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แนวทาง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย 
บริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งล าไส้ใหญ่ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

พื้นที่กรุงเทพมหานคร  ปีงบประมาณ 2562 

 

           โรคมะเร็งล ำไส้ใหญ่เป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆในคนไทย และอุบัติกำรณ์เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  
ในปัจจุบัน ผลกำรศึกษำทำงวิชำกำรพบว่ำ กำรตรวจคัดกรองโรคมะเร็งล ำไส้ใหญ่ส ำหรับกลุ่มเสี่ยงตำมแนวทำง              
เวชปฎิบัติท ำให้ตรวจพบควำมผิดปกติและรักษำได้ตั้งแต่ในระยะก่อนเป็นมะเร็งหรือเป็นมะเร็งระยะเริ่มแรก   
ซึ่งพบว่ำสำมำรถลดอัตรำกำรเสียชีวิต และเพ่ิมคุณภำพชีวิตจำกโรคมะเร็งล ำไส้ใหญ่ได้อย่ำงชัดเจน    
 

1.วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ิมกำรเข้ำถึงบริกำรตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งล ำไส้ใหญ่ในกลุ่มประชำชนสิทธิหลักประกัน

สุขภำพถ้วนหน้ำ อำยุ 50-70 ปี   
1.2 ลดอัตรำกำรเกิดมะเร็งล ำไส้ใหญ่ระยะลุกลำม 

1.3 ส่งเสริมให้กลุ่มเสี่ยงได้รับกำรส่งต่อและดูแลต่อเนื่อง โดยมีเครือข่ำยของหน่วยบริกำรในระดับพ้ืนที่
ดูแลอย่ำงต่อเนื่อง 

2. วงเงินงบประมาณ                                                                                                                        
 ปีงบประมำณ 2562 ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร (สปสช.) ได้รับจัดสรรงบ

ค่ำบริกำรผู้ป่วยนอก จ ำนวน เท่ำกับ 0.92 บำทต่อผู้มีสิทธิ เป็นค่ำบริกำรส ำหรับบริกำรตรวจคัดกรองและตรวจยืนยัน
มะเร็งล ำไส้ใหญ่ fit test ให้แก่ประชำชนสิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติช่วงอำยุ 50-70 ปี   
3. เป้าหมาย  

3.1 ตรวจคัดกรองมะเร็งล ำไส้ใหญ่ด้วยวิธี FIT test    จ ำนวน  109,609 รำย   
3.2 ตรวจยืนยันด้วย Colonoscopy    จ ำนวน     2,077 รำย  
3.3 ตัดและตรวจชิ้นเนื้อ (Biopsy)     จ ำนวน        729 รำย 
3.4 ตรวจยืนยันด้วย Colonoscopy with Polypectomy      จ ำนวน         36 รำย 

4. ขอบเขตบริการ 
           4.1 ตรวจคัดกรองมะเร็งล ำไส้ใหญ่ด้วยวิธี FIT test ในกลุ่มประชำชนสิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ อำยุ  
50-70 ปี ณ วันรับกำรบริกำร (นับตำม พ.ศ.เกิด คือ พ.ศ. 2491-2511) โดยก ำหนดค่ำ Cut off ที่100 ng/mL) 

4.2 ตรวจยืนยันและวินิจฉัยด้วยกำรส่องกล้อง (Colonoscopy)  บริกำรตัดติ่งเนื้อ (Polypectomy)  และ
บริกำรตัดและส่งตรวจชิ้นเนื้อ (biopsy)  ในกลุ่มประชำชนสิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ อำยุ 50-70 ปี ที่มีผล
ตรวจ FIT test เป็นบวก 
        หมายเหตุ : ในกลุ่มที่มีอาการแสดง ให้เบิกจากระบบบริการปกติของ สปสช. (ระบบ IP หรือระบบ OP Refer ) 
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5. แนวทาง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย  
 

 5.1 การจ่ายค่าใช้จ่ายบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งล าไส้ใหญ่ ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 5.1.1 ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับบริกำรตรวจคัดกรองอุจจำระด้วยวิธี FIT test จ ำนวน 0.92 บำทต่อผู้มีสิทธิ บริหำร
จัดกำรระดับเขต โดยจัดสรรเงินเป็น Global budget ระดับเขต ตำมจ ำนวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนที่อำยุ 50-70 ปี 
โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษำยน 2561 และควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแต่ละเขต  ยกเว้นผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนกับ
กรมแพทย์ทหำรเรือและกรมแพทย์ทหำรอำกำศ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีสิทธิที่ไม่ได้อยู่ในเป้ำหมำย และ ให้ปรับเกลี่ย
ค่ำใช้จ่ำยให้กับ Global budget ระดับเขตของเขต 1 ถึงเขต 13 ตำมจ ำนวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนที่อำยุ 50-70 ปี
ของแต่ละเขต โดยแนวทำงกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยให้จ่ำยหน่วยบริกำรตำมแผนกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก  
อปสข.  
 5.1.2 ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับบริกำรกำรตรวจยืนยันและกำรรักษำเบื้องต้น (กำรตรวจด้วยส่องกล้องพร้อมยำที่
เกี่ยวข้อง กำรบริกำรตัดและตรวจชิ้นเนื้อเพ่ือยืนยัน และกำรบริกำรตัดติ่งเนื้อ (Polypectomy)) จ ำนวน 1.39 บำท
ต่อผู้มีสิทธิ บริหำรจัดกำรระดับประเทศแบบมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยระดับเขต และสปสช.สำมำรถปรับเกลี่ย
เป้ำหมำยระดับเขตได้ตำมผลงำนบริกำร  

 5.2 แนวทางด าเนินงาน 
สปสช.เขต ร่วมกับ เครือข่ำยหน่วยบริกำร  ร่วมกันก ำหนดแนวทำง และจัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรจัดบริกำร

ระดับเขตเสนอ อปสข. ให้ควำมเห็นชอบ รำยละเอียด ดังนี้ 
5.2.1 ก ำหนดเป้ำหมำยและพ้ืนที ่ด ำเนินกำร  
5.2.2 ก ำหนดเครือข่ำยหน่วยบริกำร หน่วยบริกำรหลัก และ หน่วยบริกำรในเครือข่ำย ที่เข้ำร่วมให้บริกำร      
คัดกรอง 
5.2.3 ก ำหนดเป้ำหมำยรำยหน่วยบริกำรและกระจำยเป้ำหมำย โดยสำมำรถปรับเกลี่ยเป้ำหมำยภำยในเขตได ้ 
5.2.4 ก ำหนดแผนและแนวทำงด ำเนินกำร แนวปฏิบัติกำรให้บริกำรและระบบกำรส่งต่อเพ่ือกำรตรวจยืนยัน  
5.2.5 ก ำหนดให้หน่วยบริกำรที่ได้รับเป้ำหมำยด ำเนินกำร ภำยใต้แผนกำรด ำเนินกำรจัดบริกำรระดับเขต  
ค ำนึงถึงประสิทธิภำพและกำรบรรลุผลงำนตำมเป้ำหมำย  โดยระบุรำยชื่อหน่วยบริกำรที่ร่วมจัดบริกำรและ
งบประมำณ ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  พร้อมทั้งระบุระยะเวลำตั้งแต่เริ่มต้นด ำเนินกำรให้บริกำร ถึงวันที่     
30 กันยำยน 2562 
5.2.6 ก ำกับติดตำมและรำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงที่ส่วนกลำงก ำหนด โดยมีกำรตรวจสอบ
ข้อมูลว่ำด ำเนินกำรจริงและไม่เบิกซ้ ำซ้อนกับรำยกำรอ่ืน 

  
 
 
 
 

 
3. / 5.3 กำรจ่ำย...  



3 

 

 

 

 5.3 การจ่ายค่าใช้จ่ายให้หน่วยบริการ  
   5.3.1  ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับบริกำรคัดกรองอุจจำระ ด้วยวิธี FIT test จ่ำยแบบเหมำจ่ำย ในอัตรำ ไม่เกิน                  

35 บำทต่อรำย ภำยใต้ Global budget ระดับเขต ตำมจ ำนวนเป้ำหมำยที่ได้รับจัดสรรตำมแผนกำรด ำเนินกำร
ระดับเขตที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของ อปสข. หรือจ่ำยตำมข้อตกลงด ำเนินงำนตำมโครงกำรหรือจ่ำยตำมโครงกำร 
ภำยใต้แผนกำรด ำเนินกำรระดับเขตที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของ อปสข.  
             5.3.2  ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับบริกำรตรวจยืนยันด้วยกำรส่องกล้องพร้อมยำที่เกี่ยวข้อง กำรตัดและตรวจชิ้นเนื้อ
เพ่ือยืนยัน และกำรบริกำรตัดติ่งเนื้อ (Polypectomy) โดยจ่ำยให้หน่วยบริกำรตำมผลงำนจริงแบบ fee schedule  
ทีไ่ม่ซ้ ำซ้อนกับกำรเบิกจ่ำยจำกค่ำบริกำรผู้ป่วยใน ค่ำบริกำรกำรผ่ำตัดแบบวันเดียว (One Day Surgery) ค่ำบริกำร
ผู้ป่วยนอกส่งต่อ (PO Refer) ส่วนกรณีผู้ป่วยต้องนอนโรงพยำบำลเมื่อมีข้อบ่งชี้หรือมีภำวะแทรกซ้อนให้เบิกค่ำใช้จ่ำย
จำกงบบริกำรผู้ป่วยในตำม DRGs ) โดยก ำหนดอัตรำจ่ำยแบบผู้ป่วยนอก ดังนี้ 
  1)  ค่ำตรวจยืนยันด้วย Colonoscopy อัตรำ ไม่เกิน  2,500 บำทต่อรำย 
  2)  ค่ำตัดและตรวจชิ้นเนื้อ Biopsy อัตรำ ไม่เกิน  660 บำทต่อรำย  
  3)  ค่ำตรวจยืนยันด้วย Colonoscopy with Polypectomy  อัตรำไม่เกิน 3,300 บำทต่อรำย  

 ทั้งนี้  สำมำรถปรับเกลี่ยเป้ำหมำยภำยในเขตและระหว่ำงเขตได้ เมื่อสิ้นสุดไตรมำส 2   
 

6. การบันทึกข้อมูล 
 6.1 กำรบันทึกข้อมูลกำรจัดบริกำร Fit test หน่วยบริกำรบันทึกข้อมูลในโปรแกรม BPPDS   
 6.2 กรณีผลกำรตรวจFit test ผิดปกติ และต้องท ำหัตถกำรตรวจยืนยันด้วย Colonoscopy, Colonoscopy 
with Polypectomy และBiopsy บันทึกข้อมูลในโปรแกรม OP BKK claim โดยใช้รหัสตำม สปสช. เขต 13 ก ำหนด                                

7.  ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
           7.1 ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต13 กรุงเทพมหำนคร ประมวลผลข้อมูลบริกำรFit testจำก
เครือข่ำยหน่วยบริกำร และตั้งฎีกำเบิกจ่ำยให้หน่วยบริกำร โดยในครั้งแรกจะประมวลผลจ่ำยในเดือนมกรำคม 2562   
           7.2 กรณีบริกำรตรวจยืนยัน Colonoscopy, Colonoscopy polypectomy และ Biopsy ส ำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต13 กรุงเทพมหำนคร ส่งข้อมูลให้สปสช.ส่วนกลำงประมวลผลจ่ำยชดเชยบริกำร  
   
 

8. บทบาทหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อในการติดตามก ากับและประเมินผล 
      8.1 สถำบันมะเร็งแห่งชำติ สนับสนุนและก ำกับติดตำมเชิงวิชำกำร และผลงำนบริกำร ร่วมกับ สปสช.เขต 13 

กรุงเทพมหำนคร 
      8.2 กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข และส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร ประสำนงำนและก ำกับ

ติดตำมเชิงบริหำรจัดกำรร่วมกับ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหำนคร 
 

--------------------------------------------------- 



หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองและยืนยันมะเร็งล าไส้ใหญ่  

ปีงบประมาณ 2562 
 

1.  โรงพยาบาล ในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่  รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสิน รพ.นพรัตนราช-

ธานี และ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับเป้าหมาย จ านวน 20,000 ราย  โดยโรงพยาบาลจะด าเนินการตรวจ    

Fit test ในสิทธิ UC กทม. และรับผิดชอบการตรวจยืนยันด้วยวิธี Colonoscope โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้องจากหน่วยบริการประจ า 

2.  โรงพยาบาล ในสังกัดส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และ โรงพยาบาลต ารวจ จะด าเนินการตรวจ    

Fit test ในสิทธิ UC กทม. เฉพาะบัตรตนเอง 

3. โรงพยาบาลพระราม 2 และ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ จะด าเนินการดูแลบริการตรวจ Fit test ในสิทธิ 

UC กทม. โดยมีเงื่อนไขเดียวกับโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์  

4. หากหน่วยบริการอ่ืนๆ ให้บริการตรวจ Fit test และส่งต่อให้โรงพยาบาลดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาล     

จะเรียกเก็บตามระบบ OP Refer ปกต ิ


