ้รัง 960.4090 1,080.7033

5. คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิส าหรับหน่วยบรกิารในพืน้ทีก่ันดาร พืน้ทีเ่สีย่งภัย และพืน้ที ่3
จังหวดัชายแดนภาคใต ้

1,490.2875 
1,490.2880

6. คา่บรกิารสาธารณสขุส าหรับผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ 900.0000 1,159.2000

7. คา่บรกิารสาธารณสขุเพิม่เตมิส าหรับการบรกิารระดับปฐมภมูทิีม่แีพทยป์ระจ า
ครอบครัว

- 240.0000

รวมทัง้สิน้ 165,773.0144 171,373.6703

จ านวนเงนิเดอืนหน่วยบรกิารภาครัฐฯ 42,307.2340 44,840.5392

คงเหลอืงบกองทนุทีส่ง่ให ้สปสช. 123,465.7804 126,533.1311

เงินกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาตปีิงบประมาณ 2561: ทีไ่ดร้บั

2.8%



ประเภทบรกิาร
ปี 2560
บาท/คน

ปี 2561

อตัรา
(บาท/คน)

ผลตา่งปี60 % เพิม่ลด

1. บรกิารผูป่้วยนอกทั่วไป 1,137.58 1,167.41 29.83 2.62

2. บรกิารผูป่้วยในทัว่ไป * 1,090.41 1,113.93 23.52 2.16

3. บรกิารกรณีเฉพาะ 315.14 337.08 21.94 6.96

4. บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค** 405.29 415.55 10.26 2.53

5. บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพดา้นการแพทย ์                                                                                            16.13 16.13 - -

6. บรกิารแพทยแ์ผนไทย 11.61 11.61 - -

7. คา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ยในลกัษณะ งบลงทนุ 
128.69 128.69

- -

8. เงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ตามมาตรา 41 5.02 4.92 -0.10 -1.99 

9. บรกิารจา่ยตามคณุภาพผลงานบรกิาร - 2.00 2.00 100.00

รวม 3,109.87 3,197.32 87.45 2.81

ประชากรลงทะเบยีน UC (ลา้นคน) *** 48.80 48.80 - -

เงนิเดอืนหน่วยบรกิารภาครัฐ (ลา้นบาท) 42,307.23 44,840.54 2,533.31 5.99

หมายเหต:ุ 
• * บรกิารผูป่้วยในทัว่ไป รวม Newborn ทกุราย 
• ** จ านวนเงนิครอบคลมุคา่ใชจ้า่ยส าหรับประชาชนคนไทยทกุคน
• *** จ านวนประชากรปี 2561 = 48.7970 ลา้นคน

เปรยีบเทยีบงบเหมาจา่ยรายหวัปีงบประมาณ 2560-ปี2561 : ทีไ่ดร้บั



การเขา้รบับรกิารของผูม้สีทิธ ิ
1. เขา้รบับรกิารทีห่น่วยบรกิารประจ าทีล่งทะเบยีนไว ้หากเกนิขดีความสามารถใหส้่งตอ่

หน่วยบรกิารทีม่ศีกัยภาพสูงกวา่
2. กรณีอบุตัเิหตุ เจบ็ป่วยฉุกเฉินเขา้รบับรกิารได ้ไม่จ ากดัจ านวนคร ัง้
3. กรณีอบุตัเิหตุจราจรตอ้งใชส้ทิธติาม พรบ. ผูป้ระสบภยัจากรถจนครบวงเงินก่อน
4. สามารถเขา้รบับรกิารสถานบรกิารอืน่ไดใ้นกรณีอบุตัเิหตุฉุกเฉินหรอืเหตุอนัสมควร 

(มาตรา 7 และ UCEP)

ยกเลิก 2ครั้ง.pdf
ยกเลิก 2ครั้ง.pdf


เกณฑก์ารจดัท าขอ้มูลเพือ่ขอรบัคา่ใชจ้า่ยฯ

1. ใชร้หสัวนิิจฉยัโรคตาม ICD-10 ของ WHO ปี 2010 และ  ICD-10-TM 

2. ใชร้หสัการท าผา่ตดัและหตัถการ ตาม ICD-9CM ปี 2010

3. รบัไวร้กัษาใน รพ. นอ้ยกวา่ 2 ช ัว่โมง ใหน้บัเป็นผูป่้วยนอก 

ยกเวน้ D/C  เป็น Dead, Refer, Escape และ Against Advice

4. หากไมอ่ยูใ่น รพ. เกนิ 24 ช ัว่โมง ถอืเป็นการลากลบับา้น (Leave  day) 
และตอ้งหกั ลบออกจากการ Admit คร ัง้น ัน้



เกณฑก์ารจดัท าขอ้มูลเพือ่ขอรบัคา่ใชจ้า่ยฯ
5. ตอ้งจดัท า Drug catalogue และบนัทกึขอ้มูลเบกิจา่ยเป็นรายการยา ส าหรบัการ
เบกิจา่ยในกรณีที ่สปสช.ก าหนด

8. การจา่ยคา่ใชจ้า่ย จา่ยตามขอ้มูลทีส่ง่มาในแตล่ะเดอืน (sent date)

9.ใชโ้ปรแกรม e-Claim ทัง้ผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน
-สง่ขอ้มูลภายใน  30 วนั หลงัจ าหน่าย/ หลงัใหบ้รกิาร   
- สง่ขอ้มูลเกนิ 360 วนั ถอืวา่ไม่ประสงคข์อเบกิ

6. การใหบ้รกิารผูป่้วยนอก แลว้ตอ่มารบัไวเ้ป็นผูป่้วยใน ภายใน 24 ชม.  
ใหข้อรบัคา่ใชจ้า่ยเป็นผูป่้วยในเท่านัน้

7. กรณีผูป่้วยใน ใช ้DRGs Version 5 ในการค านวณจา่ย



1. บรกิารกรณีเฉพาะ (สว่นทีม่กีารจา่ยชดเชยโดย สปสช.กลาง)

2. บรกิารผูป่้วยนอกท ัว่ไป   

3. บรกิารผูป่้วยในท ัว่ไป (IP)

ประเดน็น าเสนอ
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บรกิารกรณีเฉพาะ 

กรณีปกป้องการไดร้บับรกิารนอกเครอืข่ายกรณีจ าเป็น (6รายการ)

กรณีเพิม่ความม ัน่ใจเร ือ่งคุณภาพบรกิาร (5รายการ)

กรณีเพือ่ลดความเสีย่งดา้นการเงินของหน่วยบรกิาร (4รายการ)

กรณีจ าเป็นตอ้งก ากบัการใชบ้รกิารอย่างใกลช้ดิ (2รายการ)

กรณีทีต่อ้งบรหิารแบบเฉพาะโรค (4รายการ)



กรณีปกป้องการไดร้บับรกิารนอกเครอืข่ายกรณีจ าเป็น

กรณีอบุตัเิหต/ุ
เจบ็ป่วยฉุกเฉิน
ผูป่้วยนอกขา้ม
จงัหวดั (OPAE) 
รวมก าลงัพล
ส ารอง

ผูม้สีทิธทิีย่งัไม่ได ้
ลงทะเบยีนเลอืก
หน่วยบรกิาร
ประจ า หรอืสทิธิ
วา่งตามมาตรา 8 
(PUC)

กรณีคา่พาหนะ
ในการรบัสง่ตอ่
ผูป่้วย (CARREF,
CARAE)

การใชบ้รกิาร
ผูป่้วยนอก กรณี
ม.7 ทีส่ถาน
บรกิารอืน่

กรณีเฉพาะอืน่ๆ
-ผูป้ระกนัตนสง่เงิน
สมทบไม่ครบ 3 
เดอืน (IP3SSS) มา
ใชบ้รกิารทาง
การแพทย ์
-ผูป้ระกนัตนสง่เงิน
สมทบไม่ครบ 5 
เดอืน มาใชบ้รกิาร
คลอด (IP7SSS)
- ผูร้บับรกิาร
เสยีชวีติกอ่น
ลงทะเบยีน

กรณีผูป่้วยนอก
รบัสง่ตอ่ขา้ม
จงัหวดั

ประกอบดว้ยรายการ ดงันี้

1

3

2 4 5 6

กรณีลงทะเบยีน
ตามมตบิอรด์



ประกอบดว้ยรายการ ดงันี้

กรณีเพิม่ความมัน่ใจเร ือ่งคณุภาพบรกิาร

โรคหลอดเลอืดสมอง
ตบีหรอือดุตนั 
(Stroke fast track)

โรคกลา้มเนือ้หวัใจขาด
เลอืดเฉียบพลนัชนิดที่
มกีารยกขึน้ของ
คลืน่ไฟฟ้าหวัใจสว่น ST 
(ST-elevated 
myocardial 
infarction fast track)

การใหเ้คมบี าบดั หรอื 
ฮอรโ์มน หรอืรงัสรีกัษา 
ส าหรบัผูป่้วยโรคมะเรง็

การผ่าตดัตอ้กระจก 
พรอ้มเลนสแ์กว้ตา
เทยีม

ทนัตกรรมจดัฟัน 
และฝึกพูดส าหรบั
ผูป่้วยปากแหวง่ 
เพดานโหว่

2
1

43 5



ประกอบดว้ยรายการ ดงันี้

กรณีเพือ่ลดความเสีย่งดา้นการเงินของหน่วยบรกิาร

1

รายการอปุกรณ์และ
อวยัวะเทยีมในการ
บ าบดัรกัษาโรค รวม

- PCI
- ผา่ตดัขอ้เชา่

2

การรกัษาดว้ย
ออกซเิจนความ
กดดนัสงู 

(Hyperbaric 
Oxygen therapy)

3

การจดัหาดวงตาส าหรบั
ผูป่้วยผา่ตดัเปลีย่น
กระจกตา

4

การผา่ตดัปลกู
ถา่ย/เปลีย่น
อวยัวะ



ประกอบดว้ยรายการ ดงันี้

กรณีทีจ่ าเป็นตอ้งก ากบัการใชบ้รกิารอย่างใกลช้ดิ

2

ยาจ าเป็นและยาทีม่ ี
ปญัหาการเขา้ถงึ
ครอบคลมุถงึ

สว่นประกอบของ
เลอืดทีใ่หแ้กผู่ป่้วย
โรคเลอืดออกงา่ย 
(Hemophillia)

1

คา่สาร
เมทาโดน



ประกอบดว้ยรายการ ดงันี้

กรณีทีต่อ้งบรหิารแบบเฉพาะโรค

1

การดแูลผูป่้วยเอช
ไอว ี

และผูป่้วยเอดส ์

2

การดแูลผูป่้วย 
วณัโรค

4

การดแูลแบบประคบั
ประคอง

3

คา่บรกิารบ าบดัแทน
ไต

-CAPD
-HD
-KT
-KI

-Vascular access



กรณีอบุตัเิหต/ุ
เจบ็ป่วยฉุกเฉิน
ผูป่้วยนอกขา้ม
จงัหวดั (OPAE) 
รวมก าลงัพล
ส ารอง

ผูม้สีทิธทิีย่งัไม่ได ้
ลงทะเบยีนเลอืก
หน่วยบรกิาร
ประจ า หรอืสทิธิ
วา่งตามมาตรา 8 
(PUC)

กรณีคา่พาหนะ
ในการรบัสง่ตอ่
ผูป่้วย (CARREF,
CARAE)

การใชบ้รกิาร
ผูป่้วยนอก กรณี
ม.7 ทีส่ถาน
บรกิารอืน่

กรณีเฉพาะอืน่ๆ
-ผูป้ระกนัตนสง่เงิน
สมทบไม่ครบ 3 
เดอืน (IP3SSS) มา
ใชบ้รกิารทาง
การแพทย ์
-ผูป้ระกนัตนสง่เงิน
สมทบไม่ครบ 5 
เดอืน มาใชบ้รกิาร
คลอด (IP7SSS)
- ผูร้บับรกิาร
เสยีชวีติกอ่น
ลงทะเบยีน

กรณีผูป่้วยนอก
รบัสง่ตอ่ขา้ม
จงัหวดั

1

3

2
4

5 6

กรณีลงทะเบยีน
ตามมตบิอรด์

กรณีปกป้องการไดร้บับรกิารนอกเครอืข่ายกรณีจ าเป็น



15

1. กรณีอบุตัเิหตุ/เจบ็ป่วยฉุกเฉินผูป่้วยนอกขา้มจงัหวดั (OPAE) รวมก าลงัพลส ารอง

เง่ือนไข
1. เป็นการเขา้รบับรกิารดว้ยอบุตัเิหต ุ/ เจ็บป่วยฉุกเฉินขา้มจงัหวดักบัหน่วยบรกิารประจ า 

2. เป็นการเขา้รบับรกิารกรณีอบุตัเิหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉินโดยไม่จ ากดัจ านวนคร ัง้
กรณีท าแผล,วคัซนีพษิสนัุขบา้, บาดทะยกั ขอเบกิไดต้ามทีใ่หบ้รกิาร   
กรณีกลุม่ทหารผ่านศกึ/คนพกิาร และสทิธวิา่ง สามารถเขา้รบัการรกัษาไดต้ามความจ าเป็น 
กรณีผูป่้วยสงักดักรมแพทยท์หารเรอื/กรมแพทยท์หารอากาศ เขา้รบับรกิารในหน่วยบรกิารทีไ่ม่ใชส่งักดักรมแพทย ์

ทหารเรอื/กรมแพทยท์หารอากาศ

3. การใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเจ็บป่วยฉุกเฉินในคร ัง้น้ันภายใน 15 วนั (นับจากการเขา้รบับรกิารในคร ัง้น้ัน) หาก
ผูป่้วยยงัไม่สามารถกลบัไปรบัการรกัษาทีห่น่วยบรกิารประจ าได ้หน่วยบรกิารสามารถขอเบกิคา่ชดเชยเป็นกรณีเจ็บป่วย
ฉุกเฉินตอ่เน่ืองได ้

4. ไม่นบัรวมการตรวจรกัษาทีม่กีารนัดหมายไวล้ว่งหนา้



2. ผูม้สีทิธทิีย่งัไม่ไดล้งทะเบยีนเลอืกหน่วยบรกิารประจ า หรอืสทิธวิา่งตามมาตรา 8 (PUC)

 เง่ือนไข
เป็นการเขา้รบับรกิารคร ัง้แรกของผูท้ีย่งัไม่ไดล้งทะเบยีนเลอืกหน่วยบรกิารประจ าตามมาตรา 8 

แห่ง พรบ.หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิหน่วยบรกิารทีใ่หบ้รกิารสามารถขอรบัคา่ใชจ้า่ยได ้ ทัง้กรณี
ผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน โดยอาการแรกรบัอาจไม่ฉุกเฉินก็ได ้ทัง้นีห้น่วยบรกิารตอ้งด าเนินการ
ลงทะเบยีนใหผู้ม้สีทิธใิหเ้สรจ็สิน้



3. กรณีเฉพาะอืน่ๆ

3.1 การใหบ้รกิารผูป้ระกนัตนทีย่งัไม่ไดร้บัสทิธจิากกองทุนประกนัสงัคม
 เงือ่นไข
1. กรณีสง่เงนิสมทบไม่ครบ 3 เดอืน มาใชบ้รกิารทางการแพทย ์ (Z34003) ไมร่วม การตรวจครรภ/์  
วางแผนครอบครวั

2. กรณีสง่เงนิสมทบไม่ครบ 5 เดอืน มาใชบ้รกิารคลอด (Z34007)

3.2 ผูป่้วย สทิธวิา่ง เสยีชวีติกอ่นลงทะเบยีน (OP, IP)

 เง่ือนไข
1. เป็นคนไทย ทีม่สีทิธติาม UC และไม่มสีทิธกิารรกัษาพยาบาลอืน่   
2.  มรีหสัโครงการพเิศษ Z75000 
3.  ชนิดการจ าหน่าย = ตาย (IP)

3.3  กรณีเดก็แรกเกดิ เสยีชวีติ กอ่นลงทะเบยีน (OP, IP)
 เง่ือนไข

1. เป็นเด็กแรกเกดิที ่เกดิมามชีวีติ แลว้เสยีชวีติกอ่น ลงทะเบยีนฯทัง้นี ้ไม่นับรวมเสยีชวีติในครรภ ์
2. มรีหสัโครงการพเิศษ : เด็กแรกเกดิเสยีชวีติฯ Z39000
3. ชนิดการจ าหน่าย = ตาย หรอื สง่ตอ่ (IP)



หน่วยบรกิารทีใ่หบ้รกิารจะไดร้บัคา่ใชจ้า่ยตามผลงาน
การใหบ้รกิารจรงิ โดยไม่มกีารหกัเงินเดอืน

ออกรายงานขออนุมตัโิอนเงินใหแ้กห่น่วยบรกิาร

DRGs with Global Budget
(7,000 บาท/AdjRW)

อตัราจา่ย

OPDIPD

Point System with Global Budget
(ปี 2561: 1 Point = 0.90 บาท)

 กรณีผูม้สีทิธทิีย่งัไม่ไดล้งทะเบยีนเลอืกหน่วยบรกิารประจ าหรอืสทิธวิ่างตาม 
มาตรา 8

 กรณีการใหบ้รกิารผูป้ระกนัตนทีย่งัไม่ไดร้บัสทิธจิากกองทนุประกนัสงัคม
 ผูป่้วย สทิธวิ่างเสยีชวีติกอ่นลงทะเบยีน
 กรณีเด็กแรกเกดิ เสยีชวีติ กอ่นลงทะเบยีน

 กรณีอบุตัเิหต/ุเจ็บป่วยฉุกเฉิน/ผูป่้วยนอกขา้มจงัหวดั(OPAE) รวม
ก าลงัพลส ารอง



รายการ ความหมาย การแกไ้ข

A03 รหสัโรคอยู่ในกลุ่ม follow up ตรวจสอบการบนัทกึ รหสัโรค แกไ้ขใหถ้กูตอ้ง แลว้ส่งมาใหม่

A10 ใชร้หสั External cause เป็น Pdx ตรวจสอบการบนัทกึ รหสัโรคหลกั

A13 ส่งตอ่มาจากจงัหวดัเดยีวกบัหน่วยบรกิารหลกั ตรวจสอบการบนัทกึ PID, วนัรกัษา, สทิธ ิณ วนัรกัษา และหน่วยบรกิารทีส่่งตอ่ 
แกไ้ขใหถ้กูตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

A14 อยู่ในกลุ่มอาการโรคไม่ฉุกเฉิน 
อยู่ในกลุ่มโรคการมาตรวจฟัน

ตรวจสอบการบนัทกึ รหสัโรค แกไ้ขใหถ้กูตอ้ง แลว้ส่งมาใหม่

การปฏเิสธ (Deny)ทีพ่บบ่อย



สปสช.ไดด้ าเนนิการลงทะเบยีนเลอืกหน่วยบรกิารแทนผูท้ีห่มดสทิธปิระกนัสงัคม และหมด

สทิธขิา้ราชการ/รัฐวสิาหกจิ ทีก่ลายเป็นสทิธวิา่งตามมตคิณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิครัง้
ที่ 8/2554 ตามหนังสอื สปสช.ที ่17/ว.0877 ลงวนัที ่29 สงิหาคม 2554

ประเภทการเขา้รบับรกิารกรณีตามมตบิอรด์
ผูม้สีทิธ ิ:

 กรณีทีเ่ขา้รบับรกิารตรงกบัหนว่ยบรกิารทีล่งทะเบยีนแทน ท ัง้ OP/IP

 กรณีทีเ่ขา้รบับรกิารไมต่รงกบัหนว่ยบรกิารทีล่งทะเบยีนแทน OP/IP

กรณีลงทะเบยีนตามมตบิอรด์



www.themegallery.com

หลกัเกณฑเ์บกิจา่ย กรณีลงทะเบยีนตามมตบิอรด์



4. กรณีคา่พาหนะในการรบัส่งตอ่ผูป่้วย (CARREF,CARAE)

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

 เง ือ่นไข

กรณี OP เป็นการสง่ตอ่กรณีผูป่้วยนอก ทีเ่ขา้เกณฑ์ OPAE และ สทิธวิา่งเทา่นัน้

กรณี IP ตอ้งเป็นผูป่้วยใน ของหน่วยบรกิารตน้ทาง / เบกิคา่ใชจ้า่ยได ้ทัง้สง่ไปโรงพยาบาลทีศ่กัยภาพสงูกวา่  และ
รับกลบัพักฟ้ืนหน่วยบรกิารใกลบ้า้น

หมายเหตุ ไมนั่บรวมการสง่ไปตรวจพเิศษ ระหวา่งการนอนรักษาตวัเป็นผูป่้วยใน

อตัราจา่ย



รายการ ความหมาย การแกไ้ข

C04 เบกิคา่รถรับสง่ตอ่กรณีมากกวา่ 50 กม.แตบ่นัทกึรหสั
รายการขอเบกิไมค่รบถว้น และ ไมม่กีารรับสง่ตอ่

บนัทกึรหสัรายการขอเบกิใหค้รบถว้น
(S1801,S1802) และ รพ.ทีส่ง่ตอ่

การปฏเิสธ (Deny) ทีพ่บบอ่ย



วตัถปุระสงค์
1.  คุม้ครองผูป่้วยเมือ่เกนิขดีความสามารถของ

จงัหวดั เมือ่ถกูส่งตอ่ใหห้น่วยบรกิาร
รบัส่ง ตอ่มั่นใจว่ามกีารตามจา่ยที่
เหมาะสม

2.  คุม้ครองหน่วยบรกิารประจ าทีส่่งตอ่ โดยการ
ท า Risk sharing เมือ่หน่วยบรกิารรบัส่ง
ตอ่มกีารเรยีกเก็บในราคาทีสู่งมาก รวมทัง้
ตรวจสอบความซ า้ซอ้นกบัรายการที่
ส่วนกลางจา่ย

3.  พฒันาระบบจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ  ลด
ภาระการท างานดา้นเอกสารทัง้การเรยีก
เก็บ และการตามจา่ยทัว่ประเทศ และท าให ้
มขีอ้มูลส าหรบัการพฒันาระบบ และการ
บรหิารจดัการ

5. กรณีรบัสง่ตอ่ผูป่้วยนอกขา้มจงัหวดั (OP Refer)

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข

1. เป็นการสง่ตอ่ผูป่้วยนอกขา้มจงัหวดั จากหน่วยบรกิารประจ าเป็นผูส้ง่ตอ่ 
หรอืสง่ตอ่จากหน่วยบรกิารทีร่บัสง่ตอ่จากหน่วยบรกิารประจ า ได้ ยกเวน้
กรณีสง่ตอ่ในเขตพืน้ทีร่อยตอ่ทีม่พีรมแดนตดิกนั และสะดวกกวา่การสง่ตอ่
ภายในจงัหวดัตนเอง ไม่ถอืเป็นการสง่ตอ่ขา้มจงัหวดั

2. จงัหวดัในภมูภิาคทีม่โีรงพยาบาลมหาวทิยาลยัตัง้อยูใ่นจงัหวดั (UHOSNET)
กรณีทีจ่ าเป็นตอ้งสง่ตอ่จาก รพท./รพศ. ไปยงัโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัใน
จงัหวดั ถอืเป็นการสง่ตอ่ขา้มจงัหวดั

2. การสง่ตวัผูป่้วยไปตรวจพเิศษตา่ง ๆ ถอืเป็นการซือ้บรกิารของหน่วยบรกิาร
รบัสง่ตอ่ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการใหบ้รกิารของหน่วย
บรกิารรบัสง่ตอ่ในคร ัง้น้ันดว้ย เวน้แตจ่ะมกีารตกลงเป็นอยา่งอืน่



อตัราการจา่ยชดเชย

สปสช. จะจา่ยชดเชยใหห้น่วยบรกิารรบัส่งต่อ
ตามผลงานการใหบ้รกิารหลงัจากส่งขอ้มูลเขา้ใน
ระบบและมกีารอนุมตัริายบุคคลเรยีบรอ้ยแลว้
โดยสปสช.เป็นผูห้กัช าระบญัชรีะหว่างกนั
(Clearing house) แทนหน่วยบรกิารประจ า

1) ใชเ้งนิเหมาจา่ยรายหวัผูป่้วยนอก (OP cap ) 
ทีจ่ดัสรรใหก้บั CUP  ตามจา่ยคา่รกัษาตาม
คา่ใชจ้า่ยจรงิ ไม่เกนิ 1,600 /visit

2) ใชเ้งนิ OP Refer ตามจา่ยคา่รกัษาใน
ส่วนเกนิ 1,600 (ส่วนเกนิจากขอ้ 1) ตอ่คร ัง้
บรกิาร (visit) 

5. กรณีรบัสง่ตอ่ผูป่้วยนอกขา้มจงัหวดั (OP Refer) (ตอ่)

บทบาทหน้าทีข่องหน่วยบรกิารประจ า (HMAIN)

บทบาทหน้าทีข่องหน่วยบรกิารรบัส่งตอ่ (HCODE)



AC

HMAIN Approve
ผา่นเว็บ Eclaim

14 วันหลังวันตัดยอด

Auto Approve
กรณี Hmain ยังไมไ่ด ้

Approve

หน่วยบรกิารรับสง่ตอ่

บันทกึขอ้มลูโปรแกรม Eclaim NHSO

ออกรายงาน
STM (พึงรับ )

อนุมัติไม่อนุมัติ

5. กรณีรบัสง่ต่อผูป่้วยนอกขา้มจงัหวดั (OP Refer) (ตอ่)



6010 6011 6012 6101 6102 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6109

กันยายน 60 30-ก.ย.-60 14-ต.ค.-60 31-ต.ค.-60 31-ต.ค.-60 30-พ.ย.-60 28-ธ.ค.-60 30-ม.ค.-61 27-ก.พ.-61 29-ม.ีค.-61 19-ม.ค.-00 17-ม.ค.-00 14-ม.ค.-00 31-ก.ค.-61 30-ส.ค.-61 28-ก.ย.-61

ตุลาคม 60 31-ต.ค.-60 14-พ.ย.-60 30-พ.ย.-60 30-พ.ย.-60 28-ธ.ค.-60 30-ม.ค.-61 27-ก.พ.-61 29-ม.ีค.-61 19-ม.ค.-00 17-ม.ค.-00 14-ม.ค.-00 31-ก.ค.-61 30-ส.ค.-61 28-ก.ย.-61

พฤศจิกายน 60 30-พ.ย.-60 14-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-60 28-ธ.ค.-60 30-ม.ค.-61 27-ก.พ.-61 29-ม.ีค.-61 19-ม.ค.-00 17-ม.ค.-00 14-ม.ค.-00 31-ก.ค.-61 30-ส.ค.-61 28-ก.ย.-61

ธันวาคม 60 31-ธ.ค.-60 14-ม.ค.-61 31-ม.ค.-61 30-ม.ค.-61 27-ก.พ.-61 29-ม.ีค.-61 19-ม.ค.-00 17-ม.ค.-00 14-ม.ค.-00 31-ก.ค.-61 30-ส.ค.-61 28-ก.ย.-61

มกราคม 61 31-ม.ค.-61 14-ก.พ.-61 28-ก.พ.-61 27-ก.พ.-61 29-ม.ีค.-61 19-ม.ค.-00 17-ม.ค.-00 14-ม.ค.-00 31-ก.ค.-61 30-ส.ค.-61 28-ก.ย.-61

กุมภาพันธ์ 61 28-ก.พ.-61 14-ม.ีค.-61 31-ม.ีค.-61 29-ม.ีค.-61 19-ม.ค.-00 17-ม.ค.-00 14-ม.ค.-00 31-ก.ค.-61 30-ส.ค.-61 28-ก.ย.-61

มนีาคม 61 31-ม.ีค.-61 14-เม.ย.-61 30-เม.ย.-61 19-ม.ค.-00 17-ม.ค.-00 14-ม.ค.-00 31-ก.ค.-61 30-ส.ค.-61 28-ก.ย.-61

เมษายน 61 30-เม.ย.-61 14-พ.ค.-61 31-พ.ค.-61 17-ม.ค.-00 14-ม.ค.-00 31-ก.ค.-61 30-ส.ค.-61 28-ก.ย.-61

พฤษภาคม 61 31-พ.ค.-61 14-ม.ิย.-61 30-ม.ิย.-61 14-ม.ค.-00 31-ก.ค.-61 30-ส.ค.-61 28-ก.ย.-61

มภุินายน 61 30-ม.ิย.-61 14-ก.ค.-61 31-ก.ค.-61 31-ก.ค.-61 30-ส.ค.-61 28-ก.ย.-61

กรกฎาคม 61 31-ก.ค.-61 14-ส.ค.-61 31-ส.ค.-61 30-ส.ค.-61 28-ก.ย.-61

สิงหาคม 61 31-ส.ค.-61 14-ก.ย.-61 30-ก.ย.-61 28-ก.ย.-61

10-พ.ย.-60 10-ธ.ค.-60 07-ม.ค.-61 09-ก.พ.-61 09-ม.ีค.-61 08-เม.ย.-61 29-ม.ค.-00 27-ม.ค.-00 24-ม.ค.-00 10-ส.ค.-61 09-ก.ย.-61 08-ต.ค.-61

25-พ.ย.-60 25-ธ.ค.-60 22-ม.ค.-61 24-ก.พ.-61 24-ม.ีค.-61 23-เม.ย.-61 13-ก.พ.-00 11-ก.พ.-00 08-ก.พ.-00 25-ส.ค.-61 24-ก.ย.-61 23-ต.ค.-61หน่วยบริการได้รับเงนิชดเชย (15 วนั)

งวด และวนัออก Statement
วนัตัดยอด

การส่งข้อมลู
เดือนที่ส่งข้อมลู

 สจช. ขออนุมติัจ่ายชดเชย (10 วนั )

วนัส่งข้อมลู

ทันเวลา

(PS=0)

สิ้นสุดวนั 

Approve 

ข้อมลู

กรณีรบัส่งตอ่ผูป่้วยนอกขา้มจงัหวดั (OP Refer) (ตอ่)

ปฏทินิการตดัยอดขอ้มูล การออก Statement และการออกรายงานจา่ยชดเชย (พงึรบั-พงึจา่ย) 
ส าหรบัขอ้มูลผูป่้วยนอก (OP Refer)

ในระบบหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาต ิประจ าปีงบประมาณ 2561

การนับว่าส่งข้อมูลทันก าหนด คือส่งภายใน 30 วนั หลงัจากวนัทีรั่บบริการ (DATEADM) ยกเว้น STM 6010 ทีส่ามารถรับข้อมูลบริการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 60 – กนัยายน 60



6. การใชบ้รกิารผูป่้วยนอก กรณี มาตรา 7 ทีส่ถานบรกิารอืน่

 20 ธ.ค. 2559 ประกาศใช ้พรบ.สถานพยาบาล (ฉบบัที ่4) 2559 
มผีลบงัคบัใช ้21 ธ.ค. 2559

 28 มนีาคม 2560 – คณะรฐัมนตร ีมมีตเิห็นชอบหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเง่ือนไขการก าหนดคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการ
ผูป่้วยฉุกเฉินวกิฤต ิ

 31 ม.ีค. 2560 กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเร ือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเง่ือนไขการก าหนดคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการ
ผูป่้วยฉุกเฉินวกิฤต ในพระราชกจิจานุเบกษา มผีลบงัคบัใช ้วนัที ่1 เมษายน 2560

 1 เม.ย. 2560 เร ิม่ระบบ UCEP
 13 ก.ค. 2560 ประกาศใชข้อ้บงัคบัฯ มาตรา 7 พ.ศ. 2560 
 1 เม.ย. 2560 มผีลบงัคบัใชม้าตรา7 เป็นตน้ไป

ความเป็นมา
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รายละเอยีด EMCO UCEP 
1. ระยะเวลาเขา้รบับรกิาร 1 เม.ย.55-31 มคี. 60 ต ัง้แต่ 1 เมย.60 เป็นตน้ไป

2. ประเภทผูป่้วย แดง และเหลอืง
(ผูป่้วยวกิฤตฺและรุนแรง)

แดง เท่านัน้ (ผูป่้วยวกิฤต)ิ

2. อตัราจา่ย ผูป่้วยนอก จา่ยตามรายการทีก่ าหนด
ผูป่้วยใน  จา่ยตามระบบ 
DRGs. = 10,500บาทตอ่ adj.rw

กรณีผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน
จา่ยตามระบบ fee schedule
ใน 72 ชม. แรก

3. ระยะเวลาการจา่ยเงินขดเชย 
โดยทีผู่ป่้วยไม่ตอ้งถูกเรยีกเกบ็

ไม่ไดก้ าหนดระยะเวลา - จา่ยชดเชยถงึ
วนัจ าหน่าย

ก าหนดระยะเวลา 72 ชม. ภายหลงั 72 ชม.หากหา
เตยีงยา้ยไม่ได ้ หน่วยงานตน้สงักดัรบัผดิชอบ
ระเบยีบการจา่ยเงินขึน้อยู่กบักองทุนนัน้ๆ 

4. วธิกีารบนัทกึขอ้มูลและการ
จา่ยเงินหลงั 72 ชม.

เฉพาะสทิธิUC และ อปท. บนัทกึผา่นโปรแกรม 
UCEP โดย UC จา่ยแบบ Fee for Service ส่วน 
อปท. อยู่ระหวา่งแกไ้ขระเบยีบ 
สทิธอิืน่ๆ ตดิตอ่ตน้สงักดั

4. การจา่ยเงินใหร้พ.เอกชน สปสช. ส ารองจา่ยใหทุ้กกองทุน (มผีล
ถงึ1 เม.ย. 60)  
-หลงัจากนัน้ สปสช. ส่งขอ้มูลให้
กองทุนตรวจสอบเพือ่โอนเงินให ้สปสช.
จา่ยเงินคนื รพ. เอกชน
-ปิดระบบ 1 เมษายน 2561

หน่วยงานตน้สงักดัจา่ยเงินเอง

ความแตกตา่งระหวา่ง EMCO และ UCEP



ประกอบดว้ย 3 กรณีดงันี ้
1. กรณีอบุตัเิหตุหรอืกรณีเจบ็ป่วยฉุกเฉินวกิฤต ิ หรอื กรณี UCEP
2. กรณีอบุตัเิหตุหรอืกรณีเจบ็ป่วยฉุกเฉินเรง่ดว่น/ไม่รุนแรง หรอื กรณี Non-UCEP
3. กรณีเหตุสมควร 

ผูม้สีทิธิ

สถานพยาบาลอืน่

ขอ้บงัคบัคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาติ
วา่ดว้ยการใชส้ทิธริบับรกิารสาธารณสุข  กรณีเหตุสมควร  กรณีอบุตัเิหตุหรอื

กรณีเจบ็ป่วยฉุกเฉินพ.ศ. ๒๕๖๐

ผูม้สีทิธลิงทะเบยีนแลว้เทา่น้ัน

สถานพยาบาลของเอกชน นอกระบบUC

มผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2560 เป็นตน้ไป



ใน 72 ชัว่โมงแรก ทุกกองทุนจา่ยตามระบบ Fee schedule 

• กรณีทีไ่ม่สามารถยา้ยกลบัเขา้ระบบไดเ้น่ืองจาก ยงัไม่พน้ภาวะวกิฤตหรอืกรณีไม่มเีตยีง
รบัยา้ย สถานบรกิารมสีทิธเิรยีกเกบ็จากส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาติ ตาม
อตัราคา่รกัษาพยาบาลของสถานพยาบาลหรอืตามขอ้ตกลงระหว่างสถานบรกิารกบั
ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาต ิ   

• กรณีผูป่้วยพน้ภาวะวกิฤตและมเีตยีงรบัยา้ยแต่ไม่ประสงคย์า้ยกลบัเขา้ระบบ ใหผู้ป่้วย
รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เอง

ทุกกองทุนจา่ยตามทีต่กลงหรอืจา่ยตามจรงิหลงั 72 ชัว่โมง

ส าหรบัสทิธUิC หลงั 72  ชัว่โมง

อตัราจา่ยกรณี UCEP



โรคหลอดเลอืดสมอง
ตบีหรอือดุตนั 
(Stroke fast track)

โรคกลา้มเนือ้หวัใจขาด
เลอืดเฉียบพลนัชนิดที่
มกีารยกขึน้ของ
คลืน่ไฟฟ้าหวัใจสว่น ST 
(ST-elevated 
myocardial 
infarction fast track)

การใหเ้คมบี าบดั หรอื 
ฮอรโ์มน หรอืรงัสรีกัษา 
ส าหรบัผูป่้วยโรคมะเรง็

การผ่าตดัตอ้กระจก 
พรอ้มเลนสแ์กว้ตา
เทยีม

ทนัตกรรมจดัฟัน 
และฝึกพูดส าหรบั
ผูป่้วยปากแหวง่ 
เพดานโหว่

2

1 4
3 5

กรณีการเพิม่ความมัน่ใจเร ือ่งคณุภาพบรกิาร



1.โรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตนั (Stroke fast track)

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการจา่ย

 จา่ยชดเชยการใหบ้รกิารรกัษาผูป่้วยโรคหลอดเลอืด
สมองตบีหรอือดุตนั ทีไ่ดร้บั ยาละลายลิม่เลอืด rt-PA 
และไดร้บัการตรวจ CT Brain กอ่นและหลงั การฉีดยา
ละลายลิม่เลอืด และ/หรอืมกีารท ากายภาพบ าบดัและ/
หรอืฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามแนวทางเวชปฏบิตัทิีก่ าหนด

 จ่ายชดเชยใหก้บัหน่วยบรกิารที่เป็นเครอืข่ายบรกิาร 
ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตนั 

การบนัทกึขอ้มูลขอรบัคา่ใชจ้า่ย

1.บนัทกึขอ้มูลในโปรแกรม e-Claim
2.ระบรุหสัโรคของภาวะโรคหลอดเลอืดสมองตบี
หรอือดุตนัระยะเฉียบพลนั

3.ระบรุหสัหตัถการตามทีก่ าหนด (หตัถการ CT Brain และ
Thrombolytic agent และ/หรอืการท ากายภาพบ าบดั
และ/หรอืฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

4.บนัทกึรายการยาละลายลิม่เลอืดตาม Drug Catalogue
ในหนา้คา่รกัษาพยาบาล

อตัราการจา่ยชดเชย

 คา่ยาละลายลิม่เลอืด rt-PA และคา่ฉีดยา เหมาจา่ยรายละ 49,000 บาท



2. โรคกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืดเฉียบพลนัชนิดทีม่กีารยกขึน้ของคลืน่ไฟฟ้า
หวัใจส่วน ST (ST-elevated myocardial infarction fast track)

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการจา่ย

 จา่ยชดเชยการใหบ้รกิารรกัษาผูป่้วยโรคกลา้มเนือ้
หวัใจขาดเลอืดเฉียบพลนัชนิดทีม่กีารยกขึน้ของ
คลืน่ไฟฟ้าหวัใจสว่น ST(Acute ST-Elevated 
Myocardial Infarction Fast Tract) ทีไ่ดร้บัยา
ละลายลิม่เลอืด Streptokinase และ rt-PA ตาม
แนวทางเวชปฏบิตัทิีก่ าหนด

 จา่ยชดเชยใหก้บัหน่วยบรกิารทีเ่ป็นเครอืขา่ย
บรกิาร ผูป่้วยโรค กลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืด
เฉียบพลนัชนิดทีม่กีารยกขึน้ของคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ
สว่น ST

การบนัทกึขอ้มูลขอรบัคา่ใชจ้า่ย

1.บนัทกึขอ้มูลในโปรแกรม e-Claim
2.ระบรุหสัโรคของภาวะโรคกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืด
เฉียบพลนัชนิดทีม่กีารยกขึน้ของคลืน่ไฟฟ้าหวัใจส่วน ST

3.ระบรุหสัหตัถการตามทีก่ าหนด (ฉีดThrombolytic agent )
4.บนัทกึรายการยาละลายลิม่เลอืดตาม Drug Catalogue 
ในหนา้คา่รกัษาพยาบาล

อตัราการจา่ยชดเชย
 คา่ยาละลายลิม่เลอืด Streptokinase 
และค่าฉีดยา รายละ 10,000 บาท

 คา่ยาละลายลิม่เลอืด rt-PA และค่าฉีด
ยา เหมาจา่ยรายละ 49,000 บาท



3.การใหเ้คมบี าบดั หรอื ฮอรโ์มน หรอืรงัสรีกัษา ส าหรบัผูป่้วยโรคมะเรง็

1. กรณีโรคมะเรง็ 20 ชนิด ทีม่โีปรโตคอลในการรกัษา แยกเป็น

 กรณีใหก้ารรกัษาตามโปรโตคอลทีก่ าหนด

 กรณีไม่ไดร้กัษาตามโปรโตคอลทีก่ าหนด  

2. กรณีโรคมะเรง็ทีไ่ม่มโีปรโตคอลในการรกัษา  ไดแ้กโ่รคมะเรง็ นอกเหนือจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 

เดมิ 11 ชนิด  
ประกาศเพิม่เตมิ 9 ชนิด  รวมเป็น 20 ชนิด (เร ิม่ 1 มกราคม 2561)



3.การใหเ้คมบี าบดั หรอื ฮอรโ์มน หรอืรงัสรีกัษา ส าหรบัผูป่้วยโรคมะเรง็ (ตอ่)
ล าดบั ปี 2560 ล าดบั ปี 2561

1 มะเร็งเตา้นม (Breast cancer) 1 มะเร็งเตา้นม (Breast cancer)

2 มะเร็งปากมดลกู (Cervical cancer ) 2 มะเร็งปากมดลกู (Cervical cancer )

3 มะเร็งรังไข ่(Ovarian cancer)   3 มะเร็งรังไข ่(Ovarian cancer)   

4 มะเร็งมดลกู (Uterine cancer)

4 มะเร็งโพรงหลังจมกู (Nasopharyngeal cancer) 5 มะเร็งโพรงหลังจมกู (Nasopharyngeal cancer)

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

6 มะเร็งล าไสใ้หญแ่ละล าไสต้รง (Colo-Rectal cancer) 7 มะเร็งล าไสใ้หญแ่ละล าไสต้รง (Colo-Rectal cancer) 

7 มะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal cancer) 8 มะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal cancer) 

8 มะเร็งตับและทอ่น ้าด ี(Liver & Cholangiocarcinoma) 9 มะเร็งตับและทอ่น ้าด ี(Liver & Cholangiocarcinoma) 

9 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Bladder Cancer) 10 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Bladder Cancer) 

11 มะเร็งตอ่มลกูหมาก (Prostate Cancer)  

10
มะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach Cancer)  

12 มะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach Cancer)  

11 มะเร็งเม็ดเลอืดขาวและมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืง 13 มะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิเฉียบพลันแบบลมิฟอยดใ์นผูใ้หญ่ (Adult  acute lymphoblastic leukemia : ALL)

14 มะเร็งตอ่มน ้าเหลอืงในผูใ้หญ่ (Lymphoma)

15 มะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิเฉียบพลันแบบมัยอลีอยดใ์นผูใ้หญ่ (Acute  Myeloid Leukemia : AML)

16 มะเร็งเม็ดเลอืดขาวชนดิเฉียบพลันในผูใ้หญ ่แบบ Acute promyelocytic leukemia : APL

17 มะเร็งเม็ดเลอืดขาวเรือ้รังชนดิมัยอลีอยดใ์นผูใ้หญ่ (Chronic Myeloid Leukemia : CML)

18 มะเร็งเม็ดเลอืดขาวมัยอโิลมา (Myeloma)

19 มะเร็งกระดกู ชนดิ osteosarcoma

20 มะเรง็เด็ก (Pediatric cancer)



3.การใหเ้คมบี าบดั หรอื ฮอรโ์มน หรอืรงัสรีกัษา ส าหรบัผูป่้วยโรคมะเรง็ (ตอ่)

แนวทางการเบกิจา่ยชดเชยคา่บรกิาร

1. การรกัษามะเรง็ตามโปรโตคอล ส าหรบัผูป่้วยทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไป กรณีอายุยงัไม่ถงึใหส้ามารถรกัษาแบบมะเรง็ทัว่ไปได ้ ยกเวน้
กรณีการรกัษาโรคมะเรง็เม็ดเลอืดขาวและมะเรง็ตอ่มน า้เหลอืง  หรอืโรคมะเรง็อืน่ ๆ ทีม่กีารก าหนดโปรโตคอลการรกัษาในผูท้ีม่ี
อายุนอ้ยกวา่หรอืเท่ากบั 15 ปี

2. รายการยาทีป่ระกาศใช ้เป็นรายการยาตามที ่สปสช.ก าหนด (ยาในบญัชยีาหลกัแห่งชาต)ิ

3. คา่ BSA ( Body surface area ) ค านวณตามจรงิในผูป่้วยแตล่ะราย ไม่เกนิ 2 ตารางเมตร  ส าหรบัยาเคมบี าบดัชนิด
รบัประทานและฉีดเขา้เสน้เลอืด ยกเวน้ ยาฮอรโ์มน และยาเสรมิภมูคิุม้กนัชนิดใส่ภายในกระเพาะปัสสาวะ คอืยา BCG และ 
Mitomycin C

4. หน่วยบรกิารทีร่กัษาผูป่้วยมะเรง็ตามโปรโตคอล ตอ้งบนัทกึตามแบบฟอรม์การ   แบ่งระยะตามชนิดมะเรง็ ตามแบบ FM-06-031 
เก็บไวใ้นแฟ้มเวชระเบยีนเพือ่ส าหรบัตรวจสอบภายหลงัดว้ย

5. สตูรยาในการรกัษาผูป่้วยมะเรง็ตามโปรโตคอล ทีม่รีายการยาเคมบี าบดัอยู่ในกลุ่ม ยา จ (2) หน่วยบรกิารทีร่กัษา จะไดร้บัการจา่ย
ชดเชยเป็นยา ตามระบบ VMI ไดแ้ก ่ยา Docetaxel และ Letrozole ทีใ่ชใ้นการรกัษาโรคมะเรง็เตา้นม และมะเรง็ปอด



3.การใหเ้คมบี าบดั หรอื ฮอรโ์มน หรอืรงัสรีกัษา ส าหรบัผูป่้วยโรคมะเรง็ (ตอ่)

การจา่ยชดเชยกรณีการรกัษาโรคมะเรง็
ประเภทการ
รบับรกิาร

ชนิดมะเรง็
ICD10

(Pdx. หรอื Sdx)
ยามะเรง็ การจ่ายชดเชย

ผูป่้วยนอก
20 โปรโตคอล

CA Protocol ตรงตามโปรโตคอลทุกรายการ
จา่ยคา่ยาไมเ่กนิราคาทีป่ระกาศ+คา่ผสมยา 160 บาท และรงัสรีกัษาไม่
เกนิราคาเพดานทีก่ าหนด

CA Protocol
ไมต่รงโปรโตคอล
หรอืมยีานอกบญัชยีาหลกั

จา่ยคา่ยาทุกรายการตามเรยีกเก็บและคา่ผสมยา 160บาท รวมแลว้ไม่เกนิ
เพดานราคา 2,300 บาท และรงัสรีกัษาไม่เกนิราคาเพดานทีก่ าหนด

มะเรง็ท ัว่ไป ไม่ใชC่A Protocol ยามะเรง็ จา่ยคา่ยาและรงัสรีกัษารวมแลว้ไม่เกนิเพดาน 4,000 บาท

ผูป่้วยใน
20 โปรโตคอล

CA Protocol ตรงตามโปรโตคอลทุกรายการ
จา่ย Deduct DRG (CCUF)
Add on คา่ยามะเรง็ตามราคาเรยีกเก็บไม่เกนิเพดานราคาทีป่ระกาศ รงัสรีกัษา
รวมอยูใ่น DRG

CA Protocol
ไมต่รงโปรโตคอล
หรอืมยีานอกบญัชยีาหลกั

จา่ย DRG ปกต ิไม่ม ีadd on

มะเรง็ท ัว่ไป ไม่ใช่ CA Protocol ยามะเรง็ จา่ย DRG ปกต ิไม่ม ีadd on

ผูป่้วยนอก :   สปสช.จา่ยชดเชยคา่ยาเคม/ี ยาฮอรโ์มน/ คา่รงัสรีกัษา / รงัสวีางแผน เป็นรายคร ัง้ ตามคา่ใชจ้า่ยทีข่อเบกิ แตไ่มเ่กนิอตัราเพดานทีก่ าหนด

• คา่ใชจ้า่ยในการตรวจวนิิจฉัย, คา่ตรวจ LAB , และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ หน่วยบรกิารประจ าเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย

• คา่ใชจ้า่ยสว่นทีเ่กนิจากเพดานการจา่ยชดเชยของ สปสช. ในหมวดคา่ยาเคม/ียาฮอรโ์มน /รงัสรีกัษา / รงัสวีางแผน หน่วยบรกิารทีร่กัษาไม่สามารถเรยีกเก็บเพิม่เตมิจาก
หน่วยบรกิารประจ าหรอืผูป่้วยไดอ้กี

ผูป่้วยใน : จา่ยตาม ระบบ DRGs with Global Budget 

ในเขต ตามวงเงนิผูป่้วยในระดบัเขต  มกีารหกัเงนิเดอืนของหน่วยงานภาครฐั

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



4. การผ่าตดัตอ้กระจก พรอ้มเลนสแ์กว้ตาเทยีม

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการจา่ยชดเชย
 จา่ยชดเชยคา่ใชจ้า่ยในการผ่าตดัตอ้กระจกและคา่
เลนสแ์กว้ตาเทยีมเฉพาะกรณีมกีารวนิิจฉัยเป็นโรค
ตอ้กระจกในผูส้งูอาย ุ(Senile Cataract) V/A 
แยก่วา่ 20/200 ทีม่อีาย ุ40 ปีขึน้ไป

 จา่ยชดเชยใหก้บัหน่วยบรกิารรบัสง่ตอ่ใน UC ทีม่ี
คณุสมบตัติามเกณฑศ์กัยภาพฯ ทีก่ าหนด

 ผูป่้วยโรคตอ้กระจกประเภทอืน่หรอืผูท้ีจ่ าเป็นตอ้ง
ไดร้บัการเปลีย่นเลนสแ์กว้ตาเทยีมดว้ยสาเหตอุืน่ๆ  
จา่ยชดเชยตามระบบ DRGs ปกติ

อตัราการจา่ยชดเชยคา่บรกิาร
1.จา่ยชดเชยคา่ผ่าตดัแบบเหมาจา่ย
 การผ่าตดัในรายทีไ่ม่มภีาวะแทรกซอ้น 
ขา้งละ 7,000 บาท

 การผ่าตดัในรายทีม่ภีาวะแทรกซอ้น
ขา้งละ 9,000 บาท

 การผ่าตดัในรายที ่VA ดกีวา่หรอืเท่ากบั 20/200
ขา้งละ 5,000 บาท

2. จา่ยชดเชยคา่เลนสแ์กว้ตาเทยีมแบบเหมาจา่ย
 เลนสพ์บัได ้ ขา้งละ 2,800 บาท
 เลนสแ์ข็ง     ขา้งละ 700 บาท
หมายเหตุ : เฉพาะเลนสท์ีอ่ยู่ในประกาศของ สปสช.

และชนิดเลนสต์ามรหสั Instrument

การบนัทกึขอ้มูลขอรบัคา่ใชจ้า่ย
 บนัทกึขอ้มูลในโปรแกรม e-Claim
 บนัทกึรหสัการวนิิจฉัยโรคเป็นตอ้กระจกในผูส้งูอาย ุ และบนัทกึรหสัการวนิิจฉัยโรครองทีร่ะบรุะดบัสายตา(V/A)
 บนัทกึรหสัหตัถการตามทีก่ าหนด   การผ่าตดั 2 ขา้งตอ้งระบ ุextension code มากบัรหสั ICD9-CM ดว้ย
 บนัทกึขอ้มูลเบกิเลนสแ์กว้ตาเทยีม ในหนา้คา่รกัษาพยาบาล (ชอ่งอวยัวะเทยีม/อปุกรณบ์ าบดัรกัษา)



1

รายการอปุกรณ์และ
อวยัวะเทยีมในการ
บ าบดัรกัษาโรค รวม

- PCI
- ผา่ตดัขอ้เขา่

2

การรกัษาดว้ย
ออกซเิจนความ
กดดนัสงู 

(Hyperbaric 
Oxygen therapy)

3

การจดัหาดวงตาส าหรบั
ผูป่้วยผา่ตดัเปลีย่น
กระจกตา

4

การผา่ตดัปลกู
ถา่ย/เปลีย่น
อวยัวะ

กรณีเพือ่ลดความเสีย่งดา้นการเงินของหน่วยบรกิาร



รายการ เง่ือนไข อตัราการจา่ย

อปุกรณอ์วยัวะเทยีมในการ
บ าบดัรกัษาโรค

จ านวนรายการ และขอ้บ่งช ี ้
เป็นไปตามทีก่ าหนดในประกาศ

ระบบ Point system with 
ceiling and global budget
อตัราจา่ย= 0.9 บาท/Point

1. รายการอปุกรณแ์ละอวยัวะเทยีมในการบ าบดัรกัษาโรค

ขอ้เข่าเทยีม 
 ยกเลกิการจา่ยชดเชยอปุกรณต์ามระบบ VMI  
 จา่ยชดเชยเป็นเงนิ ไม่เกนิเพดานทีก่ าหนด
 แยกรหสัการเบกิชดเชยคา่อปุกรณ ์ 

- ผ่าตดัเปลีย่นขอ้เขา่เทยีมทัง้ขอ้ (Total Knee  Arthroplasty : TKA)
- ผ่าตดัเปลีย่นขอ้เขา่เทยีมบางสว่น (Unicompartmental Knee  Arthroplasty : UKA)



รายการ เง่ือนไข อตัราการจา่ย
การรกัษาดว้ยออกซเิจนความกดดนั
สูง (Hyperbaric oxygen therapy)

เฉพาะการรกัษาโรคทีเ่กดิจากการด าน ้า
(Decompression sickness) 
* กรณีการรกัษาในโรคอืน่ๆ เหมา
รวมอยู่ในบรกิาร OP/IP 

บรกิารผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน 
จา่ยตามคา่ใชจ้า่ยจรงิไม่เกนิ
ช ัว่โมงละ 12,000 บาท

2. การรกัษาดว้ยดว้ยออกซเิจนความกดดนัสูง (Hyperbaric oxygen therapy)



2

ยาจ าเป็นและยาทีม่ ี
ปญัหาการเขา้ถงึ
ครอบคลมุถงึ

สว่นประกอบของ
เลอืดทีใ่หแ้กผู่ป่้วย
โรคเลอืดออกงา่ย 
(Hemophillia)

1

คา่สาร
เมทาโดน

กรณีทีจ่ าเป็นตอ้งก ากบัการใชบ้รกิารอย่างใกลช้ดิ



รายการ เงือ่นไข อตัราการจา่ย

คา่สารเมทาโดน (Methadone)
ส าหรบัการใหส้ารเมทาโดนระยะ
ยาว (Methadone maintenance  

treatment: MMT)

ส าหรบัการบ าบดัรกัษาผูป่้วยทีต่ดิ
สารเสพตดิในกลุม่ฝ่ินและอนพุนัธ์
ของฝ่ิน (อาท ิเฮโรอนี) 
ทีส่มคัรใจ  

จา่ยตามคา่ใชจ้า่ยจรงิแต่

ไมเ่กนิอตัรา 35 บาทตอ่
คร ัง้

1. คา่สารเมทาโดน

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



1

การดแูลผูป่้วยเอช
ไอว ี

และผูป่้วยเอดส ์

2

การดแูลผูป่้วย 
วณัโรค

4

การดแูลแบบประ
คบั
ประคอง

3

คา่บรกิารบ าบดัแทน
ไต

-CAPD
-HD
-KT
-KI

-Vascular access

กรณีทีต่อ้งบรหิารแบบเฉพาะโรค



การบรหิารกองทุนและแนวทางปฏบิตัใินการขอรบัคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิาร
สาธารณสุข เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561



สปสช.กทม.ไดร้บั 1,196.88 บาท/ปชก.

จา่ยตามเหมาจา่ยรายหวัตอ่ผูม้สีทิธิ
965.65 บาท/ปชก.

จา่ยตามเหมาจา่ยรายหวัตอ่ผูม้สีทิธเิทา่กนั 
231.23 บาท/ปชก.

Central Reimburse  313+6 = 319 บาท/ปชก.

OP พกิาร
100 บาท/ปชก. OP Refer

160 บาท/ปชก.

OP AE
15 บาท/ปชก.

NONI
5 บาท/ปชกOP High cost

3 บาท/ปชก.
Chronic

20 บาท/ปชก.

OP Individual
10 บาท/ปชก.

จดัสรรใหห้นว่ยบรกิาร (Diff Cap.)
877.88 บาท/ปชก.

Central reimburse 
87.77  บาท/ปชก.

กรอบการบรหิารงบกองทุน OP กทม. ปีงบประมาณ 2561

PD/HD
2 บาท/ปชก.

ทนัตกรรมรกัษา
4 บาท/ปชก.

งบ OP ประเทศ
1,167.41 บาท/ปชก.

1.จา่ยตามเหมาจา่ยรายหวัตอ่ผูม้สีทิธ ิ1,156.13 บาท/ปชก.

2.จา่ยตามเกณฑค์ณุภาพผลงานบรกิาร 9 บาท/ปชก.

3.บรกิารตรวจคดักรองและยนืยนัมะเร็งล าไสใ้หญ ่ 2.28 บาท/ปชก.
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การจ่ายแบบเหมาจา่ยรายหวัต่อผูม้สีทิธิ

 จา่ยเป็นรายเดอืน ค านวณตาม point ประชากร ไม่รวมผูพ้กิาร
 ค านวณปรบัตามโครงสรา้งอายปุระชากร  ภาระโรค  ผลงานบรกิาร
 อตัราขัน้ต ่า 738.31 บาท/ประชากร/ปี
 หน่วยบรกิารภาคเอกชน จา่ยลว่งหนา้ 3 เดอืน 

965.65 บาทตอ่ประชากร

กรณี Model ศบส. - คณะแพทยศาสตรว์ชริพยาบาลฯ
 ค านวณงบประมาณตาม point ประชากรของ ศบส. 68 แห่ง  จดัสรรใหห้น่วยบรกิารตามผลงาน

ภายใต ้Global budget รายเดอืน 

กรณี Model ศบส. - รพ.กลาง  และ ศบส.- รพ.เจรญิกรุงประชารกัษ ์
 ค านวณงบประมาณตาม point ประชากรของ ศบส. จดัสรรใหห้น่วยบรกิารตามผลงานภายใต ้Global 

budget รายเดอืน 

กรณี Model ศบส.16 - รพ.จุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย
 ค านวณงบประมาณตาม point ประชากรของ ศบส.16 จดัสรรใหห้น่วยบรกิารตามผลงานภายใต ้

Global budget รายเดอืน 



การจ่ายแบบเหมาจา่ยรายหวัต่อผูม้สีทิธ ิ ปีงบประมาณ 2561
ก าหนดการจา่ยเงินเหมาจา่ยรายหวั (OP Cap) ส าหรบัหน่วยบรกิาร ปีงบประมาณ 2561

งวดการจา่ย เดอืน point ประชากร สง่เอกสารเบกิจา่ย สบก. วนัโอนเงิน
งวดที่ 1 เดอืนตลุาคม 2560 01 ตค. 60 - 20 ตค. 60 31 ตค. 60

งวดที่ 2 เดอืนพฤศจกิายน 2560 01 ตค. 60 15 ตค. 60 10 พย. 60 27 พย. 60

งวดที่ 3 เดอืนธนัวาคม 2560 28 ตค. 60 15 พย. 60 10 ธค. 60 25 ธค. 60

งวดที่ 4 เดอืนมกราคม 2561 28 พย. 60 15 ธค. 60 10 มค. 61 25 มค. 61

งวดที่ 5 เดอืนกมุภาพนัธ ์2561 28 ธค. 60 15 มค. 61 10 กพ. 61 26 กพ. 61

งวดที่ 6 เดอืนมนีาคม 2561 28 มค. 61 15 กพ. 61 10 มคี. 61 26 มคี. 61

งวดที่ 7 เดอืนเมษายน 2561 28 กพ. 61 15 มคี. 61 10 เมย. 61 25 เมย. 61

งวดที่ 8 เดอืนพฤษภาคม 2561 28 มคี. 61 15 เมย. 6 10 พค. 61 25 พค. 61

งวดที่ 9 เดอืนมถินุายน 2561 28 เมย. 61 15 พค. 61 10 มยิ. 61 25 มยิ. 61

งวดที่ 10 เดอืนกรกฎาคม 2561 28 พค. 61 15 มยิ. 61 10 กค. 61 25 กค. 61

งวดที่ 11 เดอืนสงิหาคม 2561 28 มยิ. 61 15 กค. 61 10 สค. 61 27 สค. 61

งวดที่ 12 เดอืนกนัยายน 2561 28 กค. 61 15 สค. 61 10 กย. 61 25 กย. 61

งวดที่ 13 เดอืนกนัยายน 2561 28 สค. 61 15 กย. 61 20 กย. 61 28 กย. 61

หมายเหตุ 
1.  เพือ่ใหห้น่วยบรกิารมสีภาพคลอ่งในการบรหิารจดัการดา้นการเงนิ ส าหรบัหน่วยบรกิารภาคเอกชน สปสช. กทม. ไดม้กีารจดัสรรงบเหมาจา่ยรายหวั OP ทดรองจา่ยส าหรบัหน่วยบรกิารภาคเอกชน 3 เดอืน โดยค านวณจาก point ประชากร

วนัที ่1 ตุลาคม 2560  และใชอ้ตัราเหมาจา่ยรายหวั (Differential capitation) ปีงบประมาณ 2561 และแบ่งหกัคนืเงนิทดรองจา่ยเป็นรายเดอืน 12 งวดเท่าๆกนั จนครบถว้นตามจ านวนเงนิทีท่ดรองจา่ย
2.  สปสช. กทม. ไดก้ าหนดการจา่ยงบเหมาจา่ยรายหวัเป็นรายเดอืน เพือ่ใหห้น่วยบรกิารไดร้บัโอนเงนิกอ่นวนัสิน้เดอืน การจดัสรรงบเหมาจา่ยรายหวังวดที ่1 สปสช. กทม.ค านวณจา่ยเบือ้งตน้ โดยใช ้point ประชากร วนัที ่1 ตุลาคม 2560 และ

ใชอ้ตัราเหมาจา่ยรายหวั (Differential capitation)  ปีงบประมาณ 2561   โดยก าหนดอตัราต ่าสดุ = 738.31 ต่อประชากร
3. เดอืนกนัยายน 2561  การจดัสรรเงนิงวดที ่13  (วนัที ่28 สงิหาคม และ 15 กนัยายน) ส านักงานฯ จะหกักลบกบัการจา่ยงวดที ่1 และจดัสรรสว่นต่างเพิม่เตมิ
4. กรณีศบส.-คณะแพทยศาสตรว์ชริพยาบาล , ศบส.-โรงพยาบาลกลาง , ศบส.-โรงพยาบาลเจรญิกรงุประชารกัษ ์ จดัสรรตามผลงานบรกิารภายใตว้งเงนิ Global budget รายเดอืน



การจา่ยชดเชยเพิม่เตมิตามการบรกิาร 
(Central Reimbursement) ในกรุงเทพมหานคร

• OPAE
• OP พกิาร
• OP High cost
• NONI
• OP Refer
• On top chronic disease
• OP Individual data
• ทนัตกรรมรกัษา

มต ิอปสข.คร ัง้ที ่5/2560 วนัที ่29 สงิหาคม 2560
 ให้บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายทุกหมวดตามรหัสของกรมบัญชีกลาง 
 บันทึกรายการยาโดยใช้รหัส TMT
 หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลรหัสไม่ถูกต้อง ส านักงานฯ จะ

ประมวลผลข้อมูลไม่ผ่าน/ปฏิเสธการจ่าย จนกว่าจะมีการแก้ไข
ให้ถูกต้อง 



OPAE :การจา่ยชดเชยผูป่้วยนอก 
กรณีอบุตัเิหตุหรอืเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ตา่งบญัชเีครอืข่าย 

เง่ือนไขการจา่ยชดเชย
 ผูป่้วยสทิธ ิUC มหีน่วยบรกิารประจ าใน
กรงุเทพมหานคร

 ใหบ้รกิารผูป่้วยนอก กรณีอบุตัเิหตหุรอืเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 

 เขา้รบับรกิารไม่ตรงกบัหน่วยบรกิารประจ า
 สทิธย่ิอยทหารผ่านศกึ (รหสั 66,67,75,80,97,98)   
เขา้รบับรกิารไม่ตรงกบัหน่วยบรกิารประจ า

 หน่วยบรกิารบนัทกึขอ้มูลในโปรแกรม OP BKK 
CLAIM เลอืก OP TYPE 3
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 รายการทีม่รีาคากลางจา่ยตาม
คา่ใชจ้า่ยจรงิแตไ่ม่เกนิราคากลาง

 ยาทีม่กีารประกาศราคาเบกิจา่ย  12
กลุม่  จา่ยชดเชยตามราคาทีก่ าหนด

 Hospital Fee &Doctor Fee) จา่ย
ชดเชยตามจรงิไม่เกนิ 100 บาท

 จา่ยชดเชยดว้ยระบบ Point System 
with ceiling with Global budget

 ปรบัลดอตัราตามมาตรการทางการเงนิ
กรณีสง่ชา้ตามที ่สปสช. ก าหนด 

15 บาทตอ่ประชากร
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OP พกิาร : บรกิารผูป่้วยนอก 
กรณีผูพ้กิาร

เง่ือนไขการจา่ยชดเชย
 ผูป่้วยสทิธ ิUC มหีน่วยบรกิารประจ าใน

กรงุเทพมหานคร สทิธยิ่อยผูพ้กิาร (ท.74)
 เขา้รบับรกิารทีห่น่วยบรกิารประจ า หรอืหน่วยบรกิาร

อืน่ในกรงุเทพมหานคร
 หน่วยบรกิารบนัทกึขอ้มูลในโปรแกรม OP BKK 

CLAIM เลอืก OP TYPE 4

 รายการทีม่รีาคากลางจา่ยตาม
คา่ใชจ้า่ยจรงิแตไ่ม่เกนิราคากลาง

 ยาทีม่กีารประกาศราคาเบกิจา่ย  12
กลุม่  จา่ยชดเชยตามราคาทีก่ าหนด

 Hospital Fee &Doctor Fee) จา่ย
ชดเชยตามจรงิไม่เกนิ 100 บาท

 จา่ยชดเชยดว้ยระบบ Point System 
with ceiling with Global 
budget

 ปรบัลดอตัราตามมาตรการทาง
การเงนิกรณีสง่ชา้ตามที ่สปสช. 
ก าหนด 

100 บาทตอ่ประชากร
+ รายหวัของผูพ้กิาร
+160 บาท (op refer)
ของผูพ้กิาร

กรณีฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นการแพทย ์และอปุกรณเ์คร ือ่งชว่ย
คนพกิาร จา่ยชดเชยทัง้สทิธ ิUC กทม.และ ตจว.
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OP Refer : บรกิารผูป่้วยนอก กรณีส่งตอ่  และ 
กรณีอบุตัเิหตุฉุกเฉินในบญัชเีครอืข่ายเดยีวกนั

 หน่วยบรกิารประจ ารบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยไม่เกนิ 1,600 บาท 
ส่วนเกนิจาก 1,600 บาทจา่ยจากกองทนุ OP Refer

 รายการ/บรกิารทีเ่ขา้เงือ่นไขหลกัเกณฑก์ารจา่ยชดเชย 
จากกองทนุ central reimburse ของ  สปสช.กลาง  
ใหบ้นัทกึผ่านโปรแกรม e-Claim

 กรณียาทีม่กีารประกาศราคาเบกิจา่ย  12 กลุ่ม จา่ยชดเชย
ตามราคาทีก่ าหนด , รายการทีม่กีารก าหนดราคากลางแลว้ 
จา่ยชดเชย ตามคา่ใชจ้า่ยจรงิไม่เกนิราคากลาง 

 กรณีรายการทีก่ าหนดเป็นบรกิารทีม่คีา่ใชจ้า่ยสูง (OP High
cost)  จา่ยชดเชยจากกองทนุ OP High cost ตามคา่ใชจ้า่ย
จรงิ ไม่เกนิเพดานราคาทีก่ าหนด

 หน่วยบรกิารรบัส่งตอ่ บนัทกึขอ้มูลในโปรแกรม OP BKK  CLAIM เลอืก  
OP TYPE  0 หรอื 1  หรอื 2

 Hospital Fee จา่ยชดเชยตามคา่ใชจ้า่ยจรงิไม่เกนิ 100 บาท
 Doctor Fee จา่ยชดเชยตามขอ้ตกลงระหว่างหน่วยบรกิารประจ าและหน่วย

บรกิารรบัส่งตอ่
 กรณีปล่อยใหอ้นุมตัโิดยระบบ (auto approve) คา่ใชจ้า่ยของ visit น้ัน

หน่วยบรกิารประจ าตอ้งตามจา่ยเองทัง้หมด 

 หน่วยบรกิารประจ ารบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด
 รายการ/บรกิารทีม่กีารก าหนดราคากลางแลว้ จา่ย
ชดเชยตามคา่ใชจ้า่ยจรงิไม่เกนิราคากลาง

 รายการ/บรกิารทีเ่ขา้เงือ่นไขหลกัเกณฑก์ารจา่ย
ชดเชยจากกองทุน central reimburse ของ สปสช.
สว่นกลาง ใหบ้นัทกึผ่านโปรแกรม e-Claim

 บรกิารตรวจวนิิจฉัยพเิศษผูป่้วยนอก 272 รายการ
กรณีสง่ตอ่นอกบญัชเีครอืขา่ย จา่ยจากหน่วยบรกิาร
ประจ า 50 % และจา่ยจากกองทุน OP Refer 50 %

 กรณีหน่วยบรกิารประจ าใหบ้รกิาร 272 รายการ
บนัทกึขอ้มูล OP TYPE 5 ไดร้บัชดเชย 50% ของ
คา่ใชจ้า่ยจรงิ แตไ่ม่เกนิ 50% ของราคากลาง

คลนิิกเดีย่ว 160 บาทตอ่ประชากร รพ.และคลนิิกในเครอื รพ. 40 บาทตอ่ประชากร
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ผงัการตรวจสอบอนุมตัขิอ้มูล OP Refer

1. ขอ้มูลผ่านการตรวจสอบเบือ้งตน้โดยระบบ หน่วยบรกิารประจ าตอ้งตรวจสอบภายใน 30 วนั 
2. กรณีหน่วยบรกิารประจ าปฏเิสธ หน่วยบรกิารรบัสง่ตอ่อทุธรณข์อ้มูลคร ัง้ที่ 1 แลว้หน่วย

บรกิารประจ ามเีวลาตรวจสอบกรณีอทุธรณ ์ภายใน 15 วนั
3. กรณีหน่วยบรกิารประจ าไม่ตรวจสอบ ปล่อยให ้auto approvedโดยระบบ คา่ใชจ้า่ยของ 

visit น้ันหน่วยบรกิารประจ าตอ้งตามจา่ยเองทัง้หมด โดย สปสช. กทม.ท าหนา้ที ่clearing 
house

4. กรณีหน่วยบรกิารประจ าปฏเิสธคร ัง้ที ่2  หน่วยบรกิารรบัสง่ตอ่อทุธรณอ์กีคร ัง้ ขอ้มูล
จะถกูตรวจสอบและพจิารณาโดย สปสช.กทม.

5. กรณีที ่สปสช.ปฏเิสธ แลว้หน่วยบรกิารอทุธรณอ์กีคร ัง้  ขอ้มูลจะถกูน าเสนอใหค้ณะท างาน
OP Refer พจิารณา  



การจ่ายชดเชยคา่บรกิารผูป่้วยนอก 
กรณีคา่ใชจ้า่ยสูง (OP High cost)

3 บาทตอ่ประชากร

เง่ือนไขการจา่ยชดเชย
 ผูป่้วยสทิธ ิUC มหีน่วยบรกิารประจ าในกรงุเทพมหานคร
 หน่วยบรกิารบนัทกึขอ้มูลผ่านโปรแกรม  OP BKK CLAIM
 จา่ยชดเชยตามคา่ใชจ้า่ยจรงิ ไม่เกนิราคาทีก่ าหนด



NONI :  การจา่ยชดเชยกรณีกึง่ผูป่้วยนอกกึง่
ผูป่้วยใน และการรกัษาดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่

OP : 7 บาทตอ่ประชากร

IP : 5 บาทตอ่ประชากร

เง่ือนไขการจา่ยชดเชย

 ผูป่้วยสทิธ ิUC มหีน่วยบรกิารประจ าในกรงุเทพมหานคร
 หน่วยบรกิารบนัทกึขอ้มูลในโปรแกรม OP BKK CLAIM
 จา่ยชดเชยตามอตัราทีก่ าหนด 11 รายการ



การจา่ยชดเชย กรณีกึง่ผูป่้วยนอกกึง่ผูป่้วยใน (NONI) 
และการรกัษาดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่

• Dilation and Curettage  following 
delivery or abortion 

• Other Dilation and Curettage  

(รวมอลัตราซาวด์  รวมยา ดมยา/วสัิญญ)ี

(รวมอลัตราซาวด์ รวมยา ดมยา/วสัิญญ)ี

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



รหสั รายการ อตัราการจา่ยชดเชย เง่ือนไขการจา่ย

5498 Peritoneal dialysis
จา่ยชดเชยตามคา่ใชจ้า่ยจรงิ ไม่เกนิ 2,000 บาท
ตอ่วนั

ผูป่้วย acute renal failure
3995 Hemodialysis

จา่ยชดเชยตามคา่ใชจ้า่ยจรงิ ไม่เกนิ 2,000 บาท
ตอ่visit

B451+G021
Cryptococcal
meningitis

จา่ยชดเชยตามคา่ใชจ้า่ยจรงิ ไม่เกนิ 3,000 บาท
ตอ่ visit

B45.1 Cerebral cryptococcosis
G02.1 Meningitis in mycoses
ตามดว้ย รหสัโรค ( ICD-10 ) ทีร่ะบุ
การตดิเช ือ้ HIV

เพิม่เตมิ  3 รายการ NONI



ผูป่้วย 7 โรคเร ือ้รงั  (Ontop Chronic) 

หลกัเกณฑก์ารจา่ย
1. จา่ยตามจ านวนประชากรโรคเร ือ้รงัโดยใชข้อ้มูล ณ 1 ตุลาคม ของทุกปี

2. จา่ยรายเดอืนตามจ านวนประชากรโรคเร ือ้รงั(ค านวณเป็น point) อยู่กบัหน่วยบรกิารนัน้ โดยใช้
ขอ้มูล ณ วนัที ่15 ของทุกเดอืน

3. โรคเร ือ้รงัรายใหม่ในปี น าไปใชค้ านวณจา่ยเงินของปีถดัไป



OP Individual record 

เง่ือนไขการจา่ย
1.สทิธ ิ
2. เฉพาะกรณีทีไ่ม่มกีารจา่ยชดเชย 

กรณีสง่ขอ้มูล
ก าหนด 

กรณีสง่
ตามก าหนด 

Record ละ  บาทRecord ละ  บาท

ใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกบั ปีงบประมาณ 2560
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การจา่ยชดเชยคา่บรกิารส าหรบัศูนยบ์รกิารสาธารณสุข กรณีทีศู่นยบ์รกิาร
สาธารณสุขเป็นหน่วยบรกิารปฐมภูมิ

เง่ือนไข และอตัราการจา่ยชดเชย
 กรณีหน่วยบรกิารประจ าเป็นโรงพยาบาล ศบส.เป็นหน่วยบรกิารปฐมภมู ิ(ตรงตามบตัร) จา่ยชดเชย 

160 บาท/visit ยกเวน้เครอืขา่ยทีม่ขีอ้ตกลงจา่ยตามคา่ใชจ้า่ยจรงิ
 กรณีบตัร ศบส.- คลนิิก-โรงพยาบาล จา่ยชดเชยตามคา่ใชจ้า่ยจรงิ ยกเวน้รายการทีม่กีารก าหนด
ราคากลาง

 ศบส. บนัทกึขอ้มูล OP TYPE 6

ผงัการตรวจสอบอนุมตัขิอ้มูล
1. ขอ้มูลผ่านการตรวจสอบเบือ้งตน้โดยระบบ หน่วยบรกิารประจ าตอ้งตรวจสอบภายใน 30
2. กรณีหน่วยบรกิารประจ าปฏเิสธ  ศบส.อทุธรณภ์ายใน 30 วนั และหน่วยบรกิารประจ าตรวจสอบภายใน 15 วนั
3. หากหน่วยบรกิารประจ าปฏเิสธซ า้   ศบส.อทุธรณอ์กีคร ัง้ ขอ้มูลจะถกูตรวจสอบโดย สปสช. กทม.
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การจา่ยชดเชยคา่พาหนะส่งตอ่ผูป่้วยนอก กรณีอบุตัเิหต ุและ
เจบ็ป่วยฉุกเฉินในกรุงเทพมหานคร

หลกัเกณฑเ์ง่ือนไข และอตัราการจา่ยชดเชย
 จา่ยชดเชยคา่พาหนะรบัสง่ผูป่้วยนอกตา่งบญัชเีครอืขา่ยในกรงุเทพมหานคร กรณี
เขา้รบับรกิารเป็นผูป่้วยนอก กรณีอบุตัเิหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉินแลว้มกีารสง่ไปรกัษาตอ่
ทีอ่ืน่ หรอืสง่กลบัหน่วยบรกิารประจ า หรอืหน่วยบรกิารประจ าไปรบัผูป่้วยเอง

 บนัทกึขอ้มูลในโปรแกรม OP BKK CLAIM
 กรณีระยะทางไป-กลบัไม่เกนิ 50 กโิลเมตร จา่ยชดเชยตามคา่ใชจ้า่ยจรงิ แตไ่ม่เกนิ 

500 บาท ภายในระยะทางไป-กลบัไม่เกนิ 50 กโิลเมตร รหสัการบนัทกึ S1801
 กรณีระยะทางไป-กลบั สว่นทีเ่กนิ 50 กโิลเมตร จา่ยชดเชยเพิม่กโิลเมตรละ 4 บาท
รหสัการบนัทกึ S1802



ปี 2558
2 กลุ่มยา  ได้แก่ 

1.กลุ่มยากันชัก (Antiepileptic) 

2. กลุ่มยาจิตเวช (Antipsychotic) 
เร่ิม 1 ตุลาคม 255

965 รายการ

ปี 2559
6 กลุ่มยา ได้แก่  

1. Benign prostatic hyperplasias

2. Anti-Glaucomas

3. Inhale Corticosteroids 

4. Antiparkinsons

5. Anti-Rheumatics 

6. Iron Chelation (Thalassemia) 
เร่ิม 1 ตุลาคม 2558

255 รายการ

ปี 2560

การจา่ยชดเชยคา่ยาตามราคาเบกิจา่ย ปีงบประมาณ 2561

ปี 2561
2 กลุ่มยา  ได้แก่ 
1. กลุ่มยากดภูมิคุ้มกัน

(Immunosuppressant) 
2. กลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือด
(Antithrombotic agents)
เริ่ม 1 ตุลาคม 2559

261 รายการ

2 กลุ่มยา ได้แก่
1.ยาลดไขมัน (Lipid 
midifying agent)
2. ยาลดกรด (Drug for acid 
releated disorders)
เริ่ม 1 ตุลาคม 2560
519 รายการ

รวม 2,000 รายการ



บรกิารทนัตกรรมรกัษา 4 บาทต่อประชากร

แนวคดิการบรหิารกองทุน
 เพิม่การเขา้ถงึบรกิารดา้นทนัตกรรมรกัษา ส าหรบัประชาชนสทิธิ

หลกัประกนัสุขภาพ ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร
 เพือ่ลดระยะเวลารอคอย การเขา้รบัการรกัษาดา้นทนัตกรรม

กลุ่มเป้าหมาย และเง่ือนไขการจา่ยชดเชย
 สทิธ ิUC ทีม่หีน่วยบรกิารประจ า : คลนิิก หรอื โรงพยาบาลใน กทม.
 จา่ยชดเชยเฉพาะกรณีตรวจคดักรองสุขภาพชอ่งปากและฟันโดย ศบส.แลว้มกีารส่ง

ตอ่ไปยงัหน่วยบรกิารรว่มใหบ้รกิารดา้นทนัตกรรม
 จา่ยชดเชยเฉพาะกจิกรรมทีก่ าหนด ไดแ้ก ่ขดูหนิปูน ถอนฟัน อดุฟัน



ผลงานบรกิารทนัตกรรมรกัษา ปีงบประมาณ 2560

 แยกตามหน่วยบรกิารทีต่รวจคดักรอง  ศบส. 23 แหง่
 แยกตามหน่วยบรกิารทีร่กัษา    หน่วยบรกิารรว่มใหบ้รกิารดา้นทนัตกรรม 17 แหง่
 แยกตามหน่วยบรกิารประจ า  115 แหง่

ทนัตกรรมรกัษา ปีงบประมาณ 2560 (ขอ้มูล 1 มนีาคม - 25 กนัยายน 2560)

ขูดหนิปูนทัง้ปาก อุดฟัน 1 ดา้น อุดฟันมากกว่า 1 ดา้น ถอนฟัน
รวมจ านวนเงินที่

จ่าย
จ านวนคน จ านวนคร ัง้ จ านวนเงิน จ านวนคน จ านวนซี่ จ านวนเงิน จ านวนคน จ านวนซี่ จ านวนเงิน จ านวนคน จ านวนซี่ จ านวนเงิน

642 642 256,800 607 2,281 798,350 487 1,352 540,800 316 854 298,900 1,894,850



กจิกรรมทีใ่หบ้รกิาร
 ตรวจคดักรองสุขภาพชอ่งปากและฟัน โดยศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 

 ขดูหนิปูน  ถอนฟัน  อดุฟัน  โดยหน่วยบรกิารรว่มใหบ้รกิารดา้นทนัตกรรม

บรกิารทนัตกรรมรกัษา

อตัราการจา่ยชดเชยคา่บรกิาร

รายการ อตัราการจา่ยชดเชย

การตรวจคดักรองสุขภาพชอ่งปาก 100 บาท  (งบ P&P)

ขดูหนิปนูทัง้ปาก (ปีละ 1 คร ัง้ตอ่คน) 400 บาท

ถอนฟัน 350 บาท/ซี่

อดุฟัน 1 ดา้น 350 บาท/ซี่

อดุฟัน 2 ดา้นขึน้ไป 400 บาท/ซี่



การแบ่งพืน้ทีใ่หบ้รกิารทนัตกรรมรกัษา

โซน ชื่อเขตที่อยู่ในพื้นที่

1 พระนคร ปทุมวัน ยานนาวา บางคอแหลม สัมพันธวงศ์ สาทร ป้อมปราบฯ บางรัก ( 8 เขต)

2
ดินแดง  ลาดพร้าว  วังทองหลาง  ห้วยขวาง  บางกะปิ  มีนบุรี หนองจอก  คลองสามวา   บึงกุ่ม คันนายาว   สะพานสูง   ( 11 

เขต)     

3 บางนา คลองเตย วัฒนา ประเวศ พระโขนง สวนหลวง ลาดกระบัง ( 7 เขต)

4 ราชเทวี บางซื่อ ดุสิต พญาไท จตุจักร หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม บางเขน    ( 9 เขต)

5 บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางพลัด บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน(8 เขต)

6 ธนบุรี คลองสาน จอมทอง บางบอน ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ บางขุนเทียน  ( 7เขต)

หมายเหต:ุ  การแบ่งโซนอ้างอิงตาม ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร    
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การใหบ้รกิารกรณีผูป่้วยทีเ่ป็นผูป้ระกนัตนคนพกิาร



แนวทางปฏบิตัใินการเบกิจา่ยคา่รกัษาพยาบาลกรณี
คนพกิารทีเ่ป็นผูป้ระกนัตน สทิธปิระกนัสงัคม

ใชส้ทิธริบับรกิารสาธารณสขุตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

 หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และอตัราการเบกิจา่ย

1. เป็นการจ่ายชดเชยการใหบ้รกิารแก่คนพกิารที่เป็นผูป้ระกันตน สทิธปิระกันสังคมที่ใชส้ทิธรัิบบรกิารสาธารณสุขตาม

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

2. การใชส้ทิธรัิบบรกิารสาธารณสขุของบคุคลกลุม่ดงักลา่ว ใชส้ทิธเิชน่เดยีวกบัคนพกิารสทิธหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

3. เป็นการจา่ยชดเชยใหแ้กห่น่วยบรกิารทีเ่ขา้รว่มในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

4. หลักเกณฑ ์เงื่อนไขและอัตราการเบกิจ่าย เป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไขและอัตราการเบกิจ่ายของสทิธหิลักประกัน

สขุภาพแหง่ชาติ
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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 2561 และคูม่อืแนวทางปฏบิัตใินการขอรับคา่ใชจ้า่ยเพือ่
บรกิารสาธารณสขุสทิธหิลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิปีงบประมาณ 2561 (ภาคผนวก 1 หนา้ 275-284)  

แนวทางปฏบิตัใินการเบกิจา่ยคา่รกัษาพยาบาลกรณี
คนพกิารทีเ่ป็นผูป้ระกนัตน สทิธปิระกนัสงัคม

ใชส้ทิธริบับรกิารสาธารณสขุตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ



 วธิกีารเบกิจา่ย

การสง่ขอ้มลู ระยะเวลาการสง่ขอ้มลู การปรับลดกรณีสง่ขอ้มลูลา่ชา้ การถกูปฏเิสธการจา่ย
ชดเชยและการอทุธรณ์  การเก็บเวชระเบยีนเพือ่การตรวจสอบ และการตรวจสอบรายงานการ
โอนเงนิ เป็นไปตามทีก่ าหนดเชน่เดยีวกบัการด าเนนิการในสทิธหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ
ตามคูม่อืแนวทางปฏบิตัใินการขอรับคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุสทิธหิลกัประกนัสขุภาพ
แหง่ชาต ิปีงบประมาณ 2561

แนวทางปฏบิตัใินการเบกิจา่ยคา่รกัษาพยาบาลกรณี
คนพกิารทีเ่ป็นผูป้ระกนัตน สทิธปิระกนัสงัคม

ใชส้ทิธริบับรกิารสาธารณสขุตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ



แนวทางปฏบิตัใินการเบกิจา่ยคา่รกัษาพยาบาลกรณี
คนพกิารทีเ่ป็นผูป้ระกนัตน สทิธปิระกนัสงัคม

ใชส้ทิธริบับรกิารสาธารณสขุตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

ขอ้มูลเพิม่เตมิ
 ผูป้ระกนัตน สทิธปิระกนัสงัคมทีเ่ป็นผูพ้กิาร สามารถเลอืกหน่วยบรกิารประจ าตาม
ระบบของประกนัสงัคมได ้ระหวา่งวนัที ่1 ธนัวาคม 2560- 31 มนีาคม 2561

 กรณีเลอืกใชส้ทิธปิระกนัสงัคม  เขา้รบับรกิารตามระบบประกนัสงัคม
 กรณีเลอืกใชส้ทิธ ิUC เขา้รบับรกิารตามระบบ UC :  สทิธปิระกนัสขุภาพ
ถว้นหนา้ (ผูป้ระกนัตนคนพกิาร)



การบรหิารงบบรกิารผูป่้วยใน (IP)
ปีงบประมาณ 2561

ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาต ิ เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 



1. สปสช.กทม.ไดอ้อกแบบการบรหิารกองทนุผูป่้วยใน  โดยค านึงถงึประชาชนและหน่วยบรกิารเป็นหลกั 
1.1 ภายใตบ้รบิทของประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเร ือ่งหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและ

การบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตปีิ 2561
1.2 ความเห็นชอบของ คณะอนุกรรมการหลกัประกนัสขุภาพระดบัเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร  โดยค านึงถงึ

ประชาชนและหน่วยบรกิารเป็นหลกั 

2. ประชาชน
2.1 คุม้ครองการเขา้ถงึบรกิารผูป่้วยในทีซ่บัซอ้นและไดร้บับรกิารทีม่คีา่ใชจ้า่ยสงูตามความจ าเป็น
2.2  คุม้ครองประชาชนใหไ้ดร้บัการรกัษา และการรบั-สง่ตอ่ ในกรณีจ าเป็น
2.3  เพิม่ความมั่นใจคณุภาพบรกิารโรคทีม่อีตัราตายสงู

3.  หน่วยบรกิาร
3.1  ลดความเสีย่งดา้นการเงนิของหน่วยบรกิาร
3.2  เพือ่ชว่ยเหลอืหน่วยบรกิารทีป่ระสบภาวะ รายรบันอ้ยกวา่รายจา่ย เน่ืองจากการจา่ยชดเชยไม่สะทอ้นตอ่

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ

แนวคดิการบรหิารงบบรกิารผูป่้วยในทัว่ไป



1,113.93
บาทตอ่ผูม้สีทิธิ

Global budget ระดบัเขต

• บรหิารเป็น Global budget รายเดอืน
• จา่ยตามขอ้มูลทีส่ง่มาในแตล่ะเดอืน (sent  date)
• เบือ้งตน้ขอจา่ยอตัรา 7,100 บาท/ adjRW

การจา่ยตามเง่ือนไขหลกัเกณฑก์ลาง

1) จ่ายคา่บรกิารนอกเขต  : 9,600 /adjrw
2) กรณีโรงพยาบาลส ารองเตยีง : 15,000 / adjrw

3) มาตรา 7  : ตามที ่คกก.ก าหนด
4) น าน่ิวออกจากระบบทางเดนิปัสสาวะดว้ยเครือ่งสลาย
น่ิว : 6,500 บาท/คร ัง้
5) NB น ้าหนกั  < 1,500 กรมั  และ NB ทีป่่วย 

: 9,000 / adjrw
6) สปสช.เขต สามารถก าหนดเง่ือนไขบรกิารและอตัรา
จ่ายส าหรบับางบรกิารเฉพาะเขตได ้ โดยผ่านความ
เห็นชอบของ อปสข. (ไม่ใหม้กีารก าหนดระหว่างปี งปม.)

เง่ือนไขทีก่ าหนดตามความเห็นชอบของ อปสข.

สปสช.กทม. จ่ายเพิม่ ในรายการ
1. อุปกรณท์ีใ่ชใ้นการท า embolization 24 รายการ

2. รายการวนิิจฉยัราคาแพงและหตัถการโรคหวัใจ 7 รายการ    
จ่ายตาม Global  budget ระดบัเขตรายเดอืน  

โดยไม่หกัเงินเดอืน
3. NONI  (non op - non ip)

4. ORS  (outlier  reimbursement schedule) 
5. กรณีรบัส่งตอ่จากรพ.นอกระบบ (UCEP)

จ่าย 9,600 / adjrw ไม่หกัเงินเดอืน

เง่ือนไขจา่ย Add on ปี 2561

1.PD/HD ในผป.ไตวายเฉียบพลนั
: 2,000 บาท/คร ัง้

2.Cryptococcal meningitis 

: 15,000 บาท/admission

3.Cytomegalovirus retinitis 
250-500 บาท/ขา้ง/ทุก 1-2 wk



1. ใหก้นัเงินส าหรบั จา่ยตามเง่ือนไขและอตัรากลางทีก่ าหนด ออกไวก้อ่น

2. ใหก้นัเงินส าหรบัจา่ยตามเง่ือนไขบรกิารทีก่ าหนดตามความเหน็ชอบของ อปสข.
ออกไวก้อ่น

3. เงิน Global budget ทีเ่หลอื  ใหใ้ชส้ าหรบัจา่ยคา่บรกิาร IP ทัว่ไปในเขต (รวมเดก็แรก
เกดินน. ≥ 1500 gm) โดยขอแบ่งเป็น Global budget รายเดอืนทีไ่ม่เท่ากนั  เพือ่จา่ย
ชดเชยตาม seasonal ทัง้นีใ้หม้กีารก าหนดอตัราจา่ยเบือ้งตน้ไปกอ่นและใหม้กีาร Monitor 
งบประมาณเป็นรายไตรมาส

4. ใหเ้ป็นไปตาม มาตรการรกัษาวนิยัการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ย ในระบบหลกัประกนัสุขภาพ
แหง่ชาต ิ

หลกัการจดัสรรงบบรกิารผูป่้วยใน



การจา่ยตามเง่ือนไขหลกัเกณฑก์ลาง

รายการ อตัราจา่ยและเง่ือนไข

1. คา่บรกิารนอกเขต 9,600  บาท/adjRW

2. กรณีรพ.ส ารองเตยีง 15,000  บาท/adjRW

3. กรณีมาตรา 7 10,500  บาท/adjRW

4. รกัษาผูป่้วยโรคน่ิวทางเดนิปัสสาวะดว้ย
เคร ือ่งสลายน่ิว 

หน่วยบรกิารภาครฐั เหมาจา่ยคร ัง้ละ 6,500 บาท ตอ่คร ัง้
หน่วยบรกิารภาคเอกชน เหมาจา่ย 16,000 บาท ตอ่ขา้ง

5. กรณีเดก็แรกเกดิน ้าหนกั <1500 gm  
หรอืเฺดก็แรกเกดิทีป่่วย

9,000  บาท/adjRW

การจดัสรรงบบรกิารผูป่้วยใน  เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร  
ปีงบประมาณ 2561

คา่ RW > 3



เง่ือนไขจา่ยเพิม่เตมิ (Add on) จากระบบ DRGs ปี 2561

รายการ อตัราจา่ยและเง่ือนไข

6. PD/HD ใน ผป.ไตวายเฉียบพลนั 2,000 บาท/คร ัง้

7. Cryptococcal meningitis
(การใหย้ารกัษาเยือ่หุม้สมองอกัเสบจากเชือ้รา) ไม่เกนิ  15,000 บาท/admission

8. Cytomegalovirus retinitis
(การใหย้ารกัษาโรคตดิเชือ้ไวรสัทีจ่อประสาทตา)

250 บาท/ขา้ง/ทุก 1 wk
500 บาท/ขา้ง/ทุก 2 wk

การจดัสรรงบบรกิารผูป่้วยใน  เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร  
ปีงบประมาณ 2561



เง่ือนไขบรกิารทีก่ าหนดตามความเหน็ชอบของ อปสข.

รายการ อตัราจา่ยและเง่ือนไข

9. จา่ยเพิม่เตมิ กรณีอปุกรณท์ีใ่ชใ้นการท า 
Embolization 24 รายการ 

ตามรายการและราคาทีส่ปสช.กทม.ก าหนด 

10. จา่ยเพิม่เตมิ กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยสูงเกนิปกติ
(ORS)

ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะท างาน  ORS  ก าหนด 

11. กรณี NONI
อตัราจา่ยและวธิกีารตามทีค่ณะท างาน NONI 
ก าหนด

12. จา่ยเพิม่เตมิ กรณีรบัดูแลผูป่้วยตอ่จาก
โรงพยาบาลนอกระบบ (UCEP)

9,600  บาท/adjRW โดยไม่หกัเงินเดอืน 

13. จา่ยเพิม่เตมิ กรณีบรกิารการวนิิจฉยัราคาแพง
และหตัถการโรคหวัใจและหลอดเลอืด 7 รายการ

จา่ยตาม Global  budget ระดบัเขตรายเดอืน 
โดยไม่หกัเงินเดอืน

การจดัสรรงบบรกิารผูป่้วยใน  เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร  
ปีงบประมาณ 2561



วงเงนิประมาณการ งบประมาณ IP เขต กทม. ปี 2561

ล าดบั ประเภทขอ้มูล

งบประมาณ IP ปี 2561 ทีจ่ดัสรรใหเ้ขต กทม. ประมาณการ งปม.ทีจ่ะใชใ้นปี 2561 

AdjRW
ทีน่ าไปใชค้ านวนง

ปม.
Rate งปม.ทีไ่ดร้บัจรงิปี 2561

ประมาณการ AdjRW  / 
Admission ปี 2561

rate วงเงนิประมาณการ 

1

Fixed rate

IP นอกเขต 49,794.2728 9,600 478,025,018.75 35,049.9872 9,600 336,479,877.50

2 มาตรา 7 ( EMCO/UCEP  ) - - 195,270,600.37
- -

195,270,600.37

3 กรณีส ารองเตยีง 64.4794 9,600 619,002.24
-

15,000 0

4 เด็กแรกเกดินน.<1500 gm  และเด็กแรกเกดิป่วย 28,123.1469 9,000 253,108,322.10 28,310.5534 9,000 254,794,980.24

5 รกัษาผูป่้วยโรคนิว่ทางเดนิปสัสาวะดว้ยเครือ่งสลายนิว่ 0 0 0.00 102 ราย 6,500 663,000.00

6 เงือ่นไข
บรกิารที่
ก าหนดตาม
ความ
เห็นชอบ
ของ อปสข.

กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยสงูเกนิปกต ิ(ORS) - - 0 - - 60,000,000.00

7
กรณีอุปกรณ ์Embolization 24 รายการ และ 
รายการ/ยาราคาแพง - - 0 - - 1,000,000.00

8 กรณีหนว่ยบรกิารรบัผูป่้วย  EMCO/UCEP  มาดแูลตอ่ - - 0 - - 600,000.00

9 กรณี NONI  ( 5 บาทตอ่ประชากร) - - 0 - - 19,509,740.00

10

เงือ่นไข 
Add on ปี 
2561 (เดมิ
อยูใ่น CR)

PD/HD ใน ผป.ไตวายเฉยีบพลนั - - 0 - - 8,148,811.00

11

Cryptococcal meningitis
(การใหย้ารกัษาเยือ่หุม้สมองอกัเสบจากเชือ้รา ,บรกิาร
ผูป่้วยเอดสท์ีม่ภีาวะตดิเชือ้ฉวยโอกาส)

- - 0 - - 518,944.00

12

Cytomegalovirus retinitis
(การใหย้ารกัษาโรคตดิเชือ้ไวรสัทีจ่อประสาทตา ,
บรกิารผูป่้วยเอดสท์ีม่ภีาวะตดิเชือ้ฉวยโอกาส)

- - 0 - - 8,000.00

13 IP ในเขต 455,661.6255 7,651.66 3,486,568,496.84 493,319.0060 7,168.99 3,536,597,487.19

Total Budget 4,413,591,440.30 4,413,591,440.30



รายการ อตัราจา่ยและเง่ือนไข

14.คา่บรกิารในเขต  รวมกรณีเดก็แรกเกดิ
น ้าหนกั ≥ 1,500 gm

• ตดัจา่ยขอ้มูลตาม Date send
• โดยก าหนดอตัราจา่ยเบือ้งตน้ไว ้

7,100 บาท/adjRW
• โดย ค านวนปรบั รพ.จุฬารตัน ์3
และรพ.ศรธีญัญา เป็น อตัราจา่ยในเขต

การจดัสรรงบบรกิารผูป่้วยใน  เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร  
ปีงบประมาณ 2561



85

ขอบคณุคะ่


