
แนวทางปฏบิตัใินการขอรบัคา่ใชจ้า่ย

เพือ่บรกิารสาธารณสขุ

ปีงบประมาณ 2563



รายการ
จ านวนเงนิ 

(ลา้นบาท)

1. บรกิารทางการแพทยเ์หมาจา่ยรายหวั 

1.1 คา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารทางการแพทยต์า่งๆ 123,917.8200

1.2 คา่แรงของหน่วยบรกิารของรฐัในระบบหลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาติ
49,832.5800

2. บรกิารผูต้ดิเช ือ้เอชไอวแีละผูป่้วยเอดส ์ 3,596.8367

3. บรกิารผูป่้วยไตวายเร ือ้รงั 9,405.4138

4. บรกิารควบคมุ ป้องกนั และรกัษาโรคเร ือ้รงั 1,037.5657

5. คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิส าหรบัหน่วยบรกิารในพืน้ทีก่นัดาร พืน้ทีเ่สีย่ง

ภยั

และพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

1,490.2880

6. คา่บรกิารสาธารณสขุส าหรบัผูป่้วยตดิบา้นตดิเตยีงทีม่ภีาวะพึง่พงิ

ในชมุชน
1,025.5560

7. คา่บรกิารสาธารณสขุเพิม่เตมิส าหรบัการบรกิารระดบัปฐมภมูทิีม่ี

แพทยป์ระจ าครอบครวั
268.6400

8. คา่ชดเชยวคัซนีป้องกนัโรคหดั คางทมู และหดัเยอรมนั (MMR) 

เพือ่แกไ้ขปัญหาการระบาดในภาคใตปี้งบประมาณ 2561-2562
27.0090

รวมทัง้สิน้ 190,601.7092

รวมกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(ไม่รวมเงนิเดอืนหน่วย

บรกิารของรฐั) 
140,769.1292

เงนิกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตปีิงบประมาณ 2563
บรกิารทางการแพทยเ์หมาจา่ยรายหวั ปีงบประมาณ

2563

ประเภทบรกิาร
จ านวนบาท/ผู ้

มสีทิธิ

1. บรกิารผูป่้วยนอกทัว่ไป 1 251.68

2. บรกิารผูป่้วยในทัว่ไป 1 371.07

3. บรกิารกรณีเฉพาะ 359.24

4. บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค 452.60

5. บรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นการแพทย ์ 17.43

6. บรกิารการแพทยแ์ผนไทย 14.80

7. คา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ยใน

ลกัษณะงบลงทนุ (คา่บรกิารทางการแพทย ์

ส าหรบัผูม้สีทิธใินระบบหลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาต ิเพือ่สนับสนุนเป็นคา่เสือ่มราคา

ของหน่วยบรกิาร)

128.69

8. เงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้กรณีผูร้บับรกิาร

และผูใ้หบ้รกิาร
2.49

9. บรกิารจา่ยตามเกณฑค์ณุภาพผลงาน

บรกิาร
2.00

รวม   (บาทตอ่ผูม้สีทิธ)ิ 3 600.00



กลุม่เกนิจ าเป็น

กลุม่มงีบประมาณเฉพาะ
 การบ าบดัรกัษา ฟ้ืนฟูผูต้ดิยา และสารเสพตดิตามกฎหมายวา่ดว้ยยาเสพตดิ  

(ยกเวน้การใหส้ารเมทาโดนระยะยาว ส าหรบัผูป่้วยทีต่ดิสารเสพตดิในกลุม่ฝ่ินและ

อนุพนัธข์องฝ่ิน เชน่ เฮโรอนี)

 อบุตัเิหตจุากรถเฉพาะที ่พรบ.ผูป้ระสบภยัคุม้ครอง 

(สว่นเกนิใชส้ทิธหิลกัประกนัสขุภาพ)

กลุม่บรกิารอืน่ๆ
 ผ่าตดัเปลีย่นอวยัวะ และกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ยกเวน้ การปลกูถา่ยไต กระจกตา ตบั และหวัใจ)



การใชส้ทิธเิขา้รบับรกิาร

ลงทะเบยีนสทิธิ1

3
ยา้ยหน่วยบรกิาร 

กรณียา้ยทีอ่ยู ่

หมายเหต:ุ ถา้พกัไม่ตรงตามทะเบยีนบา้นเพิม่ หลกัฐานรบัรองอยา่งใด อยา่งหน่ึง 

(ทะเบยีนบา้นทีพ่กัใหเ้จา้บา้นรบัรอง สญัญาเชา่ทีพ่กัแสดงใบเสรจ็คา่เชา่บา้น คา่น า้ คา่ไฟ ทีม่ชี ือ่ตนเอง ฯลฯ)

(ยา้ย4คร ัง้/ปีงบ)

ใชบ้รกิารตามขัน้ตอนที่

หน่วยบรกิารประจ า
2

จุดรบัลงทะเบยีน bkk



การเขา้รบับรกิารของผูม้สีทิธ ิ

1. เขา้รบับรกิารทีห่น่วยบรกิารประจ าทีล่งทะเบยีนไว ้หากเกนิขดีความสามารถใหส้ง่ตอ่

หน่วยบรกิารทีม่ศีกัยภาพสงูกวา่

2. กรณีอบุตัเิหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉินเขา้รบับรกิารได ้ไม่จ ากดัจ านวนคร ัง้

3. กรณีอบุตัเิหตจุราจรตอ้งใชส้ทิธติาม พรบ. ผูป้ระสบภยัจากรถจนครบวงเงนิกอ่น

4. สามารถเขา้รบับรกิารสถานบรกิารอืน่ไดใ้นกรณีอบุตัเิหตฉุุกเฉินหรอืเหตอุนัสมควร  

(มาตรา 7 และ UCEP)



เกณฑก์ารจดัท าขอ้มูลเพือ่ขอรบัคา่ใชจ้า่ยฯ

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

2. ใชร้หสัการท าผ่าตดัและหตัถการตาม ICD9-CM ปี 2010

3. รบัไวร้กัษาใน รพ. นอ้ยกวา่ 2 ช ัว่โมง ใหนั้บเป็นผูป่้วยนอก ยกเวน้ D/C เป็น Dead,

Refer, Escape และ Against Advice

4. หากไม่อยูใ่น รพ. เกนิ 24 ช ัว่โมง ถอืเป็นการลากลบับา้น (Leave  day) และ

ตอ้งหกัลบออกจากการ Admit คร ัง้น้ัน



เกณฑก์ารจดัท าขอ้มูลเพือ่ขอรบัคา่ใชจ้า่ยฯ

5. ตอ้งจดัท า Drug catalogue และบนัทกึขอ้มูลเบกิจา่ยเป็นรายการยา ส าหรบัการเบกิจา่ย

ในกรณีที ่สปสช.ก าหนด 

6. การใหบ้รกิารผูป่้วยนอก แลว้ตอ่มารบัไวเ้ป็นผูป่้วยใน ภายใน 24 ชม.ใหข้อรบัคา่ใชจ้า่ยเป็น

ผูป่้วยในเทา่น้ัน

7. กรณีผูป่้วยใน ใช ้DRGs Version 5 ในการค านวณจา่ย

8. การจา่ยคา่ใชจ้า่ย จา่ยตามขอ้มูลทีส่ง่มาในแตล่ะเดอืน (sent date)

9. ใชโ้ปรแกรม e-Claim ทัง้ผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน

 สง่ขอ้มูลภายใน  30 วนั หลงัจ าหน่าย/ หลงัใหบ้รกิาร   

 สง่ขอ้มูลเกนิ 360 วนั ถอืวา่ไม่ประสงคข์อเบกิ



1. บรกิารผูป่้วยนอกทัว่ไป

2. บรกิารผูป่้วยในทัว่ไป (IP)

3. บรกิารกรณีเฉพาะ



1.บรกิารผูป่้วยนอกทัว่ไป



บรกิารผูป่้วยนอกทัว่ไป 

บรกิารทีจ่า่ยแบบเหมาจา่ย

ตอ่ผูม้สีทิธิ

บรกิารทีจ่า่ยตามเกณฑ ์

คณุภาพบรกิาร

ประกอบดว้ย



2.บรกิารผูป่้วยในทัว่ไป (IP)



เป็นคา่ใชจ้า่ยกรณีบรกิารผูป่้วยในทัว่ไปทุกรายการ ยกเวน้ทีก่ าหนดใหจ้า่ยจากประเภทบรกิารอืน่

โดยในปีงบประมาณ 2563 รวมบรกิารตรวจยนืยนัมะเรง็ล าไสใ้หญ ่(บรกิารสอ่งกลอ้ง (Colonoscope) บรกิารตดั
และตรวจชิน้เนือ้ (Biopsy) และบรกิารตดัติง่เนือ้ (Polypectomy)) 

ประกอบดว้ยบรกิารตา่งๆดงันี ้

 บรกิารเจ็บป่วยทัว่ไปทีห่น่วยบรกิารประจ า

 บรกิารดว้ยเงือ่นไขการรบั สง่ตอ่ผูป่้วยใน 

 บรกิารดว้ยเงือ่นไขอบุตัเิหต ุเจ็บป่วยฉุกเฉินนอกหน่วยบรกิารประจ ารวมก าลงัพลส ารอง ทหารเกณฑ(์ทหารบก)
และอาสาสมคัรทหารพราน

 บรกิารของคนพกิารและทหารผ่านศกึ 

 บรกิารของทหารเกณฑส์งักดัทหารเรอื ทหารอากาศ

 บรกิารตามมาตรา 7 ทีม่กีารใชบ้รกิารจากสถานบรกิารอืน่(นอกระบบ uc)

 บรกิารในระบบศนูยป์ระสานการสง่ตอ่(กรณีส ารองเตยีง)

 บรกิารรกัษาผูป่้วยโรคน่ิว

 บรกิารเด็กแรกเกดิ

 บรกิารผา่ตดัแบบไม่คา้งคนื(One day Surgery) และบรกิารผา่ตดัผา่นกลอ้ง(Minimally Invasive Surgery)

 บรกิารและอตัราจา่ยส าหรบับางบรกิารเฉพาะเขต

บรกิารผูป่้วยใน (IP) 



กรณีในเขต 
 ไดร้บัคา่ใชจ้า่ย ตามระบบกลุม่วนิิจฉัยโรครว่ม (DRGs) โดยใชค้า่น ้าหนักสมัพทัธท์ีป่รบัคา่ตามวนั

นอน (Adj.RW)  อตัราทีไ่ดร้บัตอ่หน่ึงหน่วยสมัพทัธ ์ขึน้อยู่กบัวงเงนิระดบัเขตของแตล่ะเขตและ

ผลงานการสง่ขอ้มูลผูป่้วย ในแตล่ะเดอืน(sent date) ภายใตร้ะบบ DRGs with Global Budget 

 โดยจา่ยเบือ้งตน้ในอตัรา 8,250 บาท/AdjRW

หน่วยบรกิารของรฐัมกีารปรบัลดคา่แรง

เงือ่นไขและอตัราการจา่ยเงนิชดเชย IP (ตอ่)



กรณีในเขต 

ให ้สปสช.เขตสามารถก าหนดเงือ่นไขบรกิารและอตัราจา่ยส าหรบั

บางบรกิารเฉพาะเขตได ้เพือ่สนับสนุน/สง่เสรมิการจดับรกิารในเขต  

โดยตอ้งผ่านความเห็นชอบจาก อปสข.

เงือ่นไขและอตัราการจา่ยเงนิชดเชย IP (ตอ่)



หน่วยบรกิารทกุสงักดั

อตัรา 9,600 บาท/AdjRW

โดยไม่ปรบัลดคา่แรง

กรณีนอกเขต 

หน่วยบรกิารทีต่ ัง้อยูใ่นเขตพืน้ทีใ่กลพ้ืน้ที ่

สปสช. เขตอืน่ ใหส้ามารถก าหนดอตัราตาม

ขอ้ตกลงระหวา่งหน่วยบรกิารได ้ แตอ่ตัราจา่ย 

ตอ้งไม่เกนิ 9,600 บาท/AdjRW

เงือ่นไขและอตัราการจา่ยเงนิชดเชย IP (ตอ่)



อตัราจา่ยไม่เกนิ 15,000 บาทตอ่ AdjRW

น าน่ิวออกจากระบบทางเดนิปัสสาวะดว้ยเคร ือ่งสลายน่ิว

 หน่วยบรกิารภาครฐั เหมาจา่ยคร ัง้ละ 6,500 บาท ตอ่คร ัง้จา่ย

ไม่เกนิขา้งละ 4 คร ัง้ตอ่ไต 1 ขา้งตอ่คนตอ่ปี

 หน่วยบรกิารภาคเอกชน เหมาจา่ย 16,000 บาท ตอ่ไตหน่ึงขา้งทีส่ าเรจ็

ตอ่คนตอ่ปี

เงือ่นไขและอตัราการจา่ยเงนิชดเชย IP (ตอ่)

ส ารองเตยีง

น่ิว

หมายเหตุ **กรณีการรกัษาน่ิวดว้ยวธิกีารผ่าตดัแบบเปิด (Open surgery) หรอืผ่าตดัดว้ยกลอ้ง(PCNL) รวมทัง้การ

รกัษาดว้ยวธิสีอ่งกลอ้ง ค านวณจา่ยดว้ยระบบ DRGs ตามคา่ AdjRW เชน่เดยีวกบักรณี IP Normal***



1. น า้หนักตวันอ้ยกวา่ 1,500 กรมั 

หรอืเด็กแรกเกดิทีป่่วย 

ใหจ้า่ยใน

อตัรา 9,000 บาท/AdjRW

2. กรณีเด็กแรกเกดิกรณีนอกเหนือจากขอ้ 1

จา่ยในอตัราภายในเขต 

โดยจา่ยเบือ้งตน้ 8,250 บาท / AdjRW

เงือ่นไขและอตัราการจา่ยเงนิชดเชย (IP) 

หมายเหต ุ: เด็กแรกเกดิทีป่่วย  หมายถงึ  กรณีเด็กแรกเกดิทีป่่วยและมคีา่ RW มากกวา่ 3 ขึน้ไป

กรณีเด็กแรกเกดิ



หลกัเกณฑเ์งือ่นไขการจา่ย กรณี One day surgery
1) โรคไสเ้ลือ่นขาหนีบ (Inguinal hernia) 

2) โรคถงุน ้าอณัฑะ (Hydrocele) 

3) โรครดิสดีวงทวาร (Hemorrhoid) 

4) ภาวะเลอืดออกผดิปกตทิางชอ่งคลอด (Vaginal bleeding) 

5) หลอดเลอืดด าของหลอดอาหาร กระเพาะอาหารขอด (Esophageal varices, Gastric varices) 

6) ภาวะหลอดอาหารตบี (Esophageal stricture) 

7) มะเรง็หลอดอาหารระยะลุกลามทีอุ่ดตนั (Obstructive esophageal cancer/tumor) 

8) ติง่เนือ้งอกล าไสใ้หญ่ (Colorectal polyp)

9) น่ิวในทอ่น ้าดี (Bile duct stone) 

10) น่ิวในทอ่ตบัออ่น (Pancreatic duct stone)

11) ภาวะทอ่น ้าดตีบี (Bile duct stricture)

12) ภาวะทอ่ตบัออ่นตบี (Pancreatic duct stricture)

13) สิง่แปลกปลอมในทางเดนิอาหารส่วนตน้ (Foreign body of upper Gastrointestinal Tract) 

14) การผ่าตดัตอ้เนือ้ (Pterygium Excision)

15) การท าหมนัแหง้ในผูห้ญงิ (Female sterilization)

16) การจดักระดกูหกัใหเ้ขา้ที ่โดยการผ่าตดัผ่านผวิหนังดว้ยแผลขนาดเล็ก (Percutaneous fracture 

fixation)

17) ฝีคณัฑสูตร (Fistula in ano)

18) ฝีรอบไสต้รง ทวารหนัก (Perirectal, Perianal abscess)

19) ฝีเตา้นม (Breast abscess)

20) น่ิวในกระเพาะปัสสาวะ (Vesicle stone)

21) น่ิวในทอ่ไต (Ureteric stone)

22) น่ิวในทอ่ปัสสาวะ (Urethral stone)

23) ทอ่ปัสสาวะตบี (Urethral stricture)

24) แผลฉีก หรอืแผลปรทิีข่อบทวาร (Anal fissure)

เร ิม่ 1 มค.61

เร ิม่ 1 มค.62

จา่ยตามคา่น า้หนกัสมัพทัธ ์(RW) 
จา่ยจากกองทนุ IP

ในเขต - จา่ยเบือ้งตน้ 8,250 บาท/RW 

ขา้มเขต – จา่ย 9,600 บาท/RW

ods form



หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการจา่ยฯ 

บรกิารผ่าตดัผ่านกลอ้งแบบ Minimally Invasive Surgery (MIS)  

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563

โรคน่ิวในถงุน า้ดแีละหรอืถงุน า้ดอีกัเสบ เพิม่กลุม่โรค

1. โรคเนือ้งอกมดลกูและรงัไข่

2. โรคมะเรง็ล าไสใ้หญแ่ละทวารหนัก

3. ภาวะเนือ้งอก ภาวะเลอืดออก และภาวะตดิเช ือ้ในชอ่งอก

ไม่มกีารขึน้ทะเบยีนหน่วยบรกิาร -หน่วยบรกิารตอ้งผ่านการประเมนิศกัยภาพจากคณะกรรมการตรวจเยีย่มและประเมนิผล

การพฒันาระบบบรกิาร One Day Surgery (ODS) และการผ่าตดัแผลเล็ก Minimally 

Invasive Surgery (MIS) ในโรงพยาบาล ภายใตก้รมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ 

หรอืคณะกรรมการตามทีส่ านักงานก าหนด

** หน่วยบรกิารทีใ่หบ้รกิารผ่าตดัผ่านกลอ้งแบบ Minimally Invasive Surgery (MIS)

กรณีโรคน่ิวในถงุน า้ดแีละหรอืถงุน า้ดอีกัเสบ ในปีงบประมาณ 2562 และตอ้งการใหบ้รกิาร

ตอ่เน่ืองในปีงบประมาณ 2563 จะตอ้งผ่านการประเมนิศกัยภาพภายใน วนัที ่31 ธนัวาคม 

2562**

จา่ยชดเชยคา่บรกิารกรณีสอ่งกลอ้ง (LC) เสมอืนการ

จา่ยชดเชยการผ่าตดัแบบเปิด (OC)   โดย จา่ยเพิม่

ตามสดัสว่นคา่ K ทีเ่ป็นสว่นตา่งของน า้หนักสมัพทัธ ์

(RW) ตามกลุม่ DRGs ทีก่ าหนด

รปูแบบการจา่ยคงเดมิ

จา่ยเฉพาะกรณีกลุม่โรคทีไ่ม่มภีาวะแทรกซอ้น



1,371.07

บาทตอ่ผูม้สีทิธิ

• กนัไวร้ะดบัประเทศ 100 ลา้นบาท

• Global budget ระดบัเขต

การจา่ยตามเงือ่นไขหลกัเกณฑก์ลาง

เงือ่นไขทีก่ าหนดตามความเห็นชอบของ อปสข.1) จา่ยคา่บรกิารนอกเขต  : 9,600 /adjRW

2) กรณีขา้มเขต - ODS : 9,600 /RW 

- MIS : 9,600 /adjRW

3) กรณีในเขต     - ODS : 8,250 /RW 

- MIS : 8,250 /adjRW

4) กรณีโรงพยาบาลส ารองเตยีง : 12,500 / adjRW

5) มาตรา 7  : ตามที ่คกก.ก าหนด

6) น าน่ิวออกจากระบบทางเดนิปัสสาวะดว้ย

เคร ือ่งสลายน่ิว : 6,500 บาท/คร ัง้

7) NB น า้หนัก  < 1,500 กรมั  และ NB ทีป่่วย 

: 9,000 / adjRW

8) สปสช.เขต สามารถก าหนดเงือ่นไขบรกิารและอตัราจา่ยส าหรบับาง

บรกิารเฉพาะเขตได ้ โดยผ่านความเห็นชอบของ อปสข. (ไม่ใหม้กีาร

ก าหนดระหวา่งปี งปม.)

สปสช.กทม.จา่ยเพิม่ในรายการ

1) จา่ยเพิม่เตมิ กรณีอปุกรณท์ีใ่ชใ้นการท า Embolization 

24 รายการ 

2) จา่ยเพิม่เตมิ กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยสงูเกนิปกต ิ(ORS :Outlier 

Reimbursement Schedule)

• เพือ่บรกิาร IP ทัว่ไป และรวม NB ทกุ

รายของหน่วยบรกิารทีต่ ัง้อยูใ่นเขต

• จา่ยตามขอ้มลูทีส่ง่มาในแตล่ะเดอืน 

(Send date)  

• จา่ยเบือ้งตน้ทีอ่ตัรา 8,250 

บาท/adjRW



ขอ้มลูการ

ใหบ้รกิารในปี 2563  

การประมวลผล

สปสช. รบัขอ้มูลและประมวลผลการจา่ยในโปรแกรม e-Claim ตามขอ้มูลทีส่ง่มา

รายเดอืน (Sent date) ดงันี้

หมายเหตุ : กรณีการใหบ้รกิารทีเ่ขา้เกณฑก์รณีค่าใชจ้่ายสูง( HC) หรอืกรณีบรกิารเฉพาะ  

หน่วยบรกิารจะไดร้บัชดเชยเพิม่เตมิจากกองทนุผูป่้วยใน

ขอ้มูลจากหน่วยบรกิารทัง้หมด : รฐั และเอกชน

: ประมวลผลการจา่ยตาม

เงือ่นไขและใชง้บประมาณในปี 2563

ขอ้มลูการ

ใหบ้รกิารในปี 2562  



บรกิารกรณีเฉพาะ



กรณีปกป้องการไดร้บับรกิารนอกเครอืขา่ยกรณีจ าเป็น

กรณีเพิม่ความมัน่ใจเร ือ่งคณุภาพบรกิาร

กรณีเพือ่ลดความเสีย่งดา้นการเงนิของหน่วยบรกิาร

กรณีจ าเป็นตอ้งก ากบัการใชบ้รกิารอยา่งใกลช้ดิ

กรณีทีต่อ้งบรหิารแบบเฉพาะโรค

บรกิารกรณีเฉพาะ

1

2

3

4

5



4. จ าเป็นตอ้งก ากบัการใชบ้รกิารอยา่งใกลช้ดิ 

4.1 ยา Methadone ส าหรบั MMT 

4.2 ยาทีม่ปัีญหาการเขา้ถงึ (ยา จ. 2 (รวมสารประกอบจากเลอืด

ส าหรบัผูป่้วย Hemophilia), ยา CL, ยาก าพรา้)

บรกิารกรณีเฉพาะประกอบดว้ย
1. ปกป้องการไดร้บับรกิารนอกเครอืขา่ยกรณีจ าเป็น  

1.1 OP-AE ขา้มจงัหวดั

1.2 OP refer ขา้มจงัหวดั   

1.3 คา่พาหนะรบัสง่ตอ่ระหวา่งหน่วยบรกิาร      

1.4 IP-PUC/IPPRCC/SSS (DRGv5)      

2. เพิม่ความมัน่ใจเร ือ่งคณุภาพบรกิาร

2.1 ยาละลายลิม่เลอืด (STEMI, Stroke)

2.2 Chemo/Radio-OP&IP (IP เร ิม่ปี 58)     

2.3 Cataract [all] รวมเลนส ์

2.4 ทนัตกรรมจดัฟันและฝึกพดูส าหรบัผูป่้วยผ่าตดัปาก แหว่ง

เพดานโหว ่        

3. Provider financial risk protection  

3.1 Instrument-OP&IP

3.2 Hyperbaric O2-OP&IP      

3.3 Corneal transplantation (ส ารองดวงตา)    

3.4 การปลกูถา่ยอวยัวะ (Liver transplant ในเด็ก, Heart 

transplant, Hematopoietic stem cell transplant)

5. โรคทีต่อ้งบรหิารแบบเฉพาะโรค

5.1 Thalassemia (ยาขบัเหล็กและใหเ้ลอืด ในผูป่้วยรนุแรง)

5.2 Tuberculosis   

5.3 การดแูลแบบประคบัประคอง



กรณีผูม้สีทิธทิีย่งัไม่ไดล้งทะเบยีนเลอืกหน่วยบรกิารประจ า 

หรอืสทิธวิา่งตามมาตรา 8 (PUC)

-ผูป้ระกนัตนสง่เงนิสมทบไม่ครบ 3 เดอืน (IP3SSS) มาใชบ้รกิารทางการแพทย ์

-ผูป้ระกนัตนสง่เงนิสมทบไม่ครบ 5 เดอืน มาใชบ้รกิารคลอด (IP7SSS)

- ผูร้บับรกิารเสยีชวีติกอ่นลงทะเบยีน

กรณีคา่พาหนะในการรบัสง่ตอ่ผูป่้วย (CARREF,CARAE)

กรณีผูป่้วยนอกรบัสง่ตอ่ขา้มจงัหวดั

กรณีอบุตัเิหต/ุเจ็บป่วยฉุกเฉิน/ผูป่้วยนอกขา้มจงัหวดั

(OPAE) รวมก าลงัพลส ารอง

หลกัเกณฑ ์:กรณีปกป้องการไดร้บับรกิารนอกเครอืขา่ยกรณีจ าเป็น

นยิามก าลงัพลส ารอง



1. เป็นการเขา้รบับรกิารดว้ยอบุตัเิหต ุ/ เจ็บป่วยฉุกเฉิน

ขา้มจงัหวดักบัหน่วยบรกิารประจ า

2. เป็นการเขา้รบับรกิารกรณีอบุตัเิหต/ุเจ็บป่วยฉุกเฉินโดย

ไม่จ ากดัจ านวนคร ัง้

1.กรณีอบุตัเิหต/ุเจ็บป่วยฉุกเฉิน/ผูป่้วยนอกขา้มจงัหวดั (OPAE)

เงือ่นไข



1) ทหารผ่านศกึ คนพกิารทีม่สีทิธติามระบบ UC จะไดร้บัสทิธกิารรกัษาโดยไม่จ ากดัจ านวน

คร ัง้ตามความจ าเป็นทางการแพทย ์

2) เป็นการเขา้รบับรกิารขา้มจงัหวดั ผูป่้วยนอก ทีไ่ม่ใชก่ารสง่ตอ่จากหน่วยบรกิารประจ าหรอื

สง่ตอ่จากหน่วยบรกิารทีอ่ยูใ่นจงัหวดัเดยีวกนักบัหน่วยบรกิารประจ า

หมายเหต ุ: ทหารผ่านศกึ คนพกิาร ทีเ่ขา้รบับรกิารกรณี OP ทีห่น่วยบรกิารภายในจงัหวดั  หรอื ทีเ่ขา้รบั

บรกิารโดยผ่านระบบสง่ตอ่จากหน่วยบรกิารประจ า  หน่วยบรกิารทีร่กัษาจะไดร้บัคา่ใชจ้า่ย ดงันี้

1) กรณีสง่ตอ่ภายในจงัหวดั เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยจากหน่วยบรกิารประจ า

2) กรณีสง่ตอ่ขา้มจงัหวดั เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามเงือ่นไขผูป่้วยนอกรบัสง่ตอ่ขา้มจงัหวดั (OP Refer)

2.กรณีอบุตัเิหต/ุเจ็บป่วยฉุกเฉิน/ผูป่้วยนอกขา้มจงัหวดั(OPAE)

“ทหารผ่านศกึ คนพกิาร”

เงือ่นไข



1) เป็นทหารเกณฑส์งักดักรมแพทยท์หารเรอื หรอื กรมแพทยท์หารอากาศ 

(หน่วยบรกิารตรวจสอบสทิธพิบ SN001 หรอื SP001)

2) เป็นการใหบ้รกิารตา่งสงักดั (ตา่งสงักดัหมายถงึหน่วยบรกิารทัว่ไปรกัษาผูป่้วยสงักดักรม

แพทยท์หารเรอืหรอืกรมแพทยท์หารอากาศ) ถงึแมห้น่วยบรกิารน้ันจะอยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดั

เดยีวกนัก็ตาม เชน่ รพ.ราชวถิ ีรกัษาทหารเกณฑ ์ทีส่งักดักรมแพทยท์หารเรอืทีอ่ยูใ่น กทม. 

3) อาการแรกรบัใหพ้จิารณาบรกิารตามความจ าเป็น

3.กรณีอบุตัเิหต/ุเจ็บป่วยฉุกเฉิน/ผูป่้วยนอกขา้มจงัหวดั(OPAE)

“ผูม้สีทิธทิหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ)์  สงักดักรมแพทยท์หารเรอื/กรมแพทย ์

ทหารอากาศ”

เงือ่นไข



1) เป็นการเขา้รบับรกิารของผูท้ีย่งัไม่ไดล้งทะเบยีนเลอืกหน่วยบรกิารประจ าตาม

มาตรา 8 แหง่ พรบ.หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ  

2) อาการแรกรบัอาจไม่ฉุกเฉินก็ได ้ทัง้นีห้น่วยบรกิารตอ้งด าเนินการลงทะเบยีนให ้

ผูม้สีทิธใิหเ้สรจ็สิน้

4. กรณีผูม้สีทิธทิีย่งัไม่ไดล้งทะเบยีนเลอืกหน่วยบรกิารประจ า

หรอื สทิธวิา่งตามมาตรา 8 แหง่ พรบ.หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

เงือ่นไข



5.1 การใหบ้รกิารผูป้ระกนัตนทีย่งัไม่ไดร้บัสทิธจิากกองทนุประกนัสงัคม

1. กรณีสง่เงนิสมทบไม่ครบ 3 เดอืน มาใชบ้รกิารทางการแพทย ์

(รหสัโครงการพเิศษ Z34003) ไม่รวม การตรวจครรภ/์วางแผนครอบครวั

2. กรณีสง่เงนิสมทบไม่ครบ 5 เดอืน มาใชบ้รกิารคลอด

(รหสัโครงการพเิศษ Z34007)

5.2 ผูป่้วย สทิธวิา่ง เสยีชวีติกอ่นลงทะเบยีน 

1.  เป็นคนไทย ทีม่สีทิธติาม UC และไม่มสีทิธกิารรกัษาพยาบาลอืน่   

2.  มรีหสัโครงการพเิศษ Z75000 

5. กรณีเฉพาะอืน่ ๆ

5.3  กรณีเด็กแรกเกดิ เสยีชวีติ กอ่นลงทะเบยีน

1.  เป็นเด็กแรกเกดิที ่เกดิมามชีวีติกอ่น ตอ่มาไดเ้สยีชวีติกอ่น ลงทะเบยีนฯทัง้นี้

ซ ึง่ไม่นับรวมเสยีชวีติในครรภ ์

2. มรีหสัโครงการพเิศษ : เด็กแรกเกดิเสยีชวีติฯ Z39000



1.เป็นการจา่ยส าหรบัการใหว้คัซนีป้องกนัโรคพษิสนัุขบา้ (Rabies Vaccine) ในกรณี Post-exposure ที่

หน่วยบรกิารใหบ้รกิารแก ่ผูม้สีทิธหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิประเภทผูป่้วยนอกทกุกรณี (OPAE/OP-

Refer/OPในหน่วยบรกิาร/OP ในจงัหวดั) ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 เป็นตน้ไป 

2.จา่ยชดเชยเป็นยาใหแ้กห่น่วยบรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตทิกุแห่งทีม่กีารใหบ้รกิารวคัซนี

ป้องกนัโรคพษิสนัุขบา้ (Rabies Vaccine) ในบรกิารประเภทผูป่้วยนอก

3.หน่วยบรกิารตอ้งบนัทกึรหสัยาของวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนัุขบา้ (รหสัยา TMT) และรหสัโรค ตามทีก่ าหนด 

(Z20.3 หรอื Z24.2) 

 หน่วยบรกิารใน กทม. บนัทกึขอ้มูลคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ( คา่ rabies vaccine คา่ท าแผล  คา่ฉีดยา คา่วคัซนีป้องกนับาดทะยกั คา่ rabies immunoglobulin 

และคา่ใชจ้า่ยทีใ่หบ้รกิารในคร ัง้น้ัน) ส่งในโปรแกรม OP BKK CLAIM  ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิเขต 13 กรงุเทพมหานคร จะประมวลผลการจา่ย

ชดเชยคา่บรกิารตามหลกัเกณฑข์องแตล่ะ OP TYPE  ยกเวน้คา่ Rabies vaccine  จา่ยชดเชย 0.00 บาท และ ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิเขต 13 

กรงุเทพมหานคร จะรวบรวมขอ้มูล Rabies vaccine  ดงักล่าว ใหส้ านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิด าเนินการจดัสรรวคัซนีใหแ้กห่น่วยบรกิารตอ่ไป

Z20.3 : contact with and exposure to rabies 

Z24.2 : need for immunization against rabies

แนวทางปฏบิตัใินการเบกิจา่ยวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนัุขบา้ 

(Rabies Vaccine) ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ ปีงบ 2563 

เงือ่นไข



DRGs with Global Budget

(7,000 บาท/AdjRW)

อตัราจา่ย

OPDIPD

 กรณีผูม้สีทิธทิีย่งัไม่ไดล้งทะเบยีนเลอืกหน่วยบรกิารประจ า

หรอืสทิธวิา่งตามมาตรา 8

 กรณีการใหบ้รกิารผูป้ระกนัตนทีย่งัไม่ไดร้บัสทิธจิากกองทนุ

ประกนัสงัคม

 ผูป่้วย สทิธวิา่งเสยีชวีติกอ่นลงทะเบยีน

 กรณีเด็กแรกเกดิ เสยีชวีติ กอ่นลงทะเบยีน

กรณีอบุตัเิหต/ุเจ็บป่วยฉุกเฉิน/ผูป่้วยนอกขา้ม

จงัหวดั(OPAE) รวมก าลงัพลส ารอง

Point System with Global Budget

(ปี 2562 : 1 Point = 0.90 บาท)



กรณีคา่พาหนะในการรบัสง่ตอ่ผูป่้วย

กรณี OP

เป็นการสง่ตอ่กรณีผูป่้วยนอก ทีเ่ขา้เกณฑ ์OPAE หรอื สทิธวิา่งเทา่น้ัน

กรณี IP 

ตอ้งเป็นผูป่้วยใน จากหน่วยบรกิารตน้ทางจนถงึปลายทาง 

เบกิคา่ใชจ้า่ยได ้ทัง้สง่ไปโรงพยาบาลทีศ่กัยภาพสงูกวา่  และรบักลบัพกัฟ้ืนหน่วยบรกิาร

ใกลบ้า้น

ไม่นับรวมการสง่ไปตรวจพเิศษ ระหวา่งการนอนรกัษาตวัเป็นผูป่้วยใน

เงือ่นไข



คา่รถ : (จา่ยตามระยะทางกรมทางหลวง) 

 กรณีระยะทางไป-กลบั ทีไ่ม่เกนิ 50 กม. จา่ยตามจรงิ ไม่เกนิ 500 บาท

 กรณีระยะทางไป-กลบั มากกวา่ 50 กม. จา่ย 500 บาท+จา่ยเพิม่อตัรากม.ละ 4 บาท

ตามระยะทางไป-กลบั 

คา่เรอื : ขึน้อยูก่บัประเภทของเรอืจา่ย ไม่เกนิ 35,000 บาท

คา่เฮลคิอปเตอร ์ : จา่ยตามชนิดเคร ือ่งยนตแ์ละระยะเวลาในการบนิ

(ประสานผ่านและไดร้บัการอนุมตัจิากสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาต(ิสพฉ.)

จา่ยไม่เกนิ 160,000 บาทตอ่คร ัง้

อตัราจา่ย

กรณีคา่พาหนะในการรบัสง่ตอ่ผูป่้วย



1.  คุม้ครองผูป่้วยเมือ่เกนิขดีความสามารถของจงัหวดั เมือ่ถกูสง่ตอ่ใหห้น่วยบรกิารรบัสง่ 
ตอ่มัน่ใจวา่มกีารตามจา่ยทีเ่หมาะสม

2.  คุม้ครองหน่วยบรกิารประจ าทีส่ง่ตอ่ โดยการท า Risk sharing เมือ่หน่วยบรกิารรบัสง่
ตอ่มกีารเรยีกเก็บในราคาทีส่งูมาก รวมทัง้ตรวจสอบความซ า้ซอ้นกบัรายการที่

สว่นกลางจา่ย

3.  พฒันาระบบจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ  ลดภาระการท างานดา้นเอกสารทัง้การเรยีกเก็บ 
และการตามจา่ยทัว่ประเทศ และท าใหม้ขีอ้มูลส าหรบัการพฒันาระบบ และการบรหิาร
จดัการ

6. กรณีรบัสง่ตอ่ผูป่้วยนอก (OP Refer)

วตัถปุระสงค ์



1.  เป็นการสง่ตอ่ผูป่้วยนอกขา้มจงัหวดั จากหน่วยบรกิารประจ าเป็นผูส้ง่ตอ่ หรอืสง่

ตอ่จากหน่วยบรกิารทีร่บัสง่ตอ่จากหน่วยบรกิารประจ า ได ้ ยกเวน้กรณีสง่ตอ่ใน

เขตพืน้ทีร่อยตอ่ทีม่พีรมแดนตดิกนั และสะดวกกวา่การสง่ตอ่ภายในจงัหวดั

ตนเอง ไม่ถอืเป็นการสง่ตอ่ขา้มจงัหวดั

2. การสง่ตวัผูป่้วยไปตรวจพเิศษตา่ง ๆ ถอืเป็นการซือ้บรกิารของหน่วยบรกิารรบัสง่

ตอ่ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการใหบ้รกิารของหน่วยบรกิารรบัสง่

ตอ่ในคร ัง้น้ันดว้ย เวน้แตจ่ะมกีารตกลงเป็นอยา่งอืน่

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข

6. กรณีรบัสง่ตอ่ผูป่้วยนอก (OP Refer) (ตอ่)



สปสช. จะจา่ยชดเชยใหห้น่วยบรกิารรบัสง่ตอ่ตามผลงานการใหบ้รกิารหลงัจากสง่

ขอ้มูลเขา้ในระบบและมกีารอนุมตัริายบคุคลเรยีบรอ้ยแลว้โดยสปสช.เป็นผูห้กัช าระบญัชี

ระหวา่งกนั (Clearing house) แทนหน่วยบรกิารประจ า

1) ใชเ้งนิเหมาจา่ยรายหวัผูป่้วยนอก ( OP cap ) ทีจ่ดัสรรใหก้บั CUP  ตามจา่ยคา่

รกัษาตามคา่ใชจ้า่ยจรงิ ไม่เกนิ 1,600 ตอ่คร ัง้บรกิาร (visit)

2) ใชเ้งนิ OP Refer ตามจา่ยคา่รกัษาในสว่นเกนิ 1,600 (สว่นเกนิจากขอ้ 1) ตอ่คร ัง้

บรกิาร (visit) 

6. กรณีรบัสง่ตอ่ผูป่้วยนอก (OP Refer) (ตอ่)

อตัราการจา่ย



AC

HMAIN Approve
ผา่นเว็บ Eclaim

14 วนัหลงัวนัตดัยอด
Auto Approve

กรณี Hmain ยงัไม่ได ้

Approve

หน่วยบรกิารรบัสง่ตอ่

บนัทกึขอ้มลูโปรแกรม 

Eclaim NHSO

ออกรายงาน

STM (พงึรบั )
อนุมตัิไม่อนุมตัิ

6. กรณีรบัสง่ตอ่ผูป่้วยนอก (OP Refer) (ตอ่)

หน่วยบรกิารประจ า ตรวจ Approve 

ทกุวนัที ่1-14 ของทกุเดอืน



กรณีเพิม่ความมัน่ใจ

เร ือ่งคณุภาพบรกิาร



โรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตนั 

(Stroke fast track)

โรคกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืด

เฉียบพลนัชนิดทีม่กีารยกขึน้ของ

คลืน่ไฟฟ้าหวัใจสว่น ST (ST-

elevated myocardial 

infarction fast track)

การใหเ้คมบี าบดั หรอื 

ฮอรโ์มน หรอืรงัสรีกัษา 

ส าหรบัผูป่้วยโรคมะเรง็

การผ่าตดัตอ้กระจก 

พรอ้มเลนสแ์กว้ตาเทยีม

ทนัตกรรมจดัฟัน และฝึกพดูส าหรบั

ผูป่้วยปากแหวง่ เพดานโหว่

หลกัเกณฑ ์: กรณีเพิม่ความมัน่ใจเร ือ่งคณุภาพบรกิาร

ประกอบดว้ยรายการ ดงันี้

1 2 3

4 5



1.โรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตนั(Stroke Fast Track)

 จา่ยชดเชยการใหบ้รกิารรกัษาผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตนั ทีไ่ดร้บั ยา

ละลายลิม่เลอืด rt-PA และไดร้บัการตรวจ CT Brain กอ่นและหลงั การฉีดยาละลาย

ลิม่เลอืด หรอื มกีารท ากายภาพบ าบดั หรอืฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามแนวทางเวชปฏบิตัทิี่

ก าหนด

 จา่ยชดเชยใหก้บัหน่วยบรกิารทีเ่ป็นเครอืขา่ยบรกิาร ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองตบี

หรอือดุตนั 

อตัราการจา่ยชดเชยคา่บรกิาร

คา่ยาละลายลิม่เลอืด rt-PA และคา่ฉีดยา 

เหมาจา่ยรายละ 49,000 บาท

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการจา่ย



การบนัทกึขอ้มลูขอรบัคา่ใชจ้า่ย

1.  บนัทกึขอ้มูลในโปรแกรม e-Claim

2.  ระบรุหสัโรคของภาวะโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตนัระยะเฉียบพลนั 

3.  ระบรุหสัหตัถการตามทีก่ าหนด หตัถการ CT Brain และ 

Thrombolytic agent หรอืการท ากายภาพบ าบดั หรอืฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ

4.  บนัทกึรายการยาละลายลิม่เลอืดตาม Drug Catalog ในหนา้คา่

รกัษาพยาบาล



 จา่ยชดเชยการใหบ้รกิารรกัษาผูป่้วยโรคกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืดเฉียบพลนัชนิดทีม่กีารยกขึน้ของ

คลืน่ไฟฟ้าหวัใจสว่น ST (Acute ST-Elevated Myocardial Infarction Fast Track) ทีไ่ดร้บัยาละลายลิม่

เลอืด Streptokinase และ rt-PA ตามแนวทางเวชปฏบิตัทิีก่ าหนด

 จา่ยชดเชยใหก้บัหน่วยบรกิารทีเ่ป็นเครอืขา่ยบรกิาร ผูป่้วยโรคกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืดเฉียบพลนั

ชนิดทีม่กีารยกขึน้ของคลืน่ไฟฟ้าหวัใจสว่น ST 

2. การใหบ้รกิารผูป่้วยโรคกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืด  เฉียบพลนัชนิด ST Elevated 

(STEMI)

1. คา่ยาละลายลิม่เลอืด Streptokinase และคา่ฉีดยาเหมาจา่ย 

รายละ 10,000 บาท

2. คา่ยาละลายลิม่เลอืด rt-PA และคา่ฉีดยาเหมาจา่ย

รายละ 49,000 บาท

อตัราการ

จา่ยชดเชยคา่บรกิาร

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการจา่ย



การบนัทกึขอ้มูลขอรบัคา่ใชจ้า่ย

1. บนัทกึขอ้มูลในโปรแกรม e-Claim

2. ระบรุหสัโรคของภาวะโรคกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืดเฉียบพลนั 

3. ระบรุหสัหตัถการตามทีก่ าหนด Thrombolytic agent 

4. บนัทกึรายการยาละลายลิม่เลอืดตาม Drug Catalog ในหนา้คา่รกัษาพยาบาล



3.การใหเ้คมบี าบดั หรอืฮอรโ์มน หรอืรงัสรีกัษา 

ส าหรบัผูป่้วยโรคมะเรง็

การรกัษากรณีโรคมะเรง็  แบง่เป็นกรณี ดงันี้

1. กรณีโรคมะเรง็ 20 ชนิด ทีม่โีปรโตคอลในการรกัษา แยกเป็น

 กรณีใหก้ารรกัษาตามโปรโตคอลทีก่ าหนด

 กรณีไม่ไดร้กัษาตามโปรโตคอลทีก่ าหนด  

2. กรณีโรคมะเรง็ทีไ่ม่มโีปรโตคอลในการรกัษา  ไดแ้กโ่รคมะเรง็ นอกเหนือจากทีก่ าหนดใน
ขอ้ 1. 

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการจา่ย



ที่ ปี 2562

1 มะเรง็เตา้นม (Breast cancer)

2 มะเรง็ปากมดลกู (Cervical cancer )

3 มะเรง็รงัไข ่(Ovarian cancer)   

4 มะเรง็โพรงหลงัจมูก (Nasopharyngeal cancer)

5 มะเรง็ปอด (Lung  cancer)

6 มะเรง็ล าไสใ้หญแ่ละล าไสต้รง (Colo-Rectal cancer) 

7 มะเรง็หลอดอาหาร (Esophageal cancer) 

8 มะเรง็ตบัและทอ่น า้ด ี(Liver & Cholangiocarcinoma) 

9 มะเรง็กระเพาะปัสสาวะ (Bladder Cancer) 

10 มะเรง็ตอ่มลกูหมาก (Prostate Cancer)  

11
มะเรง็เม็ดเลอืดขาวชนิดเฉียบพลนัแบบลมิฟอยดใ์นผูใ้หญ ่(Adult acute 

lymphoblastic leukemia : ALL)

12 มะเรง็ตอ่มน า้เหลอืงในผูใ้หญ ่(Lymphoma)

13
มะเรง็เม็ดเลอืดขาวชนิดเฉียบพลนัแบบมยัอลีอยดใ์นผูใ้หญ ่(Acute

Myeloid Leukemia : AML)

14
มะเรง็เม็ดเลอืดขาวชนิดเฉียบพลนัในผูใ้หญ ่แบบ Acute promyelocytic

leukemia (APL) 

15
มะเรง็เม็ดเลอืดขาวเร ือ้รงัชนิดมยัอลีอยดใ์นผูใ้หญ ่(Chronic Myeloid 

Leukemia : CML)

16 มะเรง็เม็ดเลอืดขาวมยัอโิลมา ( Myeloma) 

โรคมะเรง็ทีก่ าหนดใชโ้ปรโตคอลปี 2562
ที่ ปี 2562

17 มะเรง็มดลกู (Uterine cancer) เร ิม่ 1 ม.ค. 61

18 มะเรง็กระเพาะอาหาร (Stomach Cancer) เร ิม่ 1 ม.ค. 61

19 มะเรง็กระดกูชนิด osteosarcoma เร ิม่ 1 ม.ค. 61

20 มะเรง็เด็ก (Pediatric cancer) เร ิม่ 1 เม.ย.61



การจา่ยชดเชยกรณีการรกัษาโรคมะเรง็

ประเภท ชนิดมะเรง็ การรกัษา การจา่ยชดเชย

OP

20 โปรโตคอล

รกัษาตรงตามโปรโตคอล
จา่ยคา่ยาไม่เกนิราคาทีป่ระกาศ+คา่ผสมยา 
160 บาท/วนั และรงัสรีกัษาไม่เกนิราคาเพดานทีก่ าหนด

รกัษาไม่ตรงโปรโตคอล 
จา่ยคา่ยาทกุรายการตามจรงิ + คา่ผสมยา 160 บาท/วนั รวม
แลว้ไม่เกนิเพดานราคา 2,300 บาท และรงัสรีกัษาตามจรงิไม่
เกนิราคาเพดานทีก่ าหนด

มะเรง็ทัว่ไป จา่ยคา่ยาและรงัสรีกัษา รวมไม่เกนิเพดาน 4,000 บาท

IP

20 โปรโตคอล
รกัษาตรงตามโปรโตคอล

จา่ย Deduct DRGs (CCUF) Add on คา่ยามะเรง็ตามราคา
เรยีกเก็บไม่เกนิเพดานราคาทีป่ระกาศ รงัสรีกัษารวมอยู่ใน 
DRGs

รกัษาไม่ตรงโปรโตคอล จา่ย DRGs ปกต ิไม่ม ีadd on ยามะเรง็
ในเขต จา่ยอตัราเบือ้งตน้ 8,250 บาท/AdjRW มกีารหกั
เงนิเดอืนของหน่วยงานภาครฐั
ขา้มเขต จา่ยAdj.RW 9,600 บาท/AdjRW โดยไม่หกั
เงนิเดอืน

มะเรง็ทัว่ไป

 คา่ใชจ้า่ยในการตรวจวนิิจฉัย, คา่ตรวจ LAB , และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ หน่วยบรกิารประจ าเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ย

 คา่ใชจ้า่ยส่วนทีเ่กนิจากเพดานการจา่ยชดเชยของ สปสช. ในหมวดคา่ยาเคม/ียาฮอรโ์มน /รงัสรีกัษา / รงัสวีางแผน หน่วยบรกิารทีร่กัษา

ไม่สามารถเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากหน่วยบรกิารประจ าหรอืผูป่้วยไดอ้กี



• ปรบัคา่สดัสว่นส าหรบัค านวณคา่น า้หนักสมัพทัธร์ายการกลุม่วนิิจฉัยโรครว่มทีม่กีารใชย้ารกัษาโรคมะเรง็ 
(Cancer Chemotherapy Unbundling Factor : CCUF) พ.ศ. 2562

การใหเ้คมบี าบดั หรอืฮอรโ์มน หรอืรงัสรีกัษา 
ส าหรบัผูป่้วยโรคมะเรง็

คูม่อืแนวทางการขอรบัคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุ กรณีรกัษา

โรคมะเรง็ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

ปีงบประมาณ 2563 ประกอบดว้ย

 ขอบเขตบรกิาร

 เงือ่นไขการจา่ย

 อตัราการจา่ย

 คา่ CCUF

เผยแพร/่ประกาศใช ้

(ส าหรบัขอ้มูลบรกิาร

ปีงบประมาณ 2563)



หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการจา่ยชดเชย

1. จา่ยชดเชยคา่ใชจ้า่ยในการผ่าตดัตอ้กระจกและค่าเลนสแ์กว้ตาเทยีมใหก้บัผูป่้วยเฉพาะกรณีทีแ่พทย ์

วนิิจฉัยเป็นโรคตอ้กระจกในผูส้งูอาย ุ(Senile Cataract) ระดบัการมองเห็น (V/A) แย่กวา่ 20/200 ทีม่ี

อาย ุ40 ปีขึน้ไป

2. การผ่าตดัตอ้กระจกในผูป่้วยทีร่ะดบัการมองเห็น (V/A) ดกีวา่หรอืเท่ากบั 20/200 จา่ยชดเชยตามรอบ 

STM ปกต ิในอตัราขา้งละ 5,000 บาท

3. จา่ยชดเชยใหก้บัหน่วยบรกิารรบัสง่ตอ่ใน UC ทีม่คีณุสมบตัติามเกณฑศ์กัยภาพฯทีก่ าหนด 

4. ผูป่้วยโรคตอ้กระจกประเภทอืน่หรอืผูท้ีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการเปลีย่นเลนสแ์กว้ตาเทยีมดว้ยสาเหตอุืน่ๆรบั

การชดเชยตามระบบ DRGs ปกติ

4.การใหบ้รกิารผูป่้วยผ่าตดัตอ้กระจก (Cataract)

และเลนสแ์กว้ตาเทยีม



อตัราการจา่ยชดเชยคา่บรกิาร

1. จา่ยชดเชยคา่ผ่าตดัในอตัราเหมาจา่ย

 การผ่าตดัในรายทีไ่ม่มภีาวะแทรกซอ้นชดเชย                       ขา้งละ 7,000 บาท

 การผ่าตดัในรายทีม่ภีาวะแทรกซอ้นชดเชย                           ขา้งละ 9,000 บาท

 การผ่าตดัในรายที ่VA ดกีวา่หรอืเทา่กบั 20/200 ชดเชย          ขา้งละ 5,000 บาท 

2. จา่ยชดเชยคา่เลนสแ์กว้ตาเทยีม

 เลนสพ์บัได ้ ในอตัราขา้งละ 2,800 บาท

 เลนสแ์ข็ง ในอตัราขา้งละ 700 บาท

หมายเหต:ุ เฉพาะเลนสท์ีอ่ยู่ในประกาศของ สปสช.และชนิด  เลนสต์ามรหสั Instrument



การบนัทกึขอ้มูลขอรบัคา่ใชจ้า่ย

1. บนัทกึขอ้มลูในโปรแกรม e-Claim

2. บนัทกึรหสัการวนิิจฉัยโรคหลกัเป็นตอ้กระจกในผูส้งูอายุ

3. บนัทกึรหสัหตัถการตามทีก่ าหนด ทัง้นีก้ารผ่าตดัตอ้กระจก 2 ขา้ง ตอ้งระบ ุ

extension code มากบัรหสั ICD9-CM ดว้ย

4. บนัทกึรหสัการวนิิจฉัยโรครองทีร่ะบรุะดบัสายตา (V/A)

5. บนัทกึขอ้มลูเบกิเลนสแ์กว้ตาเทยีม ในหนา้คา่รกัษาพยาบาลชอ่งอวยัวะเทยีม/

อปุกรณบ์ าบดัรกัษา



กรณีเพือ่ลดความเสีย่ง

ดา้นการเงนิของหน่วยบรกิาร



หลกัเกณฑ:์กรณีเพือ่ลดความเสีย่งดา้นการเงนิของหน่วยบรกิาร

01

02

03

ประกอบดว้ย

รายการ 



รายการอปุกรณ ์อวยัวะเทยีม ในการบ าบดัรกัษาโรค และ ขอ้บง่ช ี ้
ประกาศส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

เร ือ่ง รายการอปุกรณ ์อวยัวะเทยีมในการบ าบดัโรค และขอ้บ่งช ี ้ พ.ศ. 2562

1)  รายการอปุกรณ ์อวยัวะเทยีมในการบ าบดัโรค และขอ้บ่งช ี ้ส าหรบัใหบ้รกิารสาธารณสขุแกผู่ม้สีทิธใินระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ

2)  รายการอปุกรณ ์อวยัวะเทยีมในการบ าบดัโรค และขอ้บ่งช ี ้ส าหรบัใหบ้รกิารสาธารณสขุแกผู่พ้กิารทีม่สีทิธใินระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ

• อปุกรณก์ลุม่ที ่1 จา่ยตามระบบ

Point system with ceiling with global budget 

• ก าหนดอตัราจา่ยชดเชย 1.0 บาท/point

(สง่ขอ้มูลตัง้แต่ 1 ม.ค. 61) 

อตัราจา่ยฯ 

• แกไ้ข และ/หรอื เพิม่เตมิ ชือ่ ลกัษณะ ขอ้บง่ชีก้ารใช ้

อปุกรณ ์ราคา รวม 17 รายการ

สิง่ที่

เปลีย่นแปลง



ระบบการเบกิยา Clopidogrel bisulfate 75 mg tablet

เงือ่นไข

1.การจา่ยคา่ชดเชยยา Clopidogrel เป็นเงนิ 

(เดมิจา่ยเป็นยาผ่านโปรแกรมระบบบญัชยีา จ(2))

- กรณีผูป่้วยนอก : จา่ยเพิม่เตมิจากเหมาจา่ย กรณี OP ในหน่วยบรกิาร/OP ในจงัหวดั รวมทัง้กรณี 

OPAE และ OP-Refer

- กรณีผูป่้วยใน : จา่ยเพิม่เตมิจากระบบ DRGs ทกุกรณี

อตัราการจา่ย 

จา่ย ราคาเม็ดละ 2 บาท 5 สตางค ์(2.05 บาท) 

หมายเหตุ หน่วยบรกิารสง่ขอ้มลู TMT ยา Clopidogrel ทีบ่นัทกึเบกิผ่านโปรแกรม e –Claim ส าหรบั

บรกิารทีเ่กดิขึน้ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562  เป็นตน้ไป

กรณีทีจ่ าเป็นตอ้งก ากบัการใชบ้รกิารอยา่งใกลช้ดิ



การเบกิชดเชยคา่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพือ่การตรวจวนิิจฉัยและ
การรกัษาผูป่้วยมะเรง็เตา้นมระยะเร ิม่ตน้ ดว้ยยา trastuzumab

เงือ่นไข

• เป็นผูป่้วยมะเรง็เตา้นมระยะเร ิม่ตน้

• ตรวจการเบกิ FISH (Fluorescence In Situ Hybridization ) หรอื (DISH test )

• กรณีผูป่้วยนอก : จา่ยเพิม่เตมิจากเหมาจา่ย กรณี OP ในหน่วยบรกิาร/OP ในจงัหวดั  รวมทัง้กรณี OPAE และ OP-Refer

• กรณีผูป่้วยใน : จา่ยเพิม่เตมิจากระบบ DRGs ทกุกรณี

อตัราการจา่ย 

: จา่ยเพิม่เตมิกรณีผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน และจา่ยตามจรงิไม่เกนิรายละ 10,000 บาท/เตา้นม 1ขา้ง

หมายเหตุ หน่วยบรกิารสง่ขอ้มูลผ่านโปรแกรม e –Claim(บรกิารอืน่ๆทีไ่ม่จดัหมวด) ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 เป็นตน้ไป ดงันี้

บรกิารทีเ่กดิขึน้ในปีงบประมาณ 2562  (1 เม.ย. – 30 ก.ย. 62) ทีย่งัไม่ไดส้ง่ขอ้มูลขอรบัคา่ใชจ้า่ยฯ

บรกิารทีเ่กดิขึน้ในปีงบประมาณ 2563 ( 1 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป)



การเบกิชดเชยคา่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพือ่การตรวจวนิิจฉัยและการรกัษา

ผูป่้วยมะเรง็ Chronic myeloid leukemia (CML) กรณีการสัง่ใชย้า Imatinib

เงือ่นไข

• เป็นผูป่้วยมะเรง็ Chronic myeloid leukemia (CML) 

• การตรวจยนี  mutation   โดยการตรวจ ดว้ยวธิ ีpolymerase chain reaction (PCR) หรอื 

Fluorescence insitu hybridization  (FISH) ทีบ่นัทกึเบกิผ่านโปรแกรม e -Claim 

อตัราการจา่ย 

: จา่ยเพิม่เตมิ (on-top) ทัง้กรณีผูป่้วยนอก และผูป่้วยใน โดยจา่ยตามจรงิไม่เกนิรายละ 8,000 บาท/ปี

หมายเหตุ หน่วยบรกิารสง่ขอ้มูลผ่านโปรแกรม e –Claim (บรกิารอืน่ๆทีไ่ม่จดัหมวด) ตัง้แต ่1 ตลุาคม 

2562 เป็นตน้ไป ดงันี้

บรกิารทีเ่กดิขึน้ในปีงบประมาณ 2562  (1 ม.ค. – 30 ก.ย. 62) ทีย่งัไม่ไดส้ง่ขอ้มูลขอรบัคา่ใชจ้า่ยฯ

บรกิารทีเ่กดิขึน้ในปีงบประมาณ 2563 ( 1 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป)



กองทนุฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นการแพทย ์





รายการ เงือ่นไข/กระบวนการ/ขัน้ตอน

1. กลุม่เป้าหมาย ผูม้สีทิธหิลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้ 

1. คนพกิาร (รหสัสทิธยิอ่ย 74) 

2. ผูป่้วยทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นการแพทย ์ไดแ้ก ่ผูป่้วย Sub-

acute และผูป่้วยอืน่ๆ

3. ผูส้งูอาย ุทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นการแพทย ์

2. หน่วยบรกิารทีม่สีทิธิ

ขอรบัคา่ใชจ้า่ย

หน่วยบรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตทิกุแหง่

3. การบนัทกึขอ้มลู โปรแกรมบนัทกึขอ้มูลเบกิอปุกรณค์นพกิารและการใหบ้รกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

DISABILITY PORTAL (http://portal.nhso.go.th/disability/)

หน่วยบรกิารใน กทม. บนัทกึขอ้มลูใน OP BKK Claim เชน่เดมิ  สปสช. กทม.จะ

รวบรวมขอ้มลูสง่ตอ่ให ้สปสช. เพือ่ประมวลผลจา่ยจากกองทนุฟ้ืนฟูตอ่ไป

4. การจา่ยชดเชย Point system with ceiling with global budget

กองทนุฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นการแพทย ์

http://portal.nhso.go.th/disability/


รายการบรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นการแพทย ์ทีจ่า่ยชดเชยจากงบคา่บรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ดา้นการแพทย ์

ล าดบั กจิกรรม รหสั

รายบคุคล

อตัราจา่ย

(คร ัง้/วนั)

รหสั

รายกลุม่

อตัราจา่ย

(คร ัง้/วนั/คน)

1 กายภาพบ าบดั (ชมุชน/หน่วยบรกิาร) H9339 150 -

2 กจิกรรมบ าบดั (ชมุชน/หน่วยบรกิาร) H9383.1 150 H9383.2 75

3 การแกไ้ขการพดู H9375.1 150 H9375.2 75

4 จติบ าบดั H9449.1 300 H9449.2 150

5 พฤตกิรรมบ าบดั H9433.1 300 H9433.2 150

6 การฟ้ืนฟูการไดย้นิ H9549 150 - -

7 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการเห็น H9378.2 150 H9378.3 75

8 Early Intervention H9438.1 150 H9438.2 75

9 Phenol block H0489 500 - -

1. รายการอปุกรณเ์คร ือ่งชว่ยคนพกิาร 76 รายการ ตามประกาศฯ Instrument ปี 2562

2. บรกิารฝึก O&M

3. บรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นการแพทย ์9 รายการ

rehab and 

instrument_63



รอบ ชว่งเวลาขอ้มลู รอบจา่ย รายละเอยีดการจา่ย

1 16 สค-30 กย 62 ตค  62 seamless ทกุหน่วยบรกิาร

2 1 ตค - 31 ตค 62 พย 62 @ IT ตดัขอ้มูลบรกิารกายภาพบ าบดัในชมุชน กจิกรรมบ าบดัในชมุชน บรกิาร 

O&M และอปุกรณ ์9 รายการ ของหน่วยบรกิารในจงัหวดัทีม่กีองทนุฟ้ืนฟู

สมรรถภาพระดบัจงัหวดั สง่ขอ้มูลรายเขตใน Branch DB

@ สบช.แจง้เขตตรวจสอบขอ้มูล ดงึขอ้มูลจาก Branch DB ใหก้องทนุฟืนฟู

สมรรถภาพ ระดบัจงัหวดั และตดิตามการจา่ยชดเชยตามก าหนด

@ IT สง่ขอ้มูลทีเ่หลอื เขา้สูร่ะบบ Seamless ภายในวนัที ่8 ของเดอืน

@ สจช. จา่ยชดเชยคา่บรกิาร

3 1 พย - 30 พย 62 ธค 62

4 1 ธค - 31 ธค 62 มค 63

5 1 มค - 31 มค 63 กพ 63

6 1 กพ - 29 กพ 63 มคี 63

7 1 มคี - 31 มคี 63 เมย 63

8 1 เมย- 30 เมย 63 พค 63

9 1 พค - 31 พค 63 มยิ 63

10 1 มยิ - 30 มยิ 63 กค 63

11 1 กค - 31 กค 63 สค 63

12 1 สค - 31 สค 63 กย 63

13 1 กย - 30 กย 63 ปีงบประมาณ 2564

กรอบเวลาการจดัสง่ขอ้มูลบรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ



กองทนุบรกิารการแพทยแ์ผนไทย



รายการ เงือ่นไข/หลกัเกณฑ ์

1. กลุม่เป้าหมาย ผูป่้วยทีม่สีทิธหิลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้

2. หน่วยบรกิารทีม่สีทิธิ

ขอรบัคา่ใชจ้า่ย

หน่วยบรกิารประจ า หน่วยบรกิารปฐมภมู ิหรอื หน่วยบรกิารรว่มใหบ้รกิารดา้นแพทยแ์ผนไทย ทีม่กีาร

จดับรกิารการแพทยแ์ผนไทยและผ่านการตรวจประเมนิตามเกณฑข์ึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยบรกิารรว่ม

ใหบ้รกิาร

1. หน่วยบรกิารรว่มใหบ้รกิารดา้นแพทยแ์ผนไทย จา่ยตามรายการ (Fee schedule) ไดแ้ก ่สถาบนั

กลัยาณร์าชนครนิทร ์และโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยผ์สมผสาน

2. หน่วยบรกิารประจ า จา่ยตามรายการ (Fee schedule) ดว้ยระบบ Point system ภายใตว้งเงนิทีไ่ดร้บั

จดัสรร (Global Budget) ส าหรบัหน่วยบรกิารปฐมภมูแิละหน่วยรว่มใหบ้รกิาร ในเครอืขา่ยหน่วยบรกิาร

ประจ า จะจา่ยผ่านหน่วยบรกิารประจ า

3. การบนัทกึขอ้มูล  หน่วยบรกิาร ในพืน้ที ่สปสช.เขต 1-12 ใหส้ง่ขอ้มูลการใหบ้รกิารตามโครงสรา้งมาตรฐานดา้นแพทย ์

และสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ 

(43 แฟ้ม) คอื แฟ้ม PERSON, แฟ้ม SERVICE, แฟ้ม DIAGNOSIS_OPD, แฟ้ม DRUG_OPD,

แฟ้ม PROCEDURE_OPD

 หน่วยบรกิารในพืน้ที ่สปสช.เขต 13 กทม. ผ่านโปรแกรม OP BKK Claim

กองทนุบรกิารการแพทยแ์ผนไทย



รายการบรกิาร

(Fee Schedule) (ตอ่คร ัง้)

อตัรา

คา่ใชจ้า่ย 

(point)

เงือ่นไข

1. บรกิารนวด 200
1. ผูร้บับรกิารเป็นผูม้สีทิธ ิUC

2. บนัทกึรหสัโรคตาม ICD-10/ICD-

10Thaimed และรหสัหตัถการการแพทย ์

แผนไทย 

3. การใหบ้รกิารประเภทบรกิารผูป่้วยนอกทัว่ไป 

ไม่เกนิวนัละ 1 คร ัง้/หน่วยบรกิาร  

หมายเหต ุ

- บรกิารนวด/ประคบ/นวดและประคบ ภายในวนั

เดยีวกนัใหเ้บกิไดเ้พยีงรายการบรกิารใดบรกิาร

หน่ึงตอ่หน่วยบรกิารเทา่น้ัน

2. บรกิารประคบ 150

3. บรกิารนวดและประคบ 250

4. บรกิารอบสมุนไพร 120

เงือ่นไข อตัราจา่ยบรกิารการแพทยแ์ผนไทย



รายการบรกิาร

(Fee Schedule) (ตอ่คร ัง้)

อตัรา

คา่ใชจ้า่ย

(บาท)

เงือ่นไข

5. การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

มารดาหลงัคลอดตามแนวเวช

ปฏบิตัดิา้นการแพทยแ์ผนไทย 

(เฉพาะรายการนี ้ หน่วย

บรกิารประจ าจะไดร้บัการจา่ย

ในอตัรา Point ละ 1 บาท)

500 บาท 1. ผูร้บับรกิารเป็นผูม้สีทิธ ิUC สทิธ ิเป็นรายคร ัง้ ไม่เกนิ 5 คร ัง้ (1 CID-UC นับไม่เกนิ 5

คร ัง้) 

2. บนัทกึรหสัโรคตาม ICD-10/ICD-10Thaimed และรหสัหตัถการการแพทยแ์ผนไทย

ครบ 5 กจิกรรม/คร ัง้ ดงันี้

2.1 การบรบิาลหญงิหลงัคลอดดว้ยการทบัหมอ้เกลอืทีท่ ัว่รา่งกาย (900-77-12),

2.2 การบรบิาลหญงิหลงัคลอดดว้ยการนวดทีท่ ัว่รา่งกาย (900-77-13),

2.3 การบรบิาลหญงิหลงัคลอดดว้ยการประคบสมุนไพรทีท่ ัว่รา่งกาย (900-77-14),

2.4 การบรบิาลหญงิหลงัคลอดดว้ยการอบไอน า้สมุนไพรทีท่ ัว่รา่งกาย (900-77-16),

2.5 การบรบิาลหญงิหลงัคลอดดว้ยการปฏบิตัติวัส าหรบัหลงัคลอดทีท่ ัว่รา่งกาย (900-

77-30) รวมไม่เกนิ 5 คร ัง้/3 เดอืน

3. การใหบ้รกิารประเภทบรกิารผูป่้วยนอกทัว่ไป ภายในเวลา 3 เดอืนหลงัคลอด ไม่เกนิวนั

ละ 1 คร ัง้

เงือ่นไข อตัราจา่ยบรกิารการแพทยแ์ผนไทย



รายการบรกิาร

(Fee Schedule)

อตัรา

คา่ใชจ้า่ย 

(point)

เงือ่นไข

6. การใชย้าจาก

สมุนไพรในบญัชยีา

หลกัแหง่ชาติ

25 1. ผูร้บับรกิารเป็นผูม้สีทิธ ิUC

2. บนัทกึรหสัโรคตาม ICD-10/ICD-10Thaimed

และการสัง่การใชย้าสมุนไพรในบญัชยีาหลกั

แหง่ชาตติามทีก่รมการแพทยแ์ผนไทยและ

การแพทยท์างเลอืกก าหนด

3. การใหบ้รกิารประเภทบรกิารผูป่้วยนอกทัว่ไป

ไม่เกนิวนัละ 1 คร ัง้/ใบสัง่ยา

เงือ่นไข อตัราจา่ยบรกิารการแพทยแ์ผนไทย



กรณีผูป้ระกนัตนทีเ่ป็นคนพกิาร 
ใชส้ทิธริบับรกิารสาธารณสขุตามกฎหมาย

วา่ดว้ยหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ



สามารถ เลอืกใชส้ทิธ ิUC หรอื SSS อยา่งใดอยา่งหน่ึง ตามรอบทีก่ าหนด  (ปีละ 1 คร ัง้)  

เร ิม่เลอืกไดต้ ัง้แต ่1 ธนัวาคม 2560 – 31 มนีาคม 2561

(ตามระบบทีส่ านักงานประกนัสงัคมก าหนด >> ตดิตอ่ที ่สนง. ประกนัสงัคมจงัหวดั) 

หนา้จอตรวจสอบสทิธ ิ 

สทิธทิีใ่ชใ้นการรกัษาพยาบาล  : สทิธหิลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้ (ผูป้ระกนัตนคนพกิาร)

สทิธทิีใ่ชเ้บกิ : สทิธหิลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้ (ผูป้ระกนัตนคนพกิาร)

สทิธผิูป้ระกนัตนคนพกิาร
กรณีเลอืกใชส้ทิธ ิUC
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หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และอตัราการเบกิจา่ย

1. เป็นการจา่ยชดเชยการใหบ้รกิารแกค่นพกิารทีเ่ป็นผูป้ระกนัตน สทิธปิระกนัสงัคมทีใ่ช ้

สทิธริบับรกิารสาธารณสขุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

2. การใชส้ทิธริบับรกิารสาธารณสขุของบคุคลกลุม่ดงักลา่ว ใชส้ทิธเิขน่เดยีวกบัคน

พกิารสทิธหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

3. เป็นจา่ยชดเชยใหแ้กห่น่วยบรกิารทีเ่ขา้รว่มในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

4. หลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและอตัราการเบกิจา่ย เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและอตัราการ

เบกิจา่ยของสทิธหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
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ขัน้ตอนการใหบ้รกิารของหน่วยบรกิาร     

1. เมือ่ผูป้ระกนัตนทีเ่ป็นคนพกิารเขา้รบับรกิารทีห่น่วยบรกิาร   ใหห้น่วยบรกิารตรวจสอบสทิธจิากระบบ

ตรวจสอบสทิธขิอง สปสช. เชน่เดยีวกบัการใหบ้รกิารแก ่

ผูม้สีทิธหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(สทิธ ิUC) ทัว่ไป

2. หนา้จอแสดงสทิธ ิจะแสดงขอ้มูลดงันี้

- สทิธกิารรกัษาพยาบาล เป็น สทิธปิระกนัสขุภาพถว้นหนา้ (ผูป้ระกนัตนคนพกิาร) 

- สทิธทิีใ่ชเ้บกิ เป็น สทิธปิระกนัสขุภาพถว้นหนา้ (ผูป้ระกนัตนคนพกิาร)

3. การใหบ้รกิาร และสทิธปิระโยชน ์เป็นไปตามสทิธปิระโยชนข์องคนพกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพ

แหง่ชาติ

4. ภายหลงัการใหบ้รกิารใหห้น่วยบรกิารสง่ขอ้มูลเพือ่ขอรบัคา่ใชจ้า่ยตามหลกัเกณฑ ์

เงือ่นไข และอตัราการเบกิจา่ย เชน่เดยีวกบัสทิธหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ



เป็นไปตามทีก่ าหนด

เชน่เดยีวกบัการด าเนินการใน

สทิธหิลกัประกนัสขุภาพ

แหง่ชาต ิตามคูม่อืแนวทาง

ปฏบิตัใินการขอรบัคา่ใชจ้า่ย

เพือ่บรกิารสาธารณสขุสทิธิ

หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

ปีงบประมาณ 2562 

หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารเบกิจา่ย

• หลกัเกณฑ/์เงือ่นไขการเบกิ

• การสง่ขอ้มูล

• ระยะเวลาการสง่ขอ้มูล 

• การปรบัลดกรณีสง่ขอ้มูลลา่ชา้ 

• การถกูปฏเิสธการจา่ยชดเชยและการอทุธรณ ์ 

• การเก็บเวชระเบยีนเพือ่การตรวจสอบ

• การตรวจสอบรายงานการโอนเงนิ 




