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การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2566

สายงานบริหารกองทุน

 สํานักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ



National Health Security O
ffice –

NHSO
 –

w
w

w
.nhso.go.th

รายการ
จํานวนเงิน 

(ล้านบาท)

1. บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 161,602.6675

2. บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 3,978.4785

3. บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 9,952.1756

4. บริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง 1,071.4748

5. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสําหรับหน่วยบรกิารในพื้นทีก่ันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย 

และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
1,490.2880

6. ค่าบริการสาธารณสุขสําหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน 1,265.6460

7. ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสําหรับการบรกิารระดับปฐมภูมิ 188.8543

8. ค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,772.0000

9. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 437.3360

10. ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 21,381.1071

รวมทั้งสิ้น 204,140.0278

ค่าแรงของหน่วยบริการของรัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 61,842.0911

รวมกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ไม่รวมเงินเดือนหน่วยบริการ

ของรัฐ) 
142,297.9367

การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภาพรวม ปีงบประมาณ 2566การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภาพรวม ปีงบประมาณ 2566

ร่าง บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหวั 

ปีงบประมาณ 2566

ประเภทบริการ
จํานวนบาท/

ผู้มีสิทธิ

1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป 1,344.40

2. บริการผู้ป่วยในทัว่ไป 1,477.01

3. บริการกรณีเฉพาะ 399.49

4. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 17.23

5. บริการการแพทย์แผนไทย 19.16

6. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน

ลักษณะงบลงทุน (ค่าบริการทางการแพทย์

สําหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ เพื่อสนับสนุนเป็นค่าเสื่อมราคาของ

หน่วยบริการ)

128.69

รวม   (บาทต่อผู้มีสิทธิ) 3,385.98
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บริการสาธารณสุขที่ไม่อยูใ่นประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่สามารถรบัค่าใช้จ่าย

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข 

พ.ศ.2565  ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ข้อ 5 บริการสาธารณสุข ดังต่อไปนี้ ไม่อยู่ในประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่สามารถรับค่าใช้จ่ายเพื่อ

บริการสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้  

(1) การกระทําใดๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชีท้างการแพทย์

(2) การตรวจวินิจฉัยและการรักษาใดๆ ที่เกินความจําเป็นจากข้อบง่ชีท้างการแพทย์

(3) การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง

(4) การปลูกถ่ายอวัยวะที่นอกเหนือจากรายการที่กําหนด

(5) การบริการทางการแพทย์อื่น ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด
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การเข้ารับบริการของผู้มีสิทธิ การเข้ารับบริการของผู้มีสิทธิ 

1. เข้ารับบริการที่หน่วยบริการประจําที่ลงทะเบียนไว้ ในกรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วย

ฉุกเฉิน หรือกรณีที่มีเหตุสมควร สามารถเข้ารับบริการที่ใดก็ได้

2. กรณีอุบัติเหตุจราจรต้องใช้สิทธิตาม พรบ. ผู้ประสบภัยจากรถจนครบวงเงิน

คุ้มครองความเสยีหายเบื้องต้นก่อน

3. สามารถเข้ารับบริการสถานบริการอื่นได้ในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีเหตุอัน

สมควร (มาตรา 7 และ UCEP)
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เกณฑ์การจัดทําข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายฯเกณฑ์การจัดทําข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายฯ

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

2. ใช้รหัสการทําผ่าตัดและหัตถการตาม ICD9-CM ปี 2010   

3. รับไว้รักษาใน รพ. น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ให้นับเป็นผูป้่วยนอก ยกเว้น D/C เป็น Dead, Refer, 

Escape และ Against Advice

4. หากไม่อยู่ใน รพ. เกิน 24 ชั่วโมง ถือเป็นการลากลับบ้าน (Leave  day) และต้องหักลบออกจากการ

Admit ครั้งนัน้

5. ต้องจัดทํา Drug catalogue และบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายเป็นรายการยา สําหรับการเบิกจ่ายในกรณีที่ 

สปสช.กําหนด     

6. การให้บริการผู้ป่วยนอก แล้วต่อมารับไว้เป็นผู้ป่วยใน ภายใน 24 ชม.ให้ขอรับค่าใช้จ่ายเป็นผู้ป่วยใน
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เกณฑ์การจัดทําข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายฯเกณฑ์การจัดทําข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายฯ

6. กรณีผู้ป่วยใน ใช้ DRGs Version 5 ในการคํานวณจ่าย        

7. การจ่ายค่าใช้จ่าย จ่ายตามข้อมูลที่ส่งมาในแต่ละเดือน (sent date)     

8. การส่งข้อมูลขอรับค่าใช้จ่าย

 ส่งข้อมูลภายใน  30 วัน หลังจําหน่าย/ หลังให้บริการ หากส่งล่าช้ากว่าที่กําหนด จะมีการปรับ

ลดอัตราจ่ายตามมาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ที่คณะกรรมการกําหนด  

 ส่งข้อมูลเกิน 360 วัน ถือว่าไม่ประสงค์ขอเบิก

9. มีระบบพิสูจน์ตัวตน และการตรวจสอบก่อนจ่ายสําหรับรายการที่จ่ายแบบ Fee schedule ทุก

รายการ (บริการผู้ป่วยนอกและบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค) 

10. มีระบบตรวจสอบก่อนและหลังการจ่ายตามรายการที่กําหนด
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รายการ Authentication
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ข้อ ๘.๔.๒ แนวทางการจา่ยค่าใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นการจ่ายสําหรับการบริการสาธารณสุข ทั้งนี้ การจ่ายเป็นเงินจะจ่ายแบบเหมา

จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด จ่ายตามปริมาณงานทีเ่รียกเก็บภายหลังการให้บริการ จ่ายตามราคาของรายการที่กําหนด 

(Fee Schedule) และจ่ายตามโครงการที่กําหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ ทั้งนี้ ให้ สปสช. จัดให้มีกลไกการติดตาม กํากับ ตรวจสอบ… 

ทั้งก่อนและหลังการจา่ยชดเชย 

  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินงานและการบริหารจัดการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สําหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ข้อ ๓๑ แนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขโดยภาพรวม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ สปสช. กําหนด และให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณผ่านกลไกคณะทํางานภายใต้คณะอนุกรรมการ
กําหนดหลกัเกณฑ์การดาํเนนิงานและการบริหารจัดการกองทุน พัฒนาและทบทวนรายการและอัตราจ่ายที่เหมาะสม และกําหนดให้
รายการที่มีการจา่ย ตามรายการบริการ (Fee Schedule) มีระบบการพิสูจนต์ัวตน และการตรวจสอบก่อนจ่าย 

ที่มา 
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 แนวทางการพิสูจน์ตัวตนเข้ารับบริการ (Authentication)

1) หน่วยบริการ Authentication วิธีใดวิธีหนึ่งตามความพร้อม ดังนี้

1.1) ระบบ New Authen 1.2) ระบบ QR code ผ่าน Line สปสช. ID Line: @nhso , 

1.3) ระบบ ERM 1.4) ตู้ KIOSK
หมายเหตุ เน้นใหใ้ช้การ Authen ด้วยบัตรประชาชน Smart card หากเปน็การ authen โดยการ key in หรอืการรับรองโดย จนท.ของ

หน่วยบริการ อาจจะมีการตรวจสอบอกีครั้งหนึ่ง

2) ประชาชนผู้มีสิทธิ Authentication ได้ด้วยตนเอง โดยใช้ระบบ QR code ผ่าน line สปสช. ID Line: @nhso หรือเสียบบัตร

ประชาชน Smart Card ผ่านตู้ KIOSK หรือ Station ที่หน่วยบริการจดัเตรียมไว้ให้ประชาชน ซึ่งจะมีการเชื่อมต่อข้อมูลอัตโนมัติ

กับระบบของ สปสช.

3) สปสช.กําหนดวิธีการ Authentication สําหรับการเข้ารับบริการในปีงบประมาณ 2566 ตามประเภทบริการ  ดังนี้ 

3.1)  เข้ารับบริการรักษาทั่วไป (OPD/ IPD/ PP)             3.2)  Self Isolation           3.3)  UCEP Plus (สถานบริการอื่น)

3.4)  บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม_HD                3.5)  การบริการดูแลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น Common Illness                

โดยเลือกประเภทการ Authentication ตามประเภทการเข้ารับบริการแต่ละกรณี

4) กรณี Authen ด้วยการรับรองโดยผู้ปกครอง/เจ้าหน้าที่ของหนว่ยบริการ ใช้ในกรณีผู้สูงอายุ ที่มีบัตรประชาชนทีไ่ม่ได้ออกด้วย

ระบบคอมพิวเตอร์ และเด็กอายุต่ํากว่า 7 ปี 
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 กําหนดให้มีการ Authentication สําหรับการรับบริการทีก่ําหนดรูปแบบการจา่ยตามรายการและอัตราจ่ายแบบ Fee Schedule ดังนี้

1) บริการประเภทผู้ป่วยนอก

2) บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  

 รายการที่ได้รับการ ยกเว้น การ Authentication 

ลําดับ บริการ รายการบริการทีไ่ด้รับการ ยกเว้น การ Authentication

1 บริการผู้ป่วยนอก บริการ Telehealth (กรณีค่าบริการ 50 บาท)

2 บริการดูแลให้คําปรึกษากรณีผู้ป่วยที่ได้รับพิษ

3 บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางแบบผู้ป่วยใน ซึ่งมีการเบิกจ่าย Fee Schedule ร่วมด้วย

4 บริการ CAPD ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

5 บริการ Rare disease กรณีบริการผู้ป่วยนอก

6 บริการผู้ป่วย HIV และผู้ป่วยเอดส์

7 บริการสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรค 

บริการป้องกันและควบคุมภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์(TSH) และ โรคฟินิลคีโตนูเรีย (PKU) ในเด็กแรกเกิด

8 บริการป้องกันการยุติการตั้งครรภท์ี่ไม่ปลอดภยั

9 บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก ด้วยเครื่อง Tandem Mass Spectrometry (TMS)

10 บริการอื่นๆ บริการของหน่วยบริการที่ไม่ได้ใหบ้รกิารแก่ผู้ป่วยโดยตรง เช่น หน่วยที่รับตรวจ lab 

รายการบริการที่กําหนดให้ Authentication  
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1. บริการผู้ป่วยนอก (OP)
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บริการ หัวข้อ ปีงบฯ 2566

1. ผู้ป่วยนอก OP

ที่เบิกจ่ายจากส่วนกลาง 

เช่น กรณี OPAE,OP 

Anywhere,

CA Anywhere

เป็นต้น

หลักเกณฑ์เงื่อนไข 1) จ่ายตามอัตราและรายการ Fee Schedule ที่ สปสช.กําหนดเท่านั้น  

สําหรับกรณีที่ไม่มีในรายการ Fee Schedule  ให้แจ้ง สปสช. เป็น

รายกรณี

2) กําหนดให้มีการ Authentication ที่เบิกจ่ายแบบ Fee Schedule 

ทุกรายการ

3) มีระบบการตรวจสอบก่อนจ่าย ( Pre-audit)

ผู้มีสิทธิ สิทธิ UC

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบ UC

อัตราจ่าย จ่ายตามรายการและอัตรา Fee Schedule ที่กําหนด

โปรแกรม e-Claim
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บริการ หัวข้อ ปีงบฯ 2566

1.1 การรักษา 

COVID-19 

หลักเกณฑ์เงื่อนไข บริการรักษา COVID-19 และ long COVID-19 ประเภท

ผู้ป่วยนอกตามระบบปกติ 

ผู้มีสิทธิ  สิทธิ UC

 การจ่ายกรณีตรวจ lab อยู่ในระบบปกติ

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบ UC

อัตราจ่าย จ่ายตามระบบปกติ ตามรายการและอัตรา Fee Schedule 

ที่กําหนด

โปรแกรม e-Claim

บริการที่มีการเปลีย่นแปลง ปีงบฯ 66
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บริการ หัวข้อ ปีงบฯ 2566

1.2 บริการ OP 

Anywhere 

 หลักเกณฑ์เงื่อนไข  บริการ OP ไม่มีหนังสือส่งต่อ ไม่ใช่กรณีนัดหมาย ไม่ใช่อุบัติเหตุฉุกเฉิน

 ขยายบริการไปทั่วประเทศ โดยไม่ได้จํากัดเฉพาะพื้นที่รอยต่อ 

ผู้มีสิทธิ สิทธิ UC

หน่วยบริการ หน่วยในระบบ UC

อัตราจ่าย ตามรายการ FS (ประกาศรายการเพิ่มเติม)

โปรแกรม e-Claim

1.3 บริการ OP เขต 13 

กทม. 

หลักเกณฑ์เงื่อนไข มีการบริหารจัดการกรณีผู้มีสิทธิได้รับผลกระทบจากการยกเลิกหน่วยบริการ

ผู้มีสิทธิ สิทธิ UC

หน่วยบริการ หน่วยในระบบ UC ในเขต 13 กทม.

อัตราจ่าย ตามรายการ FS 

โปรแกรม e-Claim

บริการที่มีการเปลีย่นแปลง ปีงบฯ 66
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2. บริการผู้ป่วยใน (IP)
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เงื่อนไขและอัตราการจ่ายเงินชดเชย IPเงื่อนไขและอัตราการจ่ายเงินชดเชย IP

กรณีในเขต กรณีข้ามเขต

 ได้รับค่าใช้จ่าย ตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) โดยใช้ค่า

น้ําหนักสัมพัทธ์ทีป่รับค่าตามวันนอน (Adj.RW)  อัตราที่ไดร้ับตอ่

หนึ่งหน่วยสัมพัทธ์ ขึ้นอยู่กับวงเงินระดับเขตของแต่ละเขตและ

ผลงานการส่งข้อมลูผูป้ว่ย ในแต่ละเดือน(sent date) ภายใต้

ระบบ DRGs with Global Budget 

 จ่ายชดเชยเบื้องต้นในอัตรา 8,350 บาท/AdjRW

 สังกัดสํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข

จะคํานวณจ่ายตามค่าถ่วงน้าํหนกั (ค่า K)

 หน่วยบริการของรัฐมกีารปรับลดค่าแรง

หน่วยบริการทุกสังกัด (ไมป่รับลดค่าแรง)

อัตราจ่าย 9,600 บาท/AdjRW

หน่วยบริการสังกัด สป.สธ. 

ที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดทีใ่กล้กับจังหวัดของพื้นที่ 

สปสช.เขตอื่น 

อัตราจ่ายไมเ่กิน 9,600 บาท/AdjRW
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 บริการเจ็บป่วยทั่วไปที่หน่วยบริการประจํา

 บริการด้วยเงื่อนไขการรบั ส่งต่อผู้ป่วยใน 

 บริการด้วยเงื่อนไขอุบตัิเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกหน่วยบริการประจํา

รวมกําลังพลสํารอง ทหารเกณฑ์ (ทหารบก) อาสาสมัครทหารพราน

 บริการของคนพิการและทหารผ่านศึก 

 บริการของทหารเกณฑ์สังกัดทหารเรือ ทหารอากาศ

 บริการรักษาภาวะความดันเลือดปอดสูงในทารกด้วยก๊าซไนตริกออก

ไซด์ (PPHN) 

 บริการ Home Ward 

 บริการฉุกเฉินภาครัฐ 

 บริการตามมาตรา 7 ที่มีการใช้บริการจากสถานบริการอืน่ 

 บริการในระบบศูนย์ประสานการส่งต่อ (กรณีสํารองเตียง)

บริการผู้ป่วยใน (IP) บริการผู้ป่วยใน (IP) 

เป็นค่าใช้จ่ายกรณีบรกิารผู้ป่วยในทั่วไปทกุรายการ รวมบริการตามนโยบายการรบับรกิารผู้ป่วยในทั้งในเขตและข้ามเขตโดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ยกเว้นที่กําหนดให้

จ่ายจากประเภทบรกิารอืน่ โดยในปีงบประมาณ 2566 ประกอบด้วยบริการต่างๆดังนี้ 

 บริการเด็กแรกเกิด

 บริการยาเคมีบําบัดสําหรบัผู้ป่วยมะเร็งลําไส้ใหญ่ทีบ่้าน (Home Chemotherapy 

for CA Colon)

 บริการผ่าตัดแบบไม่ค้างคืน (One day Surgery) 

 บริการผ่าตัดผ่านกล้อง (Minimally Invasive Surgery)

 บริการรักษาผู้ปว่ยโรคนิ่ว

 บริการรักษาด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติ (Outlier Reimbursement 

Schedule: ORS) 

 บริการย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี และกลุ่มหน่วยบริการที่ประสงค์จะแบ่งปัน

ทรัพยากรด้านสุขภาพ

 บริการดูแลแบบประคับประคอง ในผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน

 บูรณาการ Intermediate care 4 กลุ่มโรคร่วมกับบริการฟื้นฟูและแพทย์แผนไทย  

17
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บริการ หัวข้อ ปีงบฯ 2566

1.บริการผู้ป่วยใน หลักเกณฑ์เงื่อนไข  คํานวณจ่ายด้วยระบบ DRGs v.5

 คํานวณ Base Rate รายเดือน 

 จ่ายตามวันที่ส่งข้อมูล (Sent Date)

 กรณีหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. จัดสรรในลักษณะค่า K ให้กับหน่วยบริการ

 ยังคงใช้ข้อมูลผลงานระหว่าง มค.62 - ธค.62 เป็นตัวแทนในการคํานวณ Global 

budget ระดับเขต เนื่องจากสะท้อนผลงานจริง โดยไม่มีผลกระทบจากบริการ 

Covid 

ผู้มีสิทธิ สิทธิ UC

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบ UC

อัตราจ่าย  บริการในเขต จ่ายเบื้องต้น 8,350 บาท/adjRW (ปรับลดค่าแรงหน่วยงานรัฐ)

 บริการข้ามเขต จ่าย 9,600 บาท/adjRW (ไม่ปรับลดค่าแรง)

โปรแกรม e-Claim
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บริการ หัวข้อ ปีงบฯ 2566

2. บริการรักษา

ภาวะความดันเลือด

ปอดสูงในทารกดว้ย

ก๊าซไนตริกออกไซด ์

(PPHN) 

หลักเกณฑ์เงื่อนไข บริการใหม่ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดจากภาวะ PPHN 

 บริการรักษาผู้ป่วยทารกที่มคีวามดนัปอดสูงแต่กําเนิด 

 จ่ายให้หน่วยบริการที่สามารถให้บริการดว้ยการใช้ก๊าซไนตริก

ออกไซด ์

ผู้มีสิทธิ สิทธิ UC

หน่วยบริการ  เฉพาะหน่วยบริการที่มศีักยภาพรักษาผูป้ว่ยทารกที่มคีวามดนัปอดสูง

แต่กําเนิดด้วยการใช้ก๊าซไนตริกออกไซด ์

อัตราจ่าย ตามระบบ DRGs ในอัตรา 12,000 บาท/AdjRW

โปรแกรม e-Claim

บริการใหม่ ปีงบฯ 66
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บริการ หัวข้อ ปีงบฯ 2566

3. บริการ 

Home Ward 

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข

1) เฉพาะบริการในเขต

2) มีระบบการ Authentication เมื่อรับบริการ IP ที่บ้าน (ผ่าน AMED)

3) จ่ายเฉพาะ 7 กลุ่มโรค ดังนี้

 โรคเบาหวาน (diabetes mellitus) ที่มีภาวะน้ําตาลในเลือดสูง 

 โรคความดันโลหิตสูง (severe hypertension) 

 โรคแผลกดทับและพื้นที่กดทับ (decubitus ulcer and pressure area) 

 โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ (urinary tract infection)

 โรคปอดอักเสบ (pneumonia) 

 โรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน (acute appendicitis) ภายหลังได้รับการผ่าตัด 

 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

4) นับจํานวนวันนอนแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ผู้ป่วยเข้ารับบริการผู้ป่วยใน ณ หน่วยบริการ รวมถึงในสถานที่พํานักของผู้รับบริการนอก

หน่วยบริการ จนกระทั่งจําหน่ายผู้ป่วย 

ผู้มีสิทธิ สิทธิ UC

หน่วยบริการ -เฉพาะหน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไปภาครัฐ ที่สามารถให้บริการผู้ป่วยใน และผ่านเกณฑ์ประเมินศักยภาพการดูแลแบบผู้ปว่ยในที่บ้าน  ตามที่

กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

-หน่วยบริการที่ให้บริการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบฯ ต้องผ่านการประเมิน ODS (ได้รับรองจากกก.กรมการแพทย์) 

อัตราจ่าย จ่ายตามระบบ DRGs บริการภายในเขต ในอัตราเบื้องต้น 8,350 บาทต่อ adjRW

โปรแกรม e-Claim ร่วมกับโปรแกรมที่สามารถรายงานข้อมูลสุขภาพประจําวนัของผู้ป่วยที่บ้านได้ (โปรแกรม AMED) 

บริการใหม่ ปีงบฯ 66
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บริการ หัวข้อ ปีงบฯ 2566

4. บริการ

ฉุกเฉินภาครัฐ 

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข

บริการใหม่  เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในการเข้ารับบริการฉุกเฉินในหน่วยบริการภาครัฐโดยไม่มี

อุปสรรคการจ่ายค่าใช้จ่าย

 บริการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่รักษาในหน่วยบริการภาครัฐ  

 จ่ายเพิ่มเติมตามรายการและอัตรา Fee Schedule ที่กําหนดภายใน 24 ชม.แรก เพิ่มเติม

จากระบบ DRGs

ผู้มีสิทธิ สิทธิ UC

หน่วยบริการ จ่ายเฉพาะหนว่ยบริการ UHOSNET และ หน่วยบริการตามประกาศ ER คุณภาพ  

อัตราจ่าย 1) จ่ายตามระบบ DRGs 

 บริการในเขต จ่ายเบื้องต้น 8,350 บาท/adjRW (ปรับลดค่าแรงหน่วยงานรัฐ)

 บริการข้ามเขต จ่าย 9,600 บาท/adjRW (ไม่ปรับลดค่าแรง)

2) จ่ายเพิ่มเติมสําหรับบริการใน 24 ชม.แรก ตามรายการและอัตรา FS สําหรับบริการฉุกเฉินที่

กําหนด

โปรแกรม e-Claim

บริการใหม่ ปีงบฯ 66
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หัวข้อ ปีงบฯ 2566

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข

 สถานบริการสํารองเตียง ผ่านการตรวจมาตรฐานตามเกณฑ์ และได้ลงนามในขอ้ตกลงการ

ให้บริการร่วมกันกับ สปสช. ตามเงื่อนไขทีก่ําหนด

 ปรับอัตราจ่ายกรณีบริการเดียวกันใหเ้ป็นอัตรากลางเดียวกันในทุกเขตทกุหนว่ยบริการ ได้แก่

1) บริการทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวน้อย 

2) บริการผ่าตัดสมอง 

3) ผู้ป่วยอุบัตเิหต/ุ เจ็บป่วยฉุกเฉินที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

ผู้มีสิทธิ สิทธิ UC 

หน่วยบริการ สถานพยาบาลของเอกชน /สถานบริการอืน่ที่สมคัรเข้าร่วมเป็นสถานบริการสํารองเตียง

อัตราจ่าย อัตราที่เห็นชอบร่วมกันระหว่างสถานบริการอื่นกับ สปสช. เขต (กําหนดอัตรา ไม่เกิน 15,000 บาท/ 

adjRW)

โปรแกรม e-Claim

5. บริการสํารองเตียง5. บริการสํารองเตียง บริการที่มีการเปลีย่นแปลง ปีงบฯ 66
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เด็กแรกเกิดน้ําหนักตัว

น้อยกว่า 1,500 กรัม 

หรือเด็กแรกเกิดที่ป่วย 

จ่ายในอัตรา 9,000 

บาทต่อ AdjRW

เงื่อนไขและอัตราจ่ายฯ

เด็กแรกเกิดที่นอกเหนือจาก 

1 และ 2 

จ่ายในอัตราภายในเขต โดย

จ่ายเบื้องต้น 8,350 บ./

AdjRW

6. บริการเด็กแรกเกิด

หมายเหตุ : เด็กแรกเกิดที่ป่วย  หมายถึง  กรณีเด็กแรกเกิดที่ป่วยและมีค่า RW มากกว่า 3 ขึ้นไป

1
2

 เด็กแรกเกิดที่น้ําหนักน้อยกว่า 

1,500 กรัม หรือ เด็กแรกเกิดที่

ป่วย ที่ได้รับหัตถการเพื่อการ

รักษาที่จําเป็นและราคาแพงตาม

เงื่อนไข

อัตราจ่าย 12,000 บ. / AdjRW

3
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 7. บริการยาเคมีบําบัดสําหรับผูป้่วยมะเร็งลําไส้ใหญ่ที่บ้าน (Home Chemotherapy for CA Colon) 7. บริการยาเคมีบําบัดสําหรับผูป้่วยมะเร็งลําไส้ใหญ่ที่บ้าน (Home Chemotherapy for CA Colon)

ในเขต = 8,350 บ/RW

ข้ามเขตอัตรา 9,600 บ/RW

หน่วยบริการ สป.สธ. 

ไม่ต้องใช้ค่า K ในการคํานวณ

จ่ายตาม DRGs ใช้  RW X Rate 

 โดยจ่ายจากกองทุน IP ระดับเขต

อัตราจ่ายคุณสมบัติหน่วยบริการ Home Chemotherapy

ต้องขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการสง่ต่อด้านเคมีบําบัด
ระดับที่ 1 สําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ต้องขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการสง่ต่อด้านเคมีบําบัด
ระดับที่ 1 สําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมินหนว่ยบริการ กํากับ 
ติดตามมาตรฐานและความปลอดภัย สําหรับการให้เคมีบําบัดที่
บ้าน (Home Chemotherapy)

มีศักยภาพการให้บริการตามคู่มือการให้บริการสาํหรับการให้ยา
เคมีบําบัดที่บ้าน(home chemotherapy) โดย คณะกรรมการ
จัดตั้งหนว่ยบริการและคู่มือการให้บริการ สําหรับการให้เคมี
บําบัดที่บ้าน (Home Chemotherapy)

1

2

3
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8. บริการผ่าตัดแบบไม่ค้างคืน ODS  8. บริการผ่าตัดแบบไม่ค้างคืน ODS  

1. เป็นการบริการที่มีวันนอนตั้งแต่ 2 ชม.-24 ชม.

2. ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และมี D/C type = 1 (Approval)

3. เป็นบริการตามรายการโรค และ หัตถการที่กําหนด

4. หน่วยบริการผ่านเกณฑ์การประเมินศักยภาพตามที่กําหนด

1. จ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG v. 5) 

2. จ่ายตามค่าน้ําหนักสัมพัทธ์ (RW) 

3. จ่ายจากกองทุนผู้ป่วยในระดับเขต IP

เงื่อนไขและอัตราการจ่ายเงื่อนไขและอัตราการจ่าย

หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์

อัตราจ่าย : ในเขต - จ่ายเบื้องต้น 8,350 บาท/RW

ข้ามเขต - จ่าย 9,600 บาท/RW

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง ปีงบฯ 2566

เพิ่มรายการบริการ ODS จํานวน 2 กรณี รวม 67 บริการ

โดยบริการที่เพิ่มใหม่ ได้แก่ 

1) เพิ่มบริการ Vascular Access for hemodialysis 3 

รายการ 

 Tunnel cuffed catheter (TCC) 

 Arteriovenous Fistula (AVF) 

 Arteriovenous Graft (AVG) 

2) บริการ Appendectomy โดยใช้ Platform ODS 

แต่จ่ายแบบบริการ Home Ward

บริการที่มีการเปลีย่นแปลง ปีงบฯ 66
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9. บริการผ่าตัดส่องกล้องแบบ MIS9. บริการผ่าตัดส่องกล้องแบบ MIS

1. เฉพาะหนว่ยบริการทีผ่่านการประเมินศักยภาพให้บริการ MIS (รายบริการ)

2. จ่ายตาม DRGs และ ICD10 ของกลุ่มโรคทีก่ําหนด

3. จ่ายเฉพาะบริการทีไ่ม่มีโรคร่วม/โรคแทรก (ยกเว้นบริการโรคนิ่วในถุงน้ําดีและหรือถุงน้าํดีอักเสบ จะจ่ายกรณีที่มีโรคร่วม)

หมายเหตุ 1. อยู่ระหว่างการจัดทําโปรแกรม PA ภาวะอ้วนที่เป็นโรค/โรคอ้วนทุพพลภาพ  ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยผ่านรับรองศักยภาพให้บริการ 

2. กรณีหน่วยบริการที่ไม่ผ่านการประเมินศักยภาพในการให้บริการ MIS บันทึกขอรับค่าใช้จ่ายฯ จะคํานวณจ่ายแบบ IP ปกติ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย 

การคํานวณจ่าย : จ่ายตาม adj.rw โดย adjRW (ราย case) + ค่า K (MIS)    อัตราจ่าย : ในเขต - จ่ายเบื้องต้น 8,350 บาท/RW

ข้ามเขต - จ่าย 9,600 บาท/RW

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง ปีงบฯ 2566   เพิ่มรายการบริการ MIS จํานวน 4 รายการ  ค่า K (MIS)

 Arthroscopic rotator cuff surgery and acromioplasty 

 Arthroscopic Bankart surgery and labral repair 

K = 1.8922 

K = 1.8922 

 ค่า Radical hysterectomy 

o กรณี Malignant neoplasm of ovary 

o กรณี Malignant neoplasm of corpus uteri : Endometrium 

K= 2.4562 

K= 0.7771 

 Laparoscopic Prostatectomy and robotic prostatectomy (การกําหนดค่า K อยู่ระหว่าง re-calibrate ข้อมูล)

บริการที่มีการเปลีย่นแปลง ปีงบฯ 66
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นํานิ่วออกจากระบบทางเดินปัสสาวะด้วยเครื่องสลายนิ่ว

- หน่วยบริการภาครัฐ เหมาจ่ายครั้งละ 6,500 บาท ต่อครั้งจ่ายไมเ่กินข้างละ 4 ครั้ง

ต่อไต 1 ข้างต่อคนต่อปี

- หน่วยบริการภาคเอกชน เหมาจ่าย 16,000 บาท ต่อไตหนึ่งข้างที่สาํเร็จต่อคนต่อปี

10. บริการรักษาผู้ป่วยโรคนิ่ว10. บริการรักษาผู้ป่วยโรคนิ่ว

หมายเหตุ **กรณีการรักษานิ่วด้วยวิธีการผ่าตัดแบบเปิด (Open surgery) หรือผ่าตัดด้วยกล้อง (PCNL) รวมทั้งการรักษาด้วยวิธีส่องกล้อง คํานวณจ่าย

ด้วยระบบ DRGs ตามค่า AdjRW เช่นเดียวกับกรณี IP Normal***
27
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หัวข้อ ปีงบฯ 2566

หลักเกณฑ์เงื่อนไข เพื่อสะท้อนต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ามาตรฐานการจัดกลุ่มวินิจโรคร่วมของระบบ DRGs version 5 ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ สปสช. กําหนด

วิธีการ 

1) สปสช.ตรวจสอบข้อมูลบริการ ที่เข้าเกณฑ์ ORS

2) สปสช.แจ้งหน่วยบริการส่งหนังสืออุทธรณ์ข้อมูลพร้อมสําเนาเวชระเบียนภายในเวลาที่กําหนด

3) สปสช. ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน / อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม และพิจารณาจ่ายเพิ่มเติมตามเกณฑ์ทีก่ําหนด

ผู้มีสิทธิ สิทธิ UC

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบ UC

อัตราจ่าย  Reimburse Ratio รพ. คูณกับความสูญเสียหลังการตรวจสอบ (Loss) ในส่วนที่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของระดับ

เริ่มต้นฯ (Reimburse ratio × [Loss – (0.5 × OLT)])
 กําหนดเพดาน Reimburse ratio ไว้ไม่เกิน 0.8

โปรแกรม e-Claim

11.กรณีผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสงูเกินปกติ (Outlier reimburse schedule : ORS)11.กรณีผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสงูเกินปกติ (Outlier reimburse schedule : ORS)
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หัวข้อ ปีงบฯ 2566

หลักเกณฑ์เงื่อนไข -บริการของย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี 

 บริการ 3 กลุ่มโรค 

1) ไส้ติ่งอักเสบ (เริ่ม 1 พ.ค. 65)

2) ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน (เริ่ม 1 ก.ค. 65)

3) ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดชนิด STEMI (เริ่ม 1 ก.ค.65)

-บริการในเขตอื่นๆ หากต้องการแบ่งปันทรัพยากรด้านสุขภาพ สําหรับการให้บริการมากกว่า 1 หน่วยบริการ 

สามารถทําความตกลงร่วมกัน และแจ้งผ่าน สปสช.เขต โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ 

สปสช.กําหนด 

ผู้มีสิทธิ สิทธิ UC

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบ UC ตามที่ทําความตกลงร่วมกับ สปสช.

อัตราจ่าย จ่ายตามระบบ DRGs โดยการจ่ายสําหรับการดูแลของหน่วยบริการที่มากกว่า 1 แห่ง จะจ่ายเท่ากับการดูแลใน

หน่วยบริการแห่งเดียว

โปรแกรม e-Claim

12. บริการย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี และกลุ่มหน่วยบริการที่ประสงค์จะแบ่งปันทรัพยากรด้านสุขภาพ12. บริการย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี และกลุ่มหน่วยบริการที่ประสงค์จะแบ่งปันทรัพยากรด้านสุขภาพ
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หัวข้อ ปีงบฯ 2566

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข

1) บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ประกอบด้วย

 บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (เพิ่มการจ่าย)

 บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง ( เฉพาะผู้ป่วยนอก)

 บริการฝังเข็มหรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) รายใหม่ที่ต้องฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ระยะ

กลาง 

2) กําหนดบริการ 4 กลุ่มโรค 

 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) 

 ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะและสมอง (acute brain injury) 

 ผู้ป่วยบาดเจ็บทางไขสันหลัง (spinal cord injury) 

 กระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิดไม่รุนแรง (fragility hip fracture) ในผู้ป่วย อายุ >50 ปี (เพิ่มกลุ่มโรค)

ผู้มีสิทธิ สิทธิ UC

หน่วยบริการ หน่วยบริการรบัส่งต่อทั่วไปที่สามารถให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางแบบผู้ปว่ยใน ในลักษณะ intermediate care ward หรือ intermediate care bed 

ตามคู่มือ/แนวทางที่กระทรวงสธ.กําหนด 

อัตราจ่าย -บริการ IP คํานวณจ่าย DRGs  ตามอัตรากรณีในเขต ข้ามเขต โดยกรณีรักษาในหน่วยบรกิารเดียวกันตั้งแต่ระยะ acute จนถึง IMC จะจ่ายเหมือนกรณีแยก

เป็น 2 episodes

-บริการ OP ตามรายการ FS ที่กําหนด

โปรแกรม e-Claim

13. บูรณาการ Intermediate care 4 กลุ่มโรค ร่วมกับบริการฟื้นฟู และแพทย์แผนไทย 13. บูรณาการ Intermediate care 4 กลุ่มโรค ร่วมกับบริการฟื้นฟู และแพทย์แผนไทย บริการที่มีการ

เปลี่ยนแปลง ปีงบฯ 66
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3. บริการกรณีเฉพาะ
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1. ปกป้องการได้รับบรกิารนอกเครือข่ายกรณีจําเป็น  

1.1 OP-AE ข้ามจังหวัด

1.2 OP refer ข้ามจังหวัด (เฉพาะที่เกินเพดานที่หน่วยบริการจ่าย)

1.3 ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ

1.4 สิทธิว่าง และบริการกรณีเฉพาะอื่นๆ IP-PUC/IPPRCC/SSS

1.5 กรณีประชาชนไปรับบริการในหน่วยบรกิารอืน่กรณีที่มีเหตุสมควรฯ

1.6 บริการผู้ป่วยนอกกรณีมาตรา 7

2. เพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพบริการ

2.1 โรคหลอดเลือดสมองตีบหรอือดุตัน (Stroke fast tract) และโรคกล้ามเนื้อ

หัวใจขาดเลือด  (STEMI )

2.2 Chemo/Radio-OP&IP

2.3 Cataract [all] รวมเลนส์

2.4 ทันตกรรมจดัฟันและฝึกพูดสําหรับผู้ป่วยผ่าตัดปากแห่วงเพดานโหว่

2.5 ER คุณภาพ

3. Provider financial risk protection  

3.1 Instrument-OP&IP

3.2 PCI /Open Heart/ One page CAG

3.3 บริการผ่าตัดข้อเข่าเทียม     3.4 บริการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม

3.5 บริการผ่าตัดใส่รากฟันเทียม  3.6 บริการอุปกรณ์รองเท้าเบาหวาน

3.7 Hyperbaric O2-OP&IP

3.8 Corneal transplantation

3.9 การปลูกถ่ายอวยัวะ (Liver transplant ในเด็ก, Heart transplant,

Hematopoietic stem cell transplant

4. จําเป็นต้องกํากับการใช้บริการอยา่งใกล้ชิด 

4.1 ค่าสาร Methadone

4.2 ยาที่มีปัญหาการเข้าถึง (ยา จ. 2 (รวมสารประกอบจากเลือดสําหรับผู้ป่วย

Hemophilia), ยา CL, ยากําพร้า)

5. โรคที่ต้องบริหารแบบเฉพาะโรค

5.1 Thalassemia

5.2 Tuberculosis   

5.3 การดูแลแบบประคบัประคอง palliative care

5.4 Rare disease

3. บริการกรณีเฉพาะ ประกอบด้วย

32



National Health Security O
ffice –

NHSO
 –

w
w

w
.nhso.go.th

ประกอบด้วยบริการดังนี้

1. ผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุ ผู้ป่วยกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน รวมถึงกําลังพลสํารองทหารกองประจําการทหารเกณฑ์ สังกัดกรม

แพทย์ทหารบกและอาสาสมัครทหารพราน

2.  ทหารผ่านศึก คนพิการ

3.  ทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ/กรมแพทย์ทหารอากาศ

4.  ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบยีนเลือกหน่วยบริการประจําหรือสิทธิว่างตามมาตรา 8 

5.  กรณีเฉพาะอื่น ๆ

กรณีปกป้องการได้รับบรกิารนอกเครือข่ายกรณีจําเป็นกรณีปกป้องการได้รับบรกิารนอกเครือข่ายกรณีจําเป็น

1.1 กรณีอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉินผูป้่วยนอกข้ามจังหวัด : (OPAE)

เงื่อนไข

1. เป็นการเข้ารับบริการด้วยอุบัติเหตุ / เจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัดกับหน่วยบริการประจํา

2. เป็นการเข้ารับบริการกรณีอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉินโดยไม่จํากัดจํานวนครั้ง

เงื่อนไข

1. เป็นการเข้ารับบริการด้วยอุบัติเหตุ / เจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัดกับหน่วยบริการประจํา

2. เป็นการเข้ารับบริการกรณีอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉินโดยไม่จํากัดจํานวนครั้ง
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1) ทหารผ่านศึก คนพิการที่มีสิทธิตามระบบ UC จะได้รับสิทธิการรักษาโดยไม่จาํกัดจํานวนครั้งตาม

ความจําเป็นทางการแพทย์

2) เป็นการเข้ารับบริการข้ามจังหวัด ผู้ป่วยนอก ที่ไม่ใช่การส่งต่อจากหน่วยบริการประจําหรือส่งต่อ

จากหน่วยบริการที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับหนว่ยบรกิารประจาํ

      หมายเหตุ : ทหารผ่านศึก คนพิการ ที่เข้ารับบริการกรณี OP ที่หน่วยบริการภายในจังหวัด  หรือ ที่เข้ารับบริการโดยผ่านระบบสง่ต่อ

จากหนว่ยบริการประจํา  หน่วยบริการที่รักษาจะได้รับค่าใช้จ่าย ดังนี้

                     1) กรณีส่งต่อภายในจังหวัด เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากหน่วยบริการประจาํ

                     2) กรณีส่งต่อข้ามจังหวัด เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด (OP Refer)

1) ทหารผ่านศึก คนพิการที่มีสิทธิตามระบบ UC จะได้รับสิทธิการรักษาโดยไม่จาํกัดจํานวนครั้งตาม

ความจําเป็นทางการแพทย์

2) เป็นการเข้ารับบริการข้ามจังหวัด ผู้ป่วยนอก ที่ไม่ใช่การส่งต่อจากหน่วยบริการประจําหรือส่งต่อ

จากหน่วยบริการที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับหนว่ยบรกิารประจาํ

      หมายเหตุ : ทหารผ่านศึก คนพิการ ที่เข้ารับบริการกรณี OP ที่หน่วยบริการภายในจังหวัด  หรือ ที่เข้ารับบริการโดยผ่านระบบสง่ต่อ

จากหนว่ยบริการประจํา  หน่วยบริการที่รักษาจะได้รับค่าใช้จ่าย ดังนี้

                     1) กรณีส่งต่อภายในจังหวัด เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากหน่วยบริการประจาํ

                     2) กรณีส่งต่อข้ามจังหวัด เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด (OP Refer)

กรณีอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน/ผูป้่วยนอกข้ามจังหวัด (OPAE) “ทหารผ่านศึก คนพิการ”กรณีอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน/ผูป้่วยนอกข้ามจังหวัด (OPAE) “ทหารผ่านศึก คนพิการ”

เงื่อนไขเงื่อนไข
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1) เป็นทหารเกณฑ์สังกัดกรมแพทยท์หารเรือ หรือ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

(หน่วยบริการตรวจสอบสิทธิพบ SN001 หรือ SP001)

2)  เป็นการให้บริการต่างสังกัด (ต่างสังกัดหมายถึงหน่วยบริการทั่วไปรักษาผู้ป่วยสังกัดกรมแพทย์

ทหารเรือหรือกรมแพทย์ทหารอากาศ) ถึงแม้หน่วยบรกิารนั้นจะอยู่ในพื้นที่จงัหวัดเดียวกันกต็าม เช่น 

รพ.พังงา  รักษาทหารเกณฑ์ ที่สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือที่อยู่ใน จ.พังงา 

3)  อาการแรกรับใหพ้ิจารณาบริการตามความจําเป็น

1) เป็นทหารเกณฑ์สังกัดกรมแพทยท์หารเรือ หรือ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

(หน่วยบริการตรวจสอบสิทธิพบ SN001 หรือ SP001)

2)  เป็นการให้บริการต่างสังกัด (ต่างสังกัดหมายถึงหน่วยบริการทั่วไปรักษาผู้ป่วยสังกัดกรมแพทย์

ทหารเรือหรือกรมแพทย์ทหารอากาศ) ถึงแม้หน่วยบรกิารนั้นจะอยู่ในพื้นที่จงัหวัดเดียวกันกต็าม เช่น 

รพ.พังงา  รักษาทหารเกณฑ์ ที่สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือที่อยู่ใน จ.พงังา 

3)  อาการแรกรับให้พิจารณาบริการตามความจําเป็น

กรณีอุบัตเิหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน/ผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด(OPAE) “ผู้มีสิทธิทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์)  สังกัดกรม

แพทย์ทหารเรือ/กรมแพทย์ทหารอากาศ”

กรณีอุบัตเิหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน/ผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด(OPAE) “ผู้มีสิทธิทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์)  สังกัดกรม

แพทย์ทหารเรือ/กรมแพทย์ทหารอากาศ”

เงื่อนไขเงื่อนไข
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1.2 กรณี OP Refer ข้ามจังหวัด

อัตราการจ่าย

สปสช. เป็นผู้หักชําระบัญชีระหว่างกัน (Clearing house) แทนหน่วยบริการประจาํเพื่อจ่ายชดเชยค่าบริการรับส่งต่อผู้ป่วยให้หน่วย

บริการที่รับส่งต่อทั้งหมด ดังนี้

1) ใช้เงินเหมาจ่ายรายหัวผู้ป่วยนอก ( OP cap ) ที่จัดสรรให้กับ CUP  ตามจ่ายค่ารักษาตามค่าใช้จ่ายจริง ไม่เกิน 1,600 บาท  ต่อครั้ง

บริการ (visit)

2) ใช้เงิน OP Refer ตามจ่ายค่ารักษาใน ส่วนเกิน 1,600 บาท (ส่วนเกินจากข้อ 1) ต่อครั้งบริการ (visit)

หมายเหตุ : 

สปสช.จะหักชําระบัญชีไปยังหน่วยบริการประจําที่ส่งต่อ และ หากเงินรายรับ OP Cap คงเหลือไม่พอหกัชําระบัญชี จะหักจากรายรับอื่นๆ ของหน่วยบริการต่อไป

ขอบเขตบริการ

1. เป็นการสง่ต่อผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด จากหนว่ยบริการประจําเป็นผู้ส่งต่อ หรือส่งต่อจากหนว่ยบริการทีร่ับส่งต่อจากหน่วยบริการประจํา ได้

ยกเว้นกรณีส่งต่อในเขตพื้นที่รอยต่อที่มีพรมแดนติดกัน และสะดวกกว่าการส่งต่อภายในจังหวัดตนเอง ไม่ถือเป็นการส่งต่อข้ามจังหวัด

2. จังหวัดในภูมิภาคที่มี รพ.มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในจังหวัด (UHOSNET) กรณีที่จําเป็น ต้องส่งต่อจาก รพท./รพศ. ไปยัง รพ.มหาวิทยาลัยใน

จังหวัด ถือเป็นการส่งต่อข้ามจังหวัด

3. การส่งตัวผู้ป่วยไปตรวจพิเศษต่าง ๆ ถือเป็นการซื้อบริการของหน่วยบริการรับส่งต่อ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นถือเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

ของหน่วยบริการรับส่งต่อในครั้งนั้นด้วย เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่น
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หัวข้อ ปี 2566

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข

1) มีระบบการ Authentication

2) เข้ารับบริการประเภท OP โดยไม่มีหนังสือส่งตัว ไม่ใช่กรณีนัดหมายและไม่ใช่กรณีอบุัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน แบ่งออกเป็น

 การเข้ารับบริการประเภทผู้ปว่ยนอก ภายในจังหวัด 

 การเข้ารับบริการประเภทผู้ปว่ยนอก  ข้ามจังหวัด ภายในเขต 

 การเข้ารับบริการประเภทผู้ปว่ยนอก ข้ามเขตกรณีเขตพื้นที่รอยต่อ

3) ขยายบริการโดยให้บรกิารข้ามเขตได้ทั่วประเทศ

4. เพิ่มการเข้ารับบริการในร้านยา และคลินิกเวชกรรม 

ผู้มีสิทธิ สิทธิ UC

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบ UC

อัตราจ่าย 1) การเข้ารับบริการประเภทผู้ปว่ยนอก ภายในจังหวัด จ่ายตามรายการ FS เฉพาะรายชื่อของรพ.ที่กําหนด

2) การเข้ารับบริการประเภทผู้ปว่ยนอก  ข้ามจังหวัด ภายในเขต และการเข้ารับบริการประเภทผู้ป่วยนอก ข้ามเขตกรณีเขตพื้นที่รอยต่อ

 หน่วยบริการระดับปฐมภูมิอืน่นอกเครือข่าย กรณีหน่วยบริการทีไ่ม่มีแพทย์ปฏบิัติงานประจํา จ่ายตามจริงไม่เกิน 70 บาทต่อครั้ง 

 หน่วยบริการอื่นนอกเครือข่าย กรณีหน่วยบริการทีม่ีแพทย์ปฏบิัติงานประจํา 5 วันต่อสัปดาห์ จ่ายตามรายการ FS 

หมายเหตุ สําหรับกรณีไม่มีในรายการ Fee Schedule  ให้แจ้งสปสช.เป็นรายกรณี

โปรแกรม e-Claim

กรณี OP Anywhere

37



National Health Security O
ffice –

NHSO
 –

w
w

w
.nhso.go.th

1.3 กรณีค่าพาหนะในการรับส่งต่อผู้ป่วย1.3 กรณีค่าพาหนะในการรับส่งต่อผู้ป่วย

กรณี OP  เป็นการส่งต่อกรณีผู้ป่วยนอก ที่เข้าเกณฑ์ OPAE หรือ สิทธิว่างเท่านั้น

กรณี IP 

 ต้องเป็นผู้ปว่ยใน จากหน่วยบริการต้นทางจนถึงปลายทาง 

 เบิกค่าใช้จ่ายได้ ทั้งส่งไปโรงพยาบาลที่ศักยภาพสูงกว่า  และรับกลับพักฟื้นหนว่ยบริการใกล้บ้าน

 ไม่นับรวมการส่งไปตรวจพิเศษ ระหว่างการนอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

เงื่อนไขเงื่อนไข

ค่าเฮลิคอปเตอร์ : จ่ายตามชนิดเครื่องยนต์และ

ระยะเวลาในการบิน (ประสานผ่านและได้รับ

การอนุมัติจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติ (สพฉ.)

จ่ายสูงสุดไม่เกิน 160,000  บาทต่อครั้ง

ค่าเรือ : ขึ้นอยู่กับประเภทของเรือ

อัตราจ่ายสูงสุด ไม่เกิน 35,000 บาท

ค่ารถ : (จ่ายตามระยะทางกรมทางหลวง) 

 กรณีระยะทางไป-กลับ ที่ไม่เกิน 50 กม. 

    จ่ายตามจริง ไม่เกิน 500 บาท

 กรณีระยะทางไป-กลับ มากกว่า 50 กม. 

    จ่าย 500 บาท + จ่ายเพิ่มอัตรากม.ละ 4 บาท ตาม

ระยะทางไป-กลับ 38
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1.4 กรณีผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจํา หรือ สิทธิว่างตามมาตรา 8 แห่ง พรบ.

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

1.4 กรณีผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจํา หรือ สิทธิว่างตามมาตรา 8 แห่ง พรบ.

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

1) เป็นการเข้ารับบริการของผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบยีนเลือกหน่วยบริการประจําตามมาตรา 8 แห่ง พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   

2) อาการแรกรับอาจไม่ฉุกเฉินก็ได้ ทั้งนี้หน่วยบริการต้องดําเนินการลงทะเบียนให้ผู้มีสิทธใิห้เสร็จสิ้น

1) เป็นการเข้ารับบริการของผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบยีนเลือกหน่วยบริการประจําตามมาตรา 8 แห่ง พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   

2) อาการแรกรับอาจไม่ฉุกเฉินก็ได้ ทั้งนี้หน่วยบริการต้องดําเนินการลงทะเบียนให้ผู้มีสิทธใิห้เสร็จสิ้น

(2) ผู้ป่วย สิทธิว่าง เสียชีวิตก่อน

ลงทะเบียน 

 เป็นคนไทย ที่มีสิทธิตาม UC และไม่มี

สิทธิการรักษาพยาบาลอืน่   

 มีรหัสโครงการพิเศษ Z75000 

(2) ผู้ป่วย สิทธิว่าง เสียชีวิตก่อน

ลงทะเบียน 

 เป็นคนไทย ที่มีสิทธิตาม UC และไม่มี

สิทธิการรักษาพยาบาลอืน่   

 มีรหัสโครงการพิเศษ Z75000 

 1.5 กรณีเฉพาะอื่น ๆ 1.5 กรณีเฉพาะอื่น ๆ

(1) การให้บริการผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ

จากกองทุนประกันสังคม

 กรณีส่งเงินสมทบไม่ครบ 3 เดือน มาใช้บริการ

ทางการแพทย์ (รหัสโครงการพิเศษ Z34003) 

ไม่รวม การตรวจครรภ์/วางแผนครอบครัว

 กรณีส่งเงินสมทบไม่ครบ 5 เดือน มาใช้บริการ

คลอด (รหัสโครงการพิเศษ Z34007)

(1) การให้บริการผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ

จากกองทุนประกันสังคม

 กรณีส่งเงินสมทบไม่ครบ 3 เดือน มาใช้บริการ

ทางการแพทย์ (รหัสโครงการพิเศษ Z34003) 

ไม่รวม การตรวจครรภ์/วางแผนครอบครัว

 กรณีส่งเงินสมทบไม่ครบ 5 เดือน มาใช้บริการ

คลอด (รหัสโครงการพิเศษ Z34007)

5.3  กรณีเด็กแรกเกิด เสียชีวิต ก่อนลงทะเบียน

 เป็นเด็กแรกเกิดที่ เกิดมามีชีวิตก่อน ต่อมาได้

เสียชีวิตก่อน ลงทะเบียนฯทั้งนี้ ไม่นับรวม

เสียชีวิตในครรภ์

 มีรหัสโครงการพิเศษ : เด็กแรกเกิดเสียชีวิตฯ 

Z39000

5.3  กรณีเด็กแรกเกิด เสียชีวิต ก่อนลงทะเบียน

 เป็นเด็กแรกเกิดที่ เกิดมามีชีวิตก่อน ต่อมาได้

เสียชีวิตก่อน ลงทะเบียนฯทั้งนี้ ไม่นับรวม

เสียชีวิตในครรภ์

 มีรหัสโครงการพิเศษ : เด็กแรกเกิดเสียชีวิตฯ 

Z39000
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ออกรายงานขออนุมัติโอนเงินให้แก่หนว่ยบริการ

   อัตราจ่าย   อัตราจ่าย

OPDIPD

 ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับสิทธิจากกองทุนประกันสังคม

 สิทธิว่างเสียชีวิตก่อนลงทะเบียน

 เด็กแรกเกิด เสียชีวิต ก่อนลงทะเบียน

 ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจําหรือสิทธิว่าง 

ตามมาตรา 8

กรณีอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน/

ผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด(OPAE)

สปสช.จ่ายตามรายการและอัตราที่

กําหนด (fee Schedule)

จ่ายตามอัตราเบื้องต้น IP (8,350 บาท/AdjRW)

หน่วยบริการที่ให้บริการจะได้รับค่าใช้จ่ายตามผลงานการให้บริการจริง 

โดยไม่มีการหักเงินเดือน
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รายละเอียด UCEP Non- UCEP

1. ผู้มีสิทธิ คนไทยทุกสิทธิ รวมถึงคนต่างชาติ/ต่างด้าวที่มี

สิทธิข้าราชการ และ ประกันสังคม

เฉพาะสิทธิ UC ที่ลงทะเบยีนแล้ว

2. ภาวะเจ็บปว่ย เจ็บปว่ยฉุกเฉินวิกฤต (แดง) เจ็บปว่ยฉุกเฉินเร่งด่วนและเจ็บปว่ยฉุกเฉินไม่

รุนแรง (เหลือง-เขยีว)

3. ระบบการจ่ายเงิน 72 ชม. แรก Fee Schedule

หลัง 72 ชม. Fee for Service

UCEP Plus กรณีให้การรักษาผู้ป่วย Covid-19 

ที่เป็นผู้ปว่ยฉุกเฉินวิกฤต จ่ายตามระบบ Fee  

Schedule ตั้งแต่ Admit – Discharge 

24 ชม. แรก หรือนับตั้งแต่แจ้ง 1330 ครบ 24 

ชม. ราคาตามกําหนด

หลังแจ้ง 1330 ครบ 24 ชม. Fee for Service 

4.  ค่าใช้จ่ายที่นาํมาตัดออก

จากเงินชดเชย

พรบ. + ประกันชีวิต พรบ. 

1.5 บริการผู้ป่วยนอกกรณมีาตรา 71.5 บริการผู้ป่วยนอกกรณมีาตรา 7
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UCEP Non UCEP

72 ชม. แรก 

จ่าย F/S 

Fee for serviceหลัง 72 ชม. 24 ชม. หลังแจ้ง

 24 ชม. ก่อนแจ้ง ราคาตาม

เพดาน

กรณี UCEP Plus

รพ.เอกชน นอกระบบ

ผู้มีสิทธิ

ไม่เข้าเกณฑ์กรณี

UCEP Plus

ประมวล/ออกรายงานจ่ายชดเชยทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน 

และโอนเงินภายใน 15 วัน หลังออกรายงานวมบูรณ์ 

Flow การเข้ารับบริการกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินตามข้อบังคับ ฯ มาตรา 7 

จ่ายตามระบบ Fee Schedule ตามบัญชี

รายการของ UCEP-Plus ตั้งแต่ Admit-

Discharge

Covid-19 ฉุกเฉินวิกฤติ
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2.1 โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Stroke Fast Track)2.1 โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Stroke Fast Track)

1.จ่ายชดเชยการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ที่ได้รับ ยาละลายลิ่มเลอืด rt-PA 

และได้รับการตรวจ CT Brain ก่อนและหลัง การฉีดยาละลายลิ่มเลือด หรือ มีการทํากายภาพบําบัด หรือฟื้นฟู

สมรรถภาพตามแนวทางเวชปฏิบัติที่กําหนด

2. จ่ายชดเชยให้กับหน่วยบริการที่เป็นเครือข่ายบริการ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน 

** จะต้องบันทึกรายการยาละลายลิ่มเลือดตาม Drug Catalog ในหน้าค่ารักษาพยาบาล**

อัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการ

ค่ายาละลายลิ่มเลือด rt-PA และค่าฉีดยา 

เหมาจ่าย(ค่าฉีดยา/CT/PT)รายละ 49,000 บาท/ครั้ง

ค่ายาละลายลิ่มเลือด rt-PA และค่าฉีดยา 

เหมาจ่าย(ค่าฉีดยา/CT/PT)รายละ 49,000 บาท/ครั้ง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย

กรณีเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพบริการกรณีเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพบริการ
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1. จ่ายชดเชยการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของ

คลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST (Acute ST-Elevated Myocardial Infarction Fast Track) ที่ได้รับยาละลาย

ลิ่มเลือด Streptokinase และ rt-PA ตามแนวทางเวชปฏิบัติที่กําหนด

2. จ่ายชดเชยให้กับหน่วยบริการที่เป็นเครอืข่ายบริการ ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่

มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST 

** จะต้องบันทึกรายการยาละลายลิ่มเลือดตาม Drug Catalog ในหน้าค่ารักษาพยาบาล**

 

1. จ่ายชดเชยการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของ

คลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST (Acute ST-Elevated Myocardial Infarction Fast Track) ที่ได้รับยาละลาย

ลิ่มเลือด Streptokinase และ rt-PA ตามแนวทางเวชปฏิบัติที่กําหนด

2. จ่ายชดเชยให้กับหน่วยบริการที่เป็นเครอืข่ายบริการ ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่

มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST 

** จะต้องบันทึกรายการยาละลายลิ่มเลือดตาม Drug Catalog ในหน้าค่ารักษาพยาบาล**

 

2.2 การให้บริการผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนัชนิด ST Elevated (STEMI)

1. ค่ายาละลายลิ่มเลือด Streptokinase และค่าฉีดยาเหมาจ่าย   10,000 บาท/ครั้ง

2. ค่ายาละลายลิ่มเลือด rt-PA และค่าฉีดยาเหมาจ่าย                   49,000 บาท/ครั้ง

3.   ค่ายา Tenecteplase (TNK-TPA)                                    22,660 บาท/vial 

1. ค่ายาละลายลิ่มเลือด Streptokinase และค่าฉีดยาเหมาจ่าย   10,000 บาท/ครั้ง

2. ค่ายาละลายลิ่มเลือด rt-PA และค่าฉีดยาเหมาจ่าย                   49,000 บาท/ครั้ง

3.   ค่ายา Tenecteplase (TNK-TPA)                                    22,660 บาท/vial 

อัตราการจ่าย

ชดเชยค่าบริการ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย
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การรักษากรณีโรคมะเร็ง  แบ่งเป็นกรณี ดังนี้

1) กรณีให้การรักษาตามโปรโตคอลที่กําหนดในโรคมะเร็ง 20 ชนิด 

2) กรณีไม่ได้รักษาตามโปรโตคอลที่กําหนด นอกเหนือจากที่กําหนดในข้อ 1)

  3) กรณีมะเร็งที่ยังไม่ได้กําหนดโปรโตคอล

  

การรักษากรณีโรคมะเร็ง  แบ่งเป็นกรณี ดังนี้

1) กรณีให้การรักษาตามโปรโตคอลที่กําหนดในโรคมะเร็ง 20 ชนิด 

2) กรณีไม่ได้รักษาตามโปรโตคอลที่กําหนด นอกเหนือจากที่กําหนดในข้อ 1)

  3) กรณีมะเร็งที่ยังไม่ได้กําหนดโปรโตคอล

  

2.3 การให้เคมีบําบัด หรือฮอร์โมน หรือรังสีรักษาสาํหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง2.3 การให้เคมีบําบัด หรือฮอร์โมน หรือรังสีรักษาสาํหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ที่ โรคมะเร็งที่กําหนดโปรโตคอลการรักษา

1 มะเร็งเต้านม (Breast cancer)

2 มะเร็งปากมดลูก (Cervical cancer )

3 มะเร็งรังไข่ (Ovarian cancer)   

4 มะเร็งมดลูก (Uterine cancer)

5 มะเร็งปอด (Lung  cancer)

6 มะเร็งลําไส้ใหญ่และลําไส้ตรง (Colo-Rectal cancer) 

7 มะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal cancer) 

8 มะเร็งตับและท่อน้ําดี (Liver & Cholangiocarcinoma) 

9 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Bladder Cancer) 

10 มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer)  

11 มะเร็งโพรงหลังจมูก (Nasopharyngeal cancer)

12 มะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach Cancer)

13 มะเร็งกระดูกชนิด osteosarcoma

ที่ โรคมะเร็งที่กําหนดโปรโตคอลการรักษา

14
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลนัแบบลิมฟอยด์ในผู้ใหญ่ (Adult 
acute lymphoblastic leukemia : ALL)

15 มะเร็งต่อมน้ําเหลืองในผู้ใหญ่ (Lymphoma)

16
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลนัแบบมยัอีลอยด์ในผู้ใหญ่ 
(Acute Myeloid Leukemia : AML)

17
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลนัในผู้ใหญ ่แบบ Acute 
promyelocytic leukemia (APL) 

18
มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรงัชนิดมัยอีลอยด์ในผู้ใหญ่ (Chronic 
Myeloid Leukemia : CML)

19 มะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอิโลมา ( Myeloma) 

20 มะเร็งเด็ก (Pediatric cancer) 
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ผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กที่มี อายุน้อยกว่า 15 ปี ให้เป็นไปตามคู่มือว่าด้วย 

แนวทางการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก ที่จัดทําโดยสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

ผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กที่มี อายุน้อยกว่า 15 ปี ให้เป็นไปตามคู่มือว่าด้วย 

แนวทางการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก ที่จัดทําโดยสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มี อายุระหว่าง 15-18 ปี ให้เป็นไปตาม แนวทางการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก 

ที่จัดทําโดยสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย หรือ แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งใน

ผู้ใหญ่ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ สปสช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ

สาธารณสุข กรณีเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพบริการการให้เคมีบําบัด หรือฮอร์โมน หรือรังสี

รักษา สําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง พ.ศ. 2561

ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มี อายุระหว่าง 15-18 ปี ให้เป็นไปตาม แนวทางการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก 

ที่จัดทําโดยสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย หรือ แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งใน

ผู้ใหญ่ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ สปสช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ

สาธารณสุข กรณีเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพบริการการให้เคมีบําบัด หรือฮอร์โมน หรือรังสี

รักษา สําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง พ.ศ. 2561

ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีอายุ มากกว่า 18 ปี ให้เป็นไปตาม แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งใน

ผู้ใหญ่ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ สปสช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ

สาธารณสุข กรณีเพิ่ม ความมั่นใจเรื่องคุณภาพบริการการให้เคมีบําบัด หรือฮอร์โมน หรือรังสี

รักษา สําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง พ.ศ. 2561

ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีอายุ มากกว่า 18 ปี ให้เป็นไปตาม แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งใน

ผู้ใหญ่ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ สปสช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ

สาธารณสุข กรณีเพิ่ม ความมั่นใจเรื่องคุณภาพบริการการให้เคมีบําบัด หรือฮอร์โมน หรือรังสี

รักษา สําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง พ.ศ. 2561

อายุ <15 ปี

อายุ 15-18 ปี

อายุ >18 ปี

แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย

หน่วยบริการที่สามารถขอรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขกรณีให้เคมีบําบัด หรือฮอร์โมน หรือรังสีรักษา  
ต้องเป็นหน่วยบริการที่มีคณุสมบัติตามที่ สปสช.กําหนด คือ

1) หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไปเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการเคมีบําบัดหรือฮอร์โมน

2) หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านรังสีรักษา 

ปีงบฯ 66 เพิ่มเติม
1) มีระบบการ Authentication (เฉพาะ OP)

2) อยู่ระหว่างการปรับปรุง Protocol ใหม่ 

3) ขยายบริการไปยัง รพ.เอกชน เพื่อลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยมะเร็ง 
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อัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีการรักษาโรคมะเร็ง

ประเภท ชนิดมะเร็ง การรักษา การจ่ายชดเชย

ผู้ป่วยนอก 

(OP)

20 Protocol รักษาตรงตามแนวทางที่

กําหนด

จ่ายค่ายาเคมีบําบัดตามจริงไม่เกินราคาทีป่ระกาศ + ค่าผสมยา 160 บาท/วัน 

และรังสีรักษาตามจริงไม่เกินราคาเพดานที่กําหนด

รักษาไม่ตรงตามแนวทางที่

กําหนด

จ่ายค่ายาทุกรายการตามจริง + ค่าผสมยา 160 บาท/วัน รวมแล้วไม่เกินเพดาน

ราคา 2,300 บาท/ครั้ง และรังสีรักษาตามจริงไม่เกินราคาเพดานทีก่ําหนด

มะเร็งทั่วไป ที่ยังไม่กําหนดโปรโตคอล จ่ายค่ายาและรังสีรักษาตามจริง รวมแล้วไม่เกินเพดาน 4,000 บาท/ครั้ง

การรักษาอื่นๆที่เกี่ยวกับโรคมะเร็ง 1.จ่ายตามรายการที่กําหนด (fee schedule) โดยจ่ายตามจริง แต่ไม่เกินอัตราที่

กําหนด “เริ่มวันรับบริการตั้งแต่ 1  มกราคม 2564 ”      

ผู้ป่วยใน 

(IP)

20 Protocol   รักษาตรงตามแนวทางที่

กําหนด

จ่าย Deduct DRGs (CCUF) และจ่ายเพิ่มเติม (Add on) ค่ายาเคมีบําบัดตาม

จริงไม่เกินเพดานราคาที่ประกาศ กรณีรังสีรักษารวมอยู่ใน DRGs

รักษาไม่ตรงตามแนวทางที่

กําหนด

จ่าย DRGs ปกติ ไม่มีจ่ายเพิ่มเติม (Add on) ค่ายาเคมีบําบัด 

กรณีรังสีรักษารวมอยู่ใน DRGs

มะเร็งทั่วไป ที่ยังไม่กําหนดโปรโตคอล จ่าย DRGs ปกติ ไม่มีจ่ายเพิ่มเติม (Add on) ค่ายาเคมีบําบัด 

กรณีรังสีรักษารวมอยู่ใน DRGs
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 2.4 กรณีโรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม (CA Anywhere)

สําหรับบริการผู้มีสิทธิ UC ที่ได้รับการวินิจฉัยว่า

เป็นโรคมะเร็ง  ครอบคลุม

1. การ Confirm Diagnosis และ Staging* 

2. การรักษาโรคมะเร็ง*

3. การติดตามการรักษา(Follow up)*

เงื่อนไขการจ่าย

1. ผู้ป่วยสิทธิ UC หรือสิทธิว่าง

2. ได้รับวินิจฉัยเป็นโรคมะเร็ง รายใหม่และรายเก่า 

(มะเร็งทุกชนิดที่มีโปรโตคอล และมะเร็งทั่วไป)

3. หน่วยบริการต้องมีศักยภาพในการรักษาโรคมะเร็ง 

(ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

4. เป็นบริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

อัตราการจ่าย

1. กรณีเคมี/รังสีรักษา/ฮอร์โมน และค่าผสมยา  จ่าย

ตามราคาที่กําหนด  (ตามระบบเดิม)

2. รายการ Fee Schedule ตามที่สปสช.กําหนด 

3. การจ่ายโรคมะเร็งกรณีผู้ป่วยใน(ตามระบบเดิม)

1. การ Confirm Diagnosis และ Staging  หมายถึง การตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคมะเร็ง โดยครอบคลุมการ Staging ตามมาตรฐานของโรคมะเร็งแตล่ะชนดิ  ทั้งนี้หากกรณี

หน่วยบริการมีความจําเป็นต้องการยืนยันการวินิจฉยัซ้าํหรือเพิ่มเตมิสามารถดําเนินการไดต้ามเหมาะสมเป็นรายกรณี (ไม่รวมการ Screening  และการตรวจยืนยันเพื่อการศึกษา) 

2. การรักษาโรคมะเร็ง  หมายถึง การรักษาด้วยยาเคมีบําบัดและหรือรังสีรักษา และการรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคและการรักษาโรคมะเร็ง รวมถึงโรคร่วมที่พบในการรักษา

มะเร็งในครั้งนั้น)  

3. การตรวจติดตามผลการรักษา (Follow up) รวมถึงการรักษาโรคร่วมที่พบในการรักษามะเร็งในครั้งนั้น

ขอบเขตบริการ

7

มีระบบการ Authentication 
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ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็ง

No. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เงื่อนไข อัตราจ่าย หมายเหตุ

1 Fluorescence In Situ 

Hybridization  (FISH) หรือ 

(DISH test )

รักษามะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น 

กรณีสั่งใช้ยา trastuzumab

จ่ายเพิ่มเติม (on-top) ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก 

และผู้ป่วยใน โดยจ่ายตามจริงไม่เกินรายละ 

10,000 บาท/ 1 ข้าง

หน่วยบริการส่งข้อมูลผ่าน

โปรแกรม e –Claim

2 การตรวจยีน  mutation   โดยการ

ตรวจ ด้วยวิธี polymerase chain 

reaction (PCR) หรือ 

Fluorescence insitu

hybridization  (FISH)

รักษามะเร็ง Chronic 

myeloid leukemia (CML) 

กรณีสั่งใช้ยา imatinib

จ่ายเพิ่มเติม (on-top) ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก 

และผู้ป่วยใน โดยจ่ายตามจริงไม่เกินรายละ 

8,000 บาท/ปีปฏิทิน (นับวันบริการ)

3 กรณีตรวจวินิจฉัย EGFR mutation รักษามะเร็งปอด กรณีการสั่งใช้

ยา erlotinib

จ่ายเพิ่มเติม (on-top) ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก 

และผู้ป่วยใน โดยจ่ายตามจริงไม่เกินรายละ 

10,000 ครั้ง/ปี (1 รายจ่ายไม่เกิน 2 ครั้ง)

จ่าย หน่วยบริการ UC ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รบัการส่งต่อทั่วไปทีม่ีศักยภาพในการใหบ้รกิารเคมีบําบัดสําหรบัผู้ป่วยโรคมะเร็งระดับ 1,2,3

50



National Health Security O
ffice –

NHSO
 –

w
w

w
.nhso.go.th

อัตราจ่ายค่าผ่าตัด

หลักเกณฑ์

 ผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยเป็นโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ (Senile Cataract)

มีอายุ 40 ปีขึ้นไป

 ผู้ป่วยโรคต้อกระจกอื่นหรอืผู้ทีจ่ําเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมด้วยสาเหตุอื่นๆรับการชดเชย

ตามระบบ DRGs ปกติ

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

1) ยกเลิกการกําหนดเป้าหมายบรกิาร โดยให้เป็นไปตามบริบทในระดับพื้นที่

2) มีระบบการ Authentication กรณีบริการ OP

 ผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยเป็นโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ (Senile Cataract)

มีอายุ 40 ปีขึ้นไป

 ผู้ป่วยโรคต้อกระจกอื่นหรอืผู้ทีจ่ําเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมด้วยสาเหตุอื่นๆรับการชดเชย

ตามระบบ DRGs ปกติ

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

1) ยกเลิกการกําหนดเป้าหมายบรกิาร โดยให้เป็นไปตามบริบทในระดับพื้นที่

2) มีระบบการ Authentication กรณีบริการ OP

จ่ายชดเชยค่าเลนส์แก้วตาเทียม
 เลนส์พับได้   เหมาจ่าย  ข้างละ 2,800 บาท

 เลนส์แข็ง     เหมาจ่าย  ข้างละ 700 บาท

 เลนส์พับได้   เหมาจ่าย  ข้างละ 2,800 บาท

 เลนส์แข็ง     เหมาจ่าย  ข้างละ 700 บาท
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หัวข้อ ปีงบฯ 2566

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข

ขอบเขตบริการ เป็นการจัดบริการแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ประกอบด้วย การรักษาโดยการผ่าตัดเพื่อแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ การพัฒนาการ

ดูแลโดยการแก้ไขการพูด และบริการทันตกรรมจัดฟัน โดยทีมงานสหวิชาชีพเป็นผูใ้หก้ารดูแลให้ครอบคลุมทุกพื้นทีแ่ละเป็นไปตามมาตรฐานการบริการตั้งแต่การค้นหา

ผู้ป่วย การดูแลรักษาในหน่วยบริการ และการฟื้นฟูดูแลต่อเนื่อง

ผู้มีสิทธิ สิทธิ UC และสิทธิว่างที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ลงทะเบียนในโปรแกรม DMIS  

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้

3.1) กรณีให้บริการผ่าตัดสําหรับผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ (Cleft lip cleft palate)

3.2) กรณีให้บริการดูแลรักษาฟื้นฟูทางการแก้ไขการพูดและทันตกรรมจัดฟัน หน่วยบริการต้องแจ้งความประสงค์ตามแบบฟอร์มหนังสือแสดงความประสงค์ให้บริการฯ 

รายละเอียดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ สามารถดาวน์โหลดไดท้ี่ http://eclaim.nhso.go.th

อัตราจ่าย แยกเป็น 2 กรณี 

1. สปสช. จ่ายชดเชยให้แก่หน่วยบริการตามระยะของการดูแลรักษา โดยแบ่งเป็น 4 ลักษณะคือ

1.1) การผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

1.2) การใส่เพดานเทียม (Obturator) และ/หรือเครื่องมือจัดโครงสร้างจมูกและสันเหงือก (Nasoalveolarmolding หรือ NAM) และ Maxillary distractor

1.3) การฟื้นฟูด้านทันตกรรมจัดฟัน

1.4) การแก้ไขการพูดและการได้ยิน

2) สภากาชาดไทยจ่ายค่าเดินทางแก่ผู้ป่วยและญาติ ดังนี้

2.1) ค่าเดินทางสําหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ครั้งละ 1,000 บาท  

2.2) ค่าเดินทางสําหรับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทันตกรรมจัดฟันหรือแก้ไขการพูดครั้งละ 500 บาท  

โปรแกรม DMIS 

2.6 ทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูดสําหรับผู้ป่วยผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่2.6 ทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูดสําหรับผู้ป่วยผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่
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กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการกรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการ

3.1 รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม ในการบําบัดรักษาโรค และ ข้อบ่งชี้ (Instrument) 

• จ่ายตามระบบ Point system with ceiling with global budget  

• กําหนดอัตราจ่ายชดเชย 1.0 บาท/point  

• จ่ายตามระบบ Point system with ceiling with global budget  

• กําหนดอัตราจ่ายชดเชย 1.0 บาท/point  
อัตราจ่ายฯ 

• มีระบบการ Authentication กรณีบริการ OP

• เพิ่มรายการอุปกรณ์ใหม่ จํานวน 10 รายการ

• ปรับอัตราจ่ายอุปกรณ์หมวด 7 กระดูกฯ  จํานวน 4 รายการ 

• มีระบบการ Authentication กรณีบริการ OP

• เพิ่มรายการอุปกรณ์ใหม่ จํานวน 10 รายการ

• ปรับอัตราจ่ายอุปกรณ์หมวด 7 กระดูกฯ  จํานวน 4 รายการ 

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

บริการที่มีการ

เปลี่ยนแปลง ปีงบฯ 66
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ลําดับ รายการ อัตราจ่ายต่อหน่วย (บาท) หมายเหตุ

1 2206 แว่นตาสําหรับเด็กที่มีสายตาผิดปกติที่ประกอบด้วยเลนส์สายตาผิดปกติทั่วไป (Stock lens) 600 

2 2207 แว่นตาสําหรับเด็กที่มีสายตาผิดปกติที่ประกอบด้วยเลนส์สายตาผิดปกติทีต้องสั่งตัดพิเศษ (Lab lens) 600

3 4905 สายสวนสองช่องแบบกึ่งถาวรสําหรับฟอกเลือดล้างไต (Semi-Permanent Double Lumen 

Hemodialysis Catheter)

5,000

4 7027 ข้อเข่าเทียมชนิดที่ใช้ในการผ่าตัดแก้ไข (Revision Knee Prosthesis) ชนิด Full set 100,000

5 7028 ข้อเข่าเทียมชนิดที่ใช้ในการผ่าตัดแก้ไข (Revision Knee Prosthesis) ชนิด Half set ส่วน ฟีเมอร์ 

(Femoral component)

75,000

6 7029 ข้อเข่าเทียมชนิดที่ใช้ในการผ่าตัดแก้ไข (Revision Knee Prosthesis) ชนิด Half set ส่วน ทิเบีย 

(Tibial component)

75,000

7 7030 ข้อเข่าเทียมชนิดที่ใช้ในการผ่าตัดแก้ไข (Revision Knee Prosthesis) ชนิด Hinge knee  150,000 ให้มีระบบ PA 

ก่อนผ่าตัด

8 7224 อุปกรณ์ใส่โพรงกระดูกเพื่อเชื่อมข้อเท้าและข้อใต้เท้า(Tibiotalocalcaneal fusion nail : TTC nail) 

พร้อมสกรู 3-4 ชิ้น

20,000

9 7315 สกรูยึดกระดูกชนิดมีรูสอดแกนนําทาง (Cannulated screw) 2,000

10 9220 ชุดรากฟันเทียมพร้อมอุปกรณ์จับยึดฟันเทียมทั้งปาก 3,000 จ่ายผ่านระบบ 

VMI

รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบําบัดรักษาโรค ที่เพิ่มใหม่ 
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รายการ
ราคาเดิม 

(บาท/หน่วย)

ราคาปรับใหม่ 

(บาท/หน่วย)

7004 ข้อเข่าชนดิที่ส่วนรับน้าํหนักเคลื่อนไหวได้ 49,800 48,000 

7005 ข้อเข่าชนดิที่ส่วนรับน้าํหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ 49,800 48,000 

7214B แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดหัวล็อกสําหรับใส่บริเวณ

ที่หักใกล้ข้อ (Anatomical Plate)

20,000 17,000

7301 สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหวัล็อก (Lock screw) 2,000 1,600

รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบําบัดรักษาโรค (ปรับราคา)

55



National Health Security O
ffice –

NHSO
 –

w
w

w
.nhso.go.th

หัวข้อ ปีงบฯ 2566

หลักเกณฑ์เงื่อนไข 1) ต้องมี Pre-authorize (PA) ก่อนบริการ 

2) ดําเนินการ PA ผ่านโปรแกรม e-Claim

3) กรณีผ่าน PA แล้ว ต้องดําเนินการภายใน 6 เดือน (นับจากวันไดร้ับการอนมุตัิ PA) 

4) บันทึกรหัสโรค/หัตถการตามทีก่ําหนด

ผู้มีสิทธิ สิทธิ UC อายุ 5 ปี 

หน่วยบริการ หน่วยบริการที่มศีักยภาพใหบ้ริการผ่าตดัฝังประสาทหูเทียม

อัตราจ่าย จ่ายค่าบริการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม ตามระบบ DRGs 

  ในเขต จ่ายเบื้องต้น 8,350 บาท/adjRW 

 ข้ามเขต จ่าย 9,600 บาท/adjRW (ไม่ปรับลดค่าแรง)

จ่ายรายการอุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียม ผ่านระบบ VMI ขององค์การเภสัชกรรม

โปรแกรม e-Claim

3.2 บริการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม3.2 บริการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม
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1.   หน่วยบริการที่รักษา (HCODE) 

ต้องผ่านการตรวจประเมินศักยภาพ ตามประกาศสํานกังานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิเรื่องเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้น

ทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการสง่ต่อเฉพาะด้าน การทาํหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวนในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ.2561

1.   หน่วยบริการที่รักษา (HCODE) 

ต้องผ่านการตรวจประเมินศักยภาพ ตามประกาศสํานกังานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิเรื่องเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้น

ทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการสง่ต่อเฉพาะด้าน การทาํหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวนในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ.2561

G33  ไม่ใช่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหนว่ยบริการเฉพาะด้าน PCI หากให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินส่งเอกสารเพื่ออุทธรณ์การเบิกจา่ย

2.  การตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการ PCI  ตรวจสอบจากรหัส ICD9 ที่เกี่ยวข้องกับการทําหตัถการ PCI2.  การตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการ PCI  ตรวจสอบจากรหัส ICD9 ที่เกี่ยวข้องกับการทําหตัถการ PCI

3.  กรณีหน่วยบริการ ที่ไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนจะไม่ได้รับการจา่ยชดเชย ทั้งกรณีผู้ป่วยในและรายการอุปกรณ์ (Instrument) กรณี

ให้บริการผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ให้อุทธรณ์เป็นเอกสารเป็นรายๆ 

3.  กรณีหน่วยบริการ ที่ไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนจะไม่ได้รับการจา่ยชดเชย ทั้งกรณีผู้ป่วยในและรายการอุปกรณ์ (Instrument) กรณี

ให้บริการผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ให้อุทธรณ์เป็นเอกสารเป็นรายๆ 

3.3 กรณีรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารี่ผา่นสายสวน (Percutaneous Coronary Intervention: PCI)3.3 กรณีรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารี่ผา่นสายสวน (Percutaneous Coronary Intervention: PCI)

4. อัตราจ่าย

1) กรณี IP จ่ายตาม DRGs    ในเขต   จ่ายอัตราเบื้องต้น 8,350 บาท/AdjRW  ข้ามเขต  จ่าย Adj.RW 9,600 บาท/AdjRW

2)  กรณีค่าอุปกรณ์ (Instrument)

2.1  รายการ Stent 4305  เบิกในระบบ VMI อย่างเดียวเท่านั้น   ยกเว้น กรณีมีปัญหาในการใช้  สามารถอุทธรณ์ได้เป็นราย ๆ 

2.2  รายการอุปกรณ์อื่น ๆ จ่ายตามเรียกเก็บ แต่ไม่เกินราคาเพดาน  รวม stent 4304

4. อัตราจ่าย

1) กรณี IP จ่ายตาม DRGs    ในเขต   จ่ายอัตราเบื้องต้น 8,350 บาท/AdjRW  ข้ามเขต  จ่าย Adj.RW 9,600 บาท/AdjRW

2)  กรณีค่าอุปกรณ์ (Instrument)

2.1  รายการ Stent 4305  เบิกในระบบ VMI อย่างเดียวเท่านั้น   ยกเว้น กรณีมีปัญหาในการใช้  สามารถอุทธรณ์ได้เป็นราย ๆ 

2.2  รายการอุปกรณ์อื่น ๆ จ่ายตามเรียกเก็บ แต่ไม่เกินราคาเพดาน  รวม stent 4304
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กรณีการสวนหัวใจ (Coronary Artery  Angiography-CAG)

เงื่อนไขการจ่าย

1. เป็นการให้บริการแก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

2. หน่วยบริการที่ขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ต้องเป็นหนว่ยบริการรับส่งต่อทั่วไปที่สามารถให้บริการสวนหัวใจ 

(Coronary Artery Angiography-CAG) 

3. หน่วยบริการที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการตามข้อ 2 บันทึกข้อมูลมาตรฐานประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข

กรณีให้บริการสวนหัวใจ (Coronary Artery Angiography-CAG) 

4. กรณีหน่วยบริการไม่ส่งข้อมูลมาตรฐานประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีการสวนหัวใจ (Coronary 

Artery Angiography-CAG)  สปสช.จะไม่พิจารณาจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขให้แก่หน่วยบริการทุกรายการในการ

รับบริการครั้งนั้น เว้นแต่กรณีมีความจําเป็นให้หน่วยบริการขอทําความตกลงกับสํานักงานเป็นรายกรณี

5. สําหรับบริการตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 58
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หน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไปที่สามารถ

ให้บริการสวนหัวใจ
สปสช.

หน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไปที่

สามารถให้บริการสวนหัวใจ
สปสช.

บันทึกข้อมูลรายละเอียดตาม 1 page ที่

กําหนด ก่อนจ่ายชดเชยกรณี CAG

Mapping กับข้อมูลเบิกจ่ายใน

โปรแกรม e-Claim หากไม่พบ 

ข้อมูลจาก 1 page จะได้รับการ

ปฏิเสธการจ่าย (DENY G47)

ระบบการทํางานในโปรแกรม e-Claim Seamless : กรณีการสวนหัวใจ 

บันทึกข้อมูลในโปรแกรม e-

Claim

ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึก

เพื่อใช้ Mapping กับข้อมูลขอเบิกจ่ายทีส่่ง

ข้อมูลใน e-Claim

บันทึกข้อมูลรายละเอยีด ที่ web e-Claim ที่  https://eclaim.nhso.go.th/webComponent/ 

เลือกเมนู “CAG (1 page)” เพื่อบันทกึข้อมูลมาตรฐานประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายฯ กรณีสวนหัวใจ (CAG) ให้ครบถ้วน

 

บันทึกข้อมูลเบกิ e-Claim (เหมือนเดิม)

ถ้าไม่พบข้อมูล one page จะถูก DENY ในการประมวลจากระบบ e-Claim
59
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1. กรณี IP  จ่ายตาม DRGs 

ในเขต   จ่ายอัตราเบื้องต้น 8,350 บาท/AdjRW มีการหักเงินเดือนของหน่วยบริการภาครัฐ

ข้ามเขต  จ่ายAdj.RW 9,600 บาท/AdjRW โดยไม่หักเงินเดือน

2. กรณีค่าอุปกรณ์ (Instrument)

จ่ายตามเรียกเก็บ แต่ไม่เกินราคาเพดาน

1. กรณี IP  จ่ายตาม DRGs 

ในเขต   จ่ายอัตราเบื้องต้น 8,350 บาท/AdjRW มีการหักเงินเดือนของหน่วยบริการภาครัฐ

ข้ามเขต  จ่ายAdj.RW 9,600 บาท/AdjRW โดยไม่หักเงินเดือน

2. กรณีค่าอุปกรณ์ (Instrument)

จ่ายตามเรียกเก็บ แต่ไม่เกินราคาเพดาน

3.4 การจ่ายชดเชยกรณีผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (Open heart surgery)3.4 การจ่ายชดเชยกรณีผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (Open heart surgery)

อัตราการจ่ายชดเชย

มีการกําหนดเกณฑ์ศักยภาพหน่วยบริการ

และ ตรวจสอบจากรหัสหัตถการตามที่กําหนด

มีการกําหนดเกณฑ์ศักยภาพหน่วยบริการ

และ ตรวจสอบจากรหัสหัตถการตามที่กําหนด
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หัวข้อ ปีงบฯ 2566

หลักเกณฑ์เงื่อนไข 1) มีระบบการ Authentication

2) บันทึกรหัสโรค/หัตถการตามทีก่ําหนด

3) บริการเริ่ม 1 ม.ค. 65

ผู้มีสิทธิ สิทธิ UC

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบ UC ที่มีศักยภาพให้บริการผ่าตัดรากฟันเทยีม

อัตราจ่าย 1) จ่ายอุปกรณ์รากฟันเทียมผ่านระบบ VMI ขององค์การเภสัชกรรม 

2) จ่ายค่าใช้จ่ายในอัตราดังนี้ 

2.1) ค่าผ่าตัดใส่รากฟนัเทียม จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 17,500 บาทต่อราย 

2.2) ค่าติดตามการรักษา จ่ายแบบเหมาจ่ายเป็นระยะเวลา 5 ปี 

- ปีที่ 1 (ปีที่ผ่าตัด) จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 700 บาท    

- ปีที่ 2 ถึงปีที่ 5 จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 2,800 บาทต่อปี 

โดยมีการติดตามการรกัษา อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรือตามแนวทางเวชปฏิบัติที่กําหนด

โปรแกรม e-Claim

3.5 บริการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมสําหรับผู้ไม่มฟีันทั้งปาก 3.5 บริการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมสําหรับผู้ไม่มฟีันทั้งปาก 
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หัวข้อ ปี งบฯ 2566

หลักเกณฑ์เงื่อนไข 1) ยกเลิกการกําหนดเป้าหมายบริการรายเขต โดยให้เป็นไปตามบริบทในระดับพื้นที ่

2) การขออนุมัติ PA กรณีและข้อเขา่เสื่อมปฐมภูมิหรือไม่ทราบสาเหตุเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุ < 

55 ปี 

3) พิจารณา PA ผ่านระบบโปรแกรม e-Claim

ผู้มีสิทธิ สิทธิ UC

หน่วยบริการ หน่วยบริการที่มีศักยภาพให้บริการผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม

อัตราจ่าย จ่ายค่าบริการผ่าตัดข้อเข่าตามระบบ DRGs และค่าอุปกรณ์ตามประกาศรายการอุปกรณ์ฯ ไม่เกิน

เพดานราคาที่กําหนด

  ในเขต จ่ายเบื้องต้น 8,350 บาท/adjRW (ปรับลดค่าแรงของหนว่ยฯรัฐ)

  ข้ามเขต จ่าย 9,600 บาท/adjRW (ไม่ปรับลดค่าแรง)

โปรแกรม e-Claim

3.6 บริการผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม3.6 บริการผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม
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รายการ
การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง

 (Hyperbaric oxygen therapy)

เงื่อนไข
เฉพาะการรักษาโรคที่เกิดจากการดําน้ํา (Decompression sickness) 

* กรณีการรักษาในโรคอื่นๆ เหมารวมอยู่ในบริการ OP/IP 

อัตราการจ่าย
บริการผู้ป่วยนอกและผูป้่วยใน จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงไม่เกินชั่วโมงละ 12,000 บาท

 3.7 การรักษาด้วยด้วยออกซิเจนความกดดันสูง (Hyperbaric oxygen therapy) 3.7 การรักษาด้วยด้วยออกซิเจนความกดดันสูง (Hyperbaric oxygen therapy)
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อัตราจ่าย

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ป่วยโรคกระจกตาสิทธิ UC ที่ได้รับการบริจาคดวงตาเพื่อใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาผู้ป่วยโรคกระจกตาสิทธิ UC ที่ได้รับการบริจาคดวงตาเพื่อใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

เงื่อนไขหน่วยบริการ
1) เพิ่มค่าบริการจัดเตรียมกระจกตาชั้นใน  DSAEK  สําหรับหน่วยที่มีศักยภาพใหบ้ริการ DSAEK

2) หน่วยบริการต้องมีศักยภาพให้บรกิารผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา และหรือ

3) หน่วยบริการต้องมีศักยภาพให้บรกิารผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา DSAEK 

1) เพิ่มค่าบริการจัดเตรียมกระจกตาชั้นใน  DSAEK  สําหรับหน่วยที่มีศักยภาพใหบ้ริการ DSAEK

2) หน่วยบริการต้องมีศักยภาพให้บรกิารผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา และหรือ

3) หน่วยบริการต้องมีศักยภาพให้บรกิารผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา DSAEK 

 3.8 การจัดหาดวงตาสําหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา 3.8 การจัดหาดวงตาสําหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

  ค่าบริการผ่าตัดจ่ายหน่วยฯ ผ่าตัด ตามระบบ DRGs

 ในเขต จ่ายเบื้องต้น 8,350 บาท/adjRW 

 ข้ามเขต จ่าย 9,600 บาท/adjRW (ไม่ปรับลดค่าแรง) 

 จ่ายเพิ่มค่าจัดหาดวงตาอัตรา 15,000 บาท/ดวงตา ให้หน่วยฯ ที่ผ่าตัด 

 จ่ายเพิ่มค่าจัดเตรียมกระจกตาชั้นใน DSAEK โดยจ่าย Top up ให้หน่วยบริการที่ผ่าตดั 

 จ่ายเพิ่มค่าบริการจัดเตรียมกระจกตาชั้นในแบบ DSAEK  อัตรา 13,000 บาท/ดวงตา 

หมายเหต ุ กรณีหน่วยบริการที่ได้รับการจัดหาดวงตา/จัดเตรียมกระจกตาชั้นใน จากศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย  ให้จ่ายค่า

จัดหา/จัดเตรียมกระจกตาให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

  ค่าบริการผ่าตัดจ่ายหน่วยฯ ผ่าตัด ตามระบบ DRGs

 ในเขต จ่ายเบื้องต้น 8,350 บาท/adjRW 

 ข้ามเขต จ่าย 9,600 บาท/adjRW (ไม่ปรับลดค่าแรง) 

 จ่ายเพิ่มค่าจัดหาดวงตาอัตรา 15,000 บาท/ดวงตา ให้หน่วยฯ ที่ผ่าตัด 

 จ่ายเพิ่มค่าจัดเตรียมกระจกตาชั้นใน DSAEK โดยจ่าย Top up ให้หน่วยบริการที่ผ่าตดั 

 จ่ายเพิ่มค่าบริการจัดเตรียมกระจกตาชั้นในแบบ DSAEK  อัตรา 13,000 บาท/ดวงตา 

หมายเหต ุ กรณีหน่วยบริการที่ได้รับการจัดหาดวงตา/จัดเตรียมกระจกตาชั้นใน จากศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย  ให้จ่ายค่า

จัดหา/จัดเตรียมกระจกตาให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

บริการที่มีการเปลีย่นแปลง ปีงบฯ 66

64



National Health Security O
ffice –

NHSO
 –

w
w

w
.nhso.go.th

หัวข้อ  ปี 2566

หลักเกณฑ์เงื่อนไข ขอบเขตบริการให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับพิษ

1) การให้คําปรึกษาทางการแพทย์เกี่ยวกับสารพิษ,ยาต้านพิษและเซรุ่มป้องกันพิษงู แก่แพทย์ 

บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป

2) การให้ข้อมูลการรักษาดว้ยยาต้านพิษและเซรุ่มป้องกันพิษงูแก่แพทย์และบุคลากรทางการ

แพทย์ในสถานพยาบาลทัว่ประเทศ

3) การติดตามการรักษาและประเมินผลการรักษาด้วยยาต้านพิษ และเซรุ่มป้องกันพิษงูจากแพทย์ 

บุคคากรทางการแพทย์ผู้ให้การรักษา และประชาชนผู้ได้รับการรักษา

ผู้มีสิทธิ สิทธิ UC

หน่วยบริการ หน่วยบริการที่มีศักยภาพในการให้บริการ เช่น โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช 

อัตราจ่าย 500 บาทต่อราย 

โปรแกรม e-Claim

การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษ การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษ รายการใหม่
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กรณีที่จําเป็นต้องกํากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิดกรณีที่จําเป็นต้องกํากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

4.1 ค่าสารเมทาโดน

เงื่อนไขการจ่าย

1. หน่วยบริการที่รักษาต้องเป็นหน่วยที่ผ่านการขออนุญาตขึ้นทะเบยีนเปน็สถานพยาบาลตามพ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 

2. ตรวจสอบ ICD10/ICD9 เพื่อให้ตรงตามสิทธิประโยชนท์ี่กําหนด คือ

PDX =  F11.2

ICD9= 9425 other psychiatric drug therapy

3. จํานวนครั้ง = จํานวนวันของเดือนทีใ่หบ้ริการ

เงื่อนไขการจ่าย

1. หน่วยบริการที่รักษาต้องเป็นหน่วยที่ผ่านการขออนุญาตขึ้นทะเบยีนเปน็สถานพยาบาลตามพ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 

2. ตรวจสอบ ICD10/ICD9 เพื่อให้ตรงตามสิทธิประโยชนท์ี่กําหนด คือ

PDX =  F11.2

ICD9= 9425 other psychiatric drug therapy

3. จํานวนครั้ง = จํานวนวันของเดือนทีใ่หบ้ริการ

รายการ  เงื่อนไข อัตราการจ่าย

ค่าสารเมทาโดน (Methadone) สําหรับการ

ให้สารเมทาโดนระยะยาว (Methadone 

maintenance  treatment: MMT)

สําหรับการบําบัดรักษาผู้ป่วยที่ติดสารเสพ

ติดในกลุ่มฝิ่นและอนพุันธข์องฝิ่น (อาทิ 

เฮโรอีน) ที่สมัครใจ  

จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน

อัตรา  35 บาทต่อครั้ง
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รายการยาใหม่_ที่เปลี่ยนแปลง ปี 2566

ยาเดิม/ 

เพิ่มข้อบ่งใช้ใหม่

1. Bevacizumab โรคจอตาผิดปกติในเดก็เกิดก่อนกําหนด (Retinopathy of Prematurity: ROP)

2. Voriconazole โรค Invasive fungal infection จากเชื้อ Trichosporon spp.

3. Linezolid โรคติดเชื้อ Vancomycin Resistant Enterococci (VRE)

4. Sofosbuvir + Velpatasvir โรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังทุกสายพันธุ์ ทั้งในผู้ป่วยที่มีหรือไม่มีการติดเชื้อ HIV ร่วมด้วย

: ปรับเงื่อนไขการสั่งใช้ยาไม่ต้องตรวจสภาพตับก่อนการใช้ยา

5. Rituximab โรค neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD) 

6. Octreotide acetate ใช้ในผู้ป่วย Thyrotropin secreting pituitary adenoma

ยาเดิม/

เปลี่ยนแปลงบัญชี

ยา จ๒ เป็น ง

1. Docetaxel 1.โรคมะเร็งเตา้นมระยะเริ่มตน้หรือระยะลุกลาม เฉพาะผูป้่วยที่มีปัญหาโรคหวัใจ

2.โรคมะเร็งตอ่มลูกหมาก ระยะแพร่กระจาย

3. ใช้เป็น Second line drug ในโรคมะเร็งปอด ชนิด non-small cell ระยะลุกลาม

4. ใช้ร่วมกับ cyclophosphamide ในการรักษาเสริมสําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะเริ่มตน้ทีม่ีปัญหาโรคหวัใจ 

หรือ เคยไดร้ับยา doxorubicin แล้ว

2. Letrozole   2.5 mg tablet โรคมะเร็งเตา้นมที่มี HER2 receptor เป็นบวก

ยาใหม่ / 

ข้อบ่งใช้ใหม่ (อยู่ระหว่าง

กระบวนการจัดหายา)

1. Posaconazole รักษาผู้ป่วยติดเชื้อรามิวโคไมโคสิส  (Invasive mucormycosis) ที่ไม่ตอบสนอง หรือไม่ทนตอ่ยา amphotericin B

2. Cysteamine bitartrate รักษาโรค Nephropathic Cystinosis

3. Sapropterin (BH4) 

(oral form)

1. รักษากลุ่มโรค Tetrahydrobiopterin (BH4)

2. รักษาโรค Phenylketonuria (PKU)

4. Infliximab

(สําหรับ IBD, AS)

1. โรคลําไส้แปรปรวน (inflammatory bowel disease)

2. โรคข้อกระดกูสันหลังอักเสบชนิดตดิยึด (Ankylosing spondylitis)

5. Adalimumab 

(สําหรับ PsA, RA)

1. โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (Psoriatic arthritis)

2. โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis)

4.2 กรณีบริการ ยา จ2 บริการที่มีการเปลีย่นแปลง ปีงบฯ 66
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โรคที่ต้องบริหารแบบเฉพาะโรคโรคที่ต้องบริหารแบบเฉพาะโรค

5.1 Thalassemia

หัวข้อ ปี งบฯ 2566

หลักเกณฑ์เงื่อนไข วัตถุประสงค์ เพื่อ

1.1 เพื่อให้ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมยี ชนิดรุนแรงไดร้ับเลือดและหรือยาขับเหล็กตามความจําเป็น

1.2 เพื่อให้ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงไดร้ับการดูแลอย่างเป็นองค์รวม

1.3 เพื่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายการดแูลผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงระดบัจังหวัด/เขต

ผู้มีสิทธิ สิทธิ UC ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคโลหติจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง หรือ ชนิดพึง่พาเลือด (Transfusion Dependent Thalassemia :TDT) 

โดยแบ่งกลุ่มอายุเป็น 2 กล่มุ อายุ ได้แก่ (1) กลุ่ม อายุ 6 เดือน – 6 ปี และ (2) กลุ่ม อายุมากกว่า 6 ปี

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

อัตราจ่าย 4.1 จ่ายยาขับเหล็กชนิดรับประทาน คือ ยา deferasirox อัตราจ่ายเม็ดละ 30 บาท ตามข้อบ่งชี้ โดยอ้างอิงเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยา

แห่งชาติ

4.2 จ่ายตามรายการบริการ (Fee Schedule) ชดเชยตามราคาที่เรียกเก็บไม่เกินราคากลางที่กําหนดของแตล่ะรายการ ภายใต้วงเงินที่เหลือจาก ข้อ 2.1 โดยมี

รายการบริการ ดังนี้ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ Hct (Hematocrit) ก่อนการให้เลือดทุกครั้ง การให้เลือดทุกชนิด และการตรวจ Serum ferritin จํานวน 4 

ครั้งต่อปี ยาขับเหล็กชนิดฉดี ได้แก่ ยา Deferoxamine (Desferal) และยาขับเหล็กชนิดรับประทาน ได้แก่ ยา Deferiprone (L1, DFP) 

โปรแกรม ระบบบูรณาการการคัดกรองหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (National Perinatal Registry Portal)
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2.บริการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 2.บริการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 

5.2 บริการผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 2566

1. บริการดแูลรักษาด้วยยารักษาวัณโรค และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 1. บริการดแูลรักษาด้วยยารักษาวัณโรค และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

ขอบเขตบริการ แนวทางการจ่ายค่าใช้จ่าย

1) บริการยารักษาวัณโรค

1.1) ยารักษาวัณโรคสูตรพื้นฐาน

1.2) ยารักษาวัณโรคสูตรดื้อยา

 - ยารักษาวัณโรคดื้อยา (RR-TB/MDR-TB)

 - ยารักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (Pre-XDR-TB/XDR-TB)

ชดเชยเป็นยา/เงินค่ายารักษาวัณโรค

2) บริการตรวจและรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง

2.1) บริการตรวจการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง

2.2) บริการยารักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง

- จ่ายเป็นค่าบริการตามผลงานการให้บริการ

- ชดเชยเป็นยา/เงินค่ายารักษาการติดเชื้อระยะแฝง

3) บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการวัณโรค

3.1) บริการตรวจวินิจฉัยวัณโรค

3.2) บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อติดตามการรักษา

3.3) บริการตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา (1st และ 2nd line drug)

3.4) บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อติดตามการรักษาวัณโรคดื้อยา

จ่ายเป็นค่าบริการตามผลงานการให้บริการ

4) บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่มารับการรักษาและติดตาม จ่ายเป็นค่าบริการตามผลงานการให้บริการ

ขอบเขตบริการ แนวทางการจ่าย

ค่าใช้จ่าย

บริการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค แบบเข้มข้นในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง

1.ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคปอด

2.ผู้ต้องขัง ผู้อาศัยในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ/สถาน

คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

3.ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

4.ผู้ป่วยโรคที่ทําให้ภูมิคุ้มกันลดลงได้แก่ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุม

ระดับน้ําตาลไม่ได้(HbA1C มากกว่าหรือเท่ากับ 7 mg %) 

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

5.ผู้สูงอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี ที่สูบบุหรี่ หรือมีโรคร่วม

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือ มีโรคร่วมเบาหวาน

6.ผู้ใช้สารเสพติด ติดสุราเรื้อรัง

7. บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการที่มีสิทธิ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิว่าง

จ่ายเป็นค่าบริการ

ตามผลงานบริการ 

(ผ่านระบบ 

Seamless)
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5.3 การจ่ายค่าบริการ Palliative care for end of life care 5.3 การจ่ายค่าบริการ Palliative care for end of life care 

บริการดูแลแบบประคับประคอง

ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย

บริการดูแลแบบประคับประคอง

ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย

เหมาจ่ายค่าบริการ

ตามระยะเวลาที่ดูแลผู้ป่วย

เหมาจ่ายยา 

สําหรับผู้ป่วยที่ได้รับ

ยากลุ่มอนุพันธ์ฝิ่น 

1. ผู้ป่วยได้รับวินิจฉัยเป็น Palliative เมื่อผ่านการ 

admitted แล้ว ตาม Guideline ของกรมการแพทย์

2. บริการ Palliative Care ในเด็กอายุที่ต่ํากว่า 15 ปี ทุก

กลุ่มโรค

3. มีการ Register ผู้ป่วย Palliative Care

4. มีระบบการ Authentication เมื่อเยี่ยมบ้าน 

1. ผู้ป่วยได้รับวินิจฉัยเป็น Palliative เมื่อผ่านการ 

admitted แล้ว ตาม Guideline ของกรมการแพทย์

2. บริการ Palliative Care ในเด็กอายุที่ต่ํากว่า 15 ปี ทุก

กลุ่มโรค

3. มีการ Register ผู้ป่วย Palliative Care

4. มีระบบการ Authentication เมื่อเยี่ยมบ้าน 

หมายเหตุ กรณีการเบิกการเยี่ยมบ้านซ้อนกัน จ่ายให้หน่วยฯ ที่เบิกก่อน และหน่วยฯ ที่ส่งเบิกหลังให้อุทธรณ์มาเป็นเอกสาร  หมายเหตุ กรณีการเบิกการเยี่ยมบ้านซ้อนกัน จ่ายให้หน่วยฯ ที่เบิกก่อน และหน่วยฯ ที่ส่งเบิกหลังให้อุทธรณ์มาเป็นเอกสาร  
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1. แนวทางการจ่ายค่าบริการตามระยะเวลาที่ดูแลผู้ป่วย1. แนวทางการจ่ายค่าบริการตามระยะเวลาที่ดูแลผู้ป่วย

เงื่อนไขการจ่าย

• กลุ่มโรคตามที่กรมการแพทย์กําหนด 

• มีรหัสการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (Z51.5)

• มีรหัสการทาํ Advance care plan  (Z 71.8)

• มีการรายงานกิจกรรมในการดูแลทีบ่้าน

• กรณีผู้ป่วยเสียชีวิตภายใน 3 วันหลังจากวันลงทะเบียน ถือว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการจ่ายค่าบริการการดูแลแบบ

ประคับประคอง

จ่ายให้หน่วยบริการที่มีการจดัทํา Advance care plan และมีการดแูลผู้ป่วยที่บ้านหน่วยบริการ

เงื่อนไขการ

รายงานข้อมูล

เพื่อการ

เบิกจ่าย

อัตราจ่าย อัตรา 1,000 บาท/คน/เดือน จนถึงผู้ป่วยเสียชีวิต และหรือไม่เกิน 6 เดือน
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2. แนวทางการจ่ายค่ายา Opioid2. แนวทางการจ่ายค่ายา Opioid
เงื่อนไขการจ่ายค่ายา

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง และได้รบัการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่ได้รับการดูแลแบบ

ประคับประคอง (Z51.5)

จ่ายให้หน่วยบริการที่มีศักยภาพในการจัดหาและสั่งจ่ายยา Opioid หน่วยบริการ

กลุ่มเป้าหมาย

750 บาท/คน/เดือน (เหมาจ่ายรายเดือน)อัตราจ่าย

หน่วยบริการต้องบันทึก Drug list ตามรหัส TMT ใน e-Claim ให้ครบถ้วนรหัสยา
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    ค่าบริการตามระยะเวลาที่ดูแลผู้ป่วย
 ค่ายา Opioid*** 

รายการ เงื่อนไข

อัตราจ่าย 750 บาท/คน/เดือน

การจ่ายค่าบริการ Palliative care for end of life care การจ่ายค่าบริการ Palliative care for end of life care 

1

2
ระยะเวลา

ที่ดูแลผู้ป่วย

ค่าบริการ

รายเดือน (บาท) *

ค่าบริการ

Fix cost (บาท) **

รวม

(บาท)

ภายใน   30 วัน 1,000 3,000 4,000

ภายใน   60 วัน 1,000 + 1,000 3,000 5,000

ภายใน   90 วัน 1,000 + 1,000 + 1,000 3,000 6,000

ภายใน 120 วัน 1,000 + 1,000 + 1,000 + 1,000 3,000 7,000

ภายใน 150 วัน 1,000 + 1,000 + 1,000 + 1,000 + 1,000 3,000 8,000

ตั้งแต่ 151 วัน ขึ้น

ไป

1,000 + 1,000 + 1,000 + 1,000 + 1,000 + 

1,000
3,000 9,000

* จ่ายทุกเดือน เมื่อมีบริการดูแล ผป. และหยุดจ่ายเมื่อครบ 6 เดือน

** จ่ายเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิต จ่ายให้หน่วยบริการที่ดูแล ผป.ล่าสุด

*** กรณีเบิก opioid ต้องมีศักยภาพการให้ยา (ผ่านรับรองจากกรมการแพทย์)
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บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

สําหรับบริการพื้นฐาน
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แนวทางการบริหารจัดการค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2566แนวทางการบริหารจัดการค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2566

*เป้าหมาย Thai pop 66.286 ล้านคน 

ณ 1 เมษายน 2565 เป็นตัวแทนในการจัดสรร

Central Procurement 

&NPP (26.75 บาท/ คน)

Central Procurement 

&NPP (26.75 บาท/ คน)

PPA

(4 บาท/ คน)

PPA

(4 บาท/ คน)

P&P basic service

(291.81 บาท/ คน)

P&P basic service

(291.81 บาท/ คน)

1.) Central Procurement 

 วัคซีน EPI, วัคซีนไข้หวัดใหญ่

,วัคซีน HPV, และ วัคซีน 

Rotavirus

 ยายุติการตั้งครรภ์

 ถุงยางอนามัย

2.) NPP

 สมุดบันทึกสุขภาพ

 โครงการเพิ่มความสะดวกและ

การเข้าถึงบริการสร้างเสริม

สุขภาพและปอ้งกันโรค โดย

หน่วยบริการ 

 สายด่วนสขุภาพจิต 

 สายด่วนเลิกบุหรี่

1.) จ่ายตามโครงการบริการ PP ที่

ต้องการเร่งรัดการเข้าถึงบริการตาม

นโยบายหรือแก้ปัญหาพื้นที่ระดับ

เขต/จังหวัดตามความจําเป็นทาง

สุขภาพภายใต้ประเภทและขอบเขต

บริการ ฯ

2.) ให้ สปสช.เขตจัดให้มีกลไกการ

อนุมัติ การกํากับติดตาม ประเมินผล

การดําเนินงานของทุกแผนงาน/

โครงการให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ ์ตาม

เป้าหมายและการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตามที่กําหนดโดยให้มีกระบวนการมี

ส่วนร่วมรับผิดชอบในระดับพื้นที่ 

การจัดสรรงบประมาณ

1.) จํานวน 232.32 บาทต่อคน จ่ายแบบเหมาจ่ายให้หน่วยบริการ รวมคัดกรองการได้ยินเด็กแรกเกิดทุกราย บริการทัน

ตกรรมในเด็กวัยเรียน (เคลือบฟลูออไรด์ในเด็ก อายุ 4-12 ปี และเคลือบหลุมร่องฟันถาวรในเด็กอายุ 6-12 ปี) การ

ตรวจ HBeAg ในหญิงตั้งครรภ์ บริการคัดกรองโควิด ค่าบริการฉีดวัคซีนโควิด ค่าบริการฉีดวัคซีนพื้นฐาน EPI และ

บริการตรวจวัดความดันโลหิตสูงที่บ้าน โดยคํานวณ ดังนี้

- 65 % เหมาจ่ายต่อหัวประชากร โดย Diff. by age group

- 35 % เหมาจ่ายตาม Workload เดือน เมย.64-มีค.65 หรือที่เป็นปัจจุบัน

2.) จํานวนที่เหลือ 59.49 บาทต่อคน จ่ายแบบ Fee schedule จํานวน 22 รายการ (เน้นกลุ่มวัยทํางาน) โดยทุก

รายการต้องมีระบบ Authentication และระบบการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต

การบริหารการจ่าย

1.) กรณีหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. การพิจารณาจัดสรรแบบเหมาจ่ายในลักษณะ step ladder

2.) กรณีเงินเหลือจากการจ่ายแบบเหมาจ่าย 35 % และ FS กลุ่มหน่วยบริการนอกสธ. ให้ดําเนินการตามระเบียบว่า

ด้วยการงบประมาณเงินกองทุน

3.) ทุกเขตพื้นที่ สามารถปรับอัตราการจ่ายรายหัว หรือจ่ายตามผลงานบริการ หรือทั้งสองกรณี ตามหลักเกณฑ์ 

ที่สปสช.กําหนด

4.) เพิ่มกลไกการบริหารงบประมาณ และมาตรการกํากับ ติดตามให้สิทธิ Non UC เข้าถึงบริการมากขึ้น

ค่าบริการ P&P

(322.56 บาท X ปชก.ทุกสิทธิ 66.286 ล้านคน*)

ค่าบริการ P&P

(322.56 บาท X ปชก.ทุกสิทธิ 66.286 ล้านคน*)
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           การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการค่าบรกิาร P&P ปีงบประมาณ 2566

1. Central Procurement 

& NPP 
2. PPA

3. P&P basic services 

3.1  P&P capitation 3.2 P&P Fee Schedule

1) ย้าย การจ่ายค่าบริการยาเม็ดคุม

เนิด ไปจ่ายในรายการ PP FS

2) เพิ่ม สายด่วนสุขภาพจิต และ

สายด่วนเลิกบุหรี่

- จ่ายตามโครงการบรกิาร PP 

โดยมีการจัดทําข้อตกลงหรือ

สัญญา กับหน่วยงาน หรือ

องค์กร ที่มีคุณสมบัติตามที่ 

สปสช.กําหนด

Capitation

1) ยกเลิก บริการตรวจคดักรอง

มะเร็งลําไส้ด้วย Fit test กลุ่มอายุ 50 – 70 ปี 

(นําไปจ่ายในรายการ PP FS)

2) ปรับ รายการ

- คัดกรองการได้ยินเด็กแรกเกิดในเด็กกลุ่มเสี่ยง เป็น

เด็กแรกเกิดทุกคน

3) เพิ่ม รายการ

- การตรวจ HBeAg ในหญิงตั้งครรภ์

- บริการคดักรองโควดิ และค่าบริการฉีดวัคซีนโควดิ 

- บริการตรวจวดัความดันโลหิตสูงที่บ้าน 

Workload

      เพิ่ม รายการบรกิารทันตกรรมป้องกันในเด็กวัย

เรียน (เคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 4-12 ปี และเคลือบ

หลุมร่องฟันถาวรในเด็กอายุ 6-12 ปี) และค่าบริการฉีด

วัคซีนพื้นฐาน EPI 

ปรับ รายการ Fee schedule  จาก

จํานวน 9 รายการ เป็นจํานวน 22 

รายการ โดยเน้นกลุ่มวัยทํางานให้เข้าถึง

บริการ P&P เพิ่มขึ้น
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เปรียบเทียบรายการ PP FS ปีงบประมาณ 2565 และ 2566

1. บริการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

2. บริการฝากครรภ์

3. บริการการป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ 

4. บริการการคัดกรองธาลัสซีเมียและการคัดกรองซิฟิลิสในสามีหรือคู่ของหญิงตั้งครรภ์*

5. บริการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์

6. บริการป้องกันและควบคมภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ (TSH) และ โรคฟินิลคีโตนูเรีย (PKU) ในเด็กแรกเกิด

7. การตรวจหลังคลอด*                                       

8. การทดสอบการตั้งครรภ์*

9. บริการวางแผนครอบครัวและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

10. บริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย

11. บริการแว่นตาเด็กที่มีสายตาผิดปกติ

12. บริการคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก (CA Oral Screening)*

13. บริการตรวจคัดกรองและค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงสูง

14. บริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต*

15. บริการตรวจยีน BRCA1/BRCA2 ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีความเสี่ยงสูงและญาติสายตรงที่มีประวัติครอบครัว

ตรวจพบยีนกลายพันธุ์*

16. บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกด้วยเครื่องTandem mass spectrometry (TMS)*

17. บริการคัดกรองโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก*                       

18. บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก*

19. บริการวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (dT) ในผู้ใหญ่*                        

20. บริการเคลือบฟลูออไรด์ (กลุ่มสี่ยง)* 

21. บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส้ใหญ่และลําไส้ตรง (Fit test)*      

22. บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

รายการ FS_66 ( ปรับเป็น 22 รายการ)รายการ FS_65 (9 รายการเดิม)
1. บริการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

2. บริการฝากครรภ์

3. บริการการป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิง

ตั้งครรภ์ 

4. บริการป้องกันและควบคุมกลุม่อาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์

5. บริการป้องกันและควบคุมภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ (TSH) และ

โรคฟินิลคีโตนูเรีย (PKU) ในเด็กแรกเกิด                                                         

6. บริการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ในวยัรุ่น

7. บริการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ไมพ่ึงประสงค์

8. บริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย

9. บริการแว่นตาเด็กที่มสีายตาผิดปกติ

10. บริการการคัดกรองธาลัสซีเมียและการคัดกรอง

ซิฟิลิสในสามหีรือคู่ของหญิงตั้งครรภ์

11. บริการคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็ง

ช่องปาก (CA Oral Screening)

12. บริการตรวจคัดกรองและค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงสงู

13. การคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

14. บริการตรวจยีน BRCA1/BRCA2 ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มี

ความเสี่ยงสงูและญาติสายตรงที่มีประวตัิครอบครัวตรวจพบยีนกลาย

พันธุ์

15. บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคพันธุกรรมเมตาบอลกิด้วยเครื่อง

Tandem mass spectrometry (TMS) 

เฉพาะ

สิทธิ UC
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กรณีบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ ปี 66 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
บริการ หัวข้อ เดิม_ปี 2565 ใหม่_ที่เปลี่ยนแปลง ปี 2566

1. บริการตรวจคัด

กรองมะเร็งปากมดลูก 

(CA Cervix 

Screening)

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข
1. เป็นบริการตรวจด้วยวิธี Pap smear หรือวิธี visual inspection with acetic acid 

(VIA) (เฉพาะอายุ 30 - 45 ปี) หรือวิธี HPV DNA Test วิธีใดวิธีหนี่ง  

2. หน่วยบริการที่จะให้บริการตรวจคัดกรองด้วยวิธี VIA  ต้องเป็นหน่วยบริการเดมิที่เคย

ดําเนินการอยู่ใน 32 จังหวัด

3. เข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 1 ครั้ง ทกุ ๆ 5 ปี 

4. มีการพิสูจน์ตัวตนเพือ่ยืนยันการใช้สิทธิของตนเองในการเขา้รับบริการ

5. กรณีผลการตรวจคัดกรองพบความผิดปกติ

       ก. ตรวจด้วยวิธ ีPap smear และผลผิดปกติเป็นภาวะ precancerous ให้ตรวจวินิจฉัย

ด้วย Colposcope และหรือตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy/LEEP) และตรวจทางพยาธิวิทยา

       ข. บริการตรวจคัดกรองด้วยวิธ ี HPV DNA กรณีพบผลตรวจ HPV DNA Test ผิดปกติ

 พบสายพันธุ์ 16/18 ให้ตรวจวินิจฉัยดว้ย Colposcope  และหรือตดัชิ้นเนื้อ 

(Biopsy/LEEP) และตรวจทางพยาธิวิทยา

 พบสายพันธุ์ non 16/18 ให้ตรวจด้วย วิธี Liquid based cytology  และหาก

ผลการตรวจผิดปกติเป็นภาวะ precancerous ให้ตรวจวินิจฉยัดว้ย 

Colposcope และหรือตดัชิ้นเนื้อ (Biopsy/LEEP) และ  ตรวจทางพยาธิวิทยา 

 กรณีผลตรวจ Liquid based cytology เป็นลบ ให้ตรวจติดตามซ้ําดว้ยวิธี Pap 

smear ภายใน 1 ปี

6. มีการพิสูจน์ตัวตนเพือ่ยืนยันการใช้สิทธิของตนเองในการเขา้รับบริการ (เฉพาะหน่วยริการ

เอกชน)

1. ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูกแก่กลุ่มเป้าหมายคนละ ๑ ครั้ง

ทุก ๕ ปี ด้วยวิธีใดวิธหีนึ่ง (HPV DNA 

test, Pap smear, VIA) เว้นแต่

กลุ่มเป้าหมายต้องการตรวจคัดกรอง

ด้วยวิธ ีHPV DNA test ถ้าไม่เคย

ตรวจด้วยวิธีนี้มาก่อน ให้สามารถตรวจ

ได้เลยหรือในปีถัดไปหลังจากการตรวจ

ด้วยวิธอีืน่ 

2. บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ด้วยวิธ ีHPV DNA test รวมถึงการ

เก็บสิ่งส่งตรวจจากช่องคลอดด้วย

ตัวเอง (HPV self-sampling) 

3. มีการพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ

ของตนเองในการเขา้รับบริการ (ทุก

แห่ง) ยกเว้นหน่วยบริการรับตรวจสิ่ง

ส่งตรวจ
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กรณีบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ ปี 66 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
บริการ หัวข้อ เดิม_ปี 2565 ใหม่_ที่เปลี่ยนแปลง ปี 

2566

1. บริการตรวจ

คัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูก (CA 

Cervix 

Screening)

(ต่อ)

ผู้มีสิทธิ หญิงไทยอายุ 30 - 59 ปี ทุกคน หรือหญิงไทยอายุ 15 - 29 ปี ที่มีความเสี่ยงสูง คงเดิม

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ ที่สามารถให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ คงเดิม

อัตราจ่าย 1. บริการตรวจด้วยวิธี pap smear หรือตรวจด้วยวิธี VIA  จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 250 บาทต่อครั้ง*

2. บริการตรวจด้วยวิธี HPV DNA Test  

ก. บริการเก็บตัวอย่าง รวมถึงการเก็บสิ่งส่งตรวจจากช่องคลอดด้วยตัวเอง (HPV self-sampling) จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 

50 บาทต่อครั้ง

      ข. ตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมค่าบริหารจัดการ

-  กรณีใช้น้ํายาตรวจชนิด 2 สายพันธุ์ (HPV type16,18 other) จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 280 บาทต่อครั้ง

-  กรณีใช้น้ํายาตรวจชนิดตั้งแต่ 14 สายพันธุ์ขึ้นไป (HPV 14 type fully) จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 370 บาทต่อครั้ง

3. บริการตรวจด้วยวิธี Liquid based cytology จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 250 บาทต่อครั้ง

4. บริการตรวจยืนยันด้วยวธิ ีColposcope รวมการตัดชิ้นเนื้อ ( Biopsy หรือ LEEP) และตรวจทางพยาธิวิทยา จ่ายแบบเหมา

จ่ายในอัตรา 900 บาทต่อครั้ง 

ค่าบริการตรวจติดตามซ้ํา

ด้วยวิธี Pap smear 

ภายใน 1 ปีหลังผลตรวจ 

Liquid based cytology 

เป็นลบ จ่ายแบบเหมาจ่าย

ในอัตรา 250 บาทต่อครั้ง

โปรแกรม 1. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 1-12 :  บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านระบบโปรแกรมการส่งข้อมลู

อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข (e-Claim) (http://eclaim.nhso.go.th) เป็นรายเดือน 

2. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 13 : บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านโปรแกรม Krungthai Digital Health 

Platform ผ่าน Application เป๋าตัง (Health Wallet)/ Hospital Portal ทาง Website KTB  

https://www.healthplatform.krungthai.com เป็นรายเดือน

คงเดิม
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กรณีบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ ปี 66 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
บริการ หัวข้อ เดิม_ปี 2565 ใหม่_ที่เปลี่ยนแปลง ปี 2566

2. บริการฝากครรภ ์

(ANC)

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข
1. บริการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ตามรายการบริการหรอืกิจกรรมสําหรับบริการ

ฝากครรภ์ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย

ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย

      1.1 บริการตรวจทางห้องปฏบิัติการ จํานวน 2 ครั้ง 

 ครั้งที่ 1 ตรวจ VDRL, HIV Antibody, Hepatitis B surface 

antigen (HBs Ag), CBC + MCV และ/หรือ DCIP/Hb E screen  

และ Blood group : ABO/Rh (ครบทุกรายการ) 

 ครั้งที่ 2 ตรวจ VDRL และ HIV Antibody เมื่อใกล้คลอด

1.2 บริการตรวจอัลตร้าซาวน์ จํานวน 1 ครั้ง

     1.3 บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน จํานวน 1 ครั้ง โดยมี 2 กิจกรรม 

 บริการตรวจสุขภาพช่องปาก

 บริการขัดทําความสะอาดฟัน (Oral prophylaxis) 

2. มีการพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิของตนเองในการเข้ารับบริการ

(เฉพาะหน่วยริการเอกชน)

มีการพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการใช้

สิทธิของตนเองในการเข้ารับบรกิาร 

(ทุกแห่ง)
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กรณีบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ ปี 66 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
บริการ หัวข้อ เดิม_ปี 2565 ใหม่_ที่เปลี่ยนแปลง ปี 2566

2. บริการฝาก

ครรภ์ (ANC)

(ต่อ)

ผู้มีสิทธิ หญิงไทยตัง้ครรภ์ ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล คงเดิม

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทีส่ามารถให้บริการฝากครรภ์ได้ คงเดิม

อัตราจ่าย 1. ค่าบริการฝากครรภ์ จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 360 บาท ต่อครั้ง* ครั้งที่ 9 ขึ้นไป 

สํานักงานจะขอรายละเอียดเพิม่เตมิประกอบการพิจารณาจ่าย

2. ค่าบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการครั้งที่ 1 ตรวจครบทุกรายการที่กําหนด จ่าย

แบบเหมาจ่ายในอัตรา 600 บาทต่อการตั้งครรภ์

3. ค่าบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการครั้งที่ 2 เมื่ออายุครรภ์ใกล้ครบกําหนด จ่ายแบบ

เหมาจ่ายในอัตรา 190 บาทต่อการตั้งครรภ์

4. ค่าบริการตรวจอัลตร้าซาวน์ จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 400 บาท ต่อการ

ตั้งครรภ์*

5. ค่าบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน เป็นการให้บริการโดยทันตแพทย์ ยกเว้นใน

หน่วยบริการภาครัฐสามารถดําเนินการโดยทันตาภิบาลได้ โดยทนัตแพทย์เป็นผู้กํากับ

ดูแล

        - บริการตรวจสุขภาพช่องปากและบริการขัดทําความสะอาดฟัน  เหมาจ่ายใน

อัตรา 500 บาทต่อการตั้งครรภ์  (การให้บริการทั้ง 2 กิจกรรม อาจไม่จําเป็นต้อง

ให้บริการในวันเดยีวกัน)

* กรณีหญิงตั้งครรภ์ไม่สามารถตั้งครรภ์ต่อหรือยืนยันที่จะยุติ

การตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นไปประมวลกฎหมายอาญา ที่แก้ไขตาม 

"พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับ

ที่ 28) พ.ศ.2564 " หญิงตั้งครรภ์นั้นมีสิทธิไดร้ับบริการ

สาธารณสุขเช่นหญิงตั้งครรภ์ทั่วไป หน่วยบริการที่ให้บริการ

สาธารณสุขแก่หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่สามารถตั้งครรภ์ต่อหรือ

ยืนยันที่จะยุตกิารตัง้ครรภ์ มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย

1. ค่าบริการดูแลการฝากครรภ์ สําหรับบริการซักประวัติ 

ตรวจร่างกายและให้คําปรึกษาทางเลือก รวมถึงการ

ประสานส่งต่อ จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 360 บาทต่อ

ครั้ง 

2. บริการตรวจอัลตราซาวด์ เพื่อดูอายุครรภ์ จ่ายแบบเหมา

จ่ายในอัตรา 400 บาทต่อการตั้งครรภ์
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บริการ หัวข้อ เดิม_ปี 2565 ใหม่_ที่เปลี่ยนแปลง ปี 2566

2. บริการฝาก

ครรภ์ (ANC)

(ต่อ)

โปรแกรม 1. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 1-12 :  บันทึก

ผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านระบบโปรแกรมการสง่

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ

สาธารณสุข (e-Claim) (http://eclaim.nhso.go.th) เป็น

รายเดือน 

2. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 13 และหน่วย Non 

Cap : บันทึกผลงานและประมวลผลการจา่ยผ่านโปรแกรม 

Krungthai Digital Health Platform ผ่าน Application เป๋า

ตัง (Health Wallet)/ Hospital Portal ทาง Website KTB  

https://www.healthplatform.krungthai.com เป็นรายเดือน

คงเดิม

หน่วยบริการ Non cap ในพื้นที่  สปสช. เขต 1-12 : หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะดา้นเวชกรรม/การพยาบาลและการผดุงครรภ์/รับส่งต่อเฉพาะด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
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บริการ หัวข้อ เดิม_ปี 2565 ใหม่_ที่เปลี่ยนแปลง ปี 2566

3. บริการป้องกันและ

ควบคุมโรคโลหิต

จางธาลัสซีเมียในหญิง

ตั้งครรภ์ 

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข
เมื่อผลการตรวจคัดกรองหญิงตัง้ครรภ์ และสามีหรือคู่ของหญิงตัง้ครรภ์ เป็นผิดปกติทัง้คู่ 

ดําเนินการ ดังนี้

1.  การตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการทั้งหญิงตั้งครรภ์และสามีหรือคู่ของหญิงตัง้ครรภ์ 

       1.1)   ส่งเลือดตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน (Hb Typing) ในกรณีที่ผลการ

ตรวจ Hb typing ผิดปกติ ต้องส่งเลือดตรวจวิเคราะห์ระดบั DNA (DNA analysis)

1.2) ส่งตรวจ Alpha-thalassemia 1 กรณีเสี่ยงต่อ Hb Bart’s hydrops fetalis 

1.3) ส่งตรวจ beta-thalassemia mutation กรณีเสี่ยงต่อ beta-thal/E หรือ beta-thal

maj

2. การตรวจยืนยันทารกในครรภ์ เมื่อผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบว่า ทารกในครรภ์มี

ความเสี่ยงต่อโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ดําเนินการตรวจวินิจฉัย ดังนี้

      2.1)  ทําหัตถการวินิจฉัยทารกในครรภ์ (Prenatal Diagnosis) ด้วยวิธใีดวิธหีนึ่ง ต่อไปนี้

               1) การตัดชิ้นเนื้อรก  (Chorionic villus sampling ,CVS) หรือ 

               2) การเจาะน้ําคร่ํา (Amniocentesis) หรือ 

               3) การเจาะเลือด  ทารกจากสายสะดือ (Cordocentesis) 

2.2) การตรวจสิ่งส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยทารกในครรภ์ ตามกรณีความเสี่ยงของทารกในครรภ์ใน

การเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิด Homozygous β-thalassemia  β-thalassemia/ Hb E หรือ 
Hb Bart’s Hydrops Fetalis

1) ตรวจ DNA Based Analysis  หรือ

             2) ตรวจ Hb typing 

3.  การยุติการตั้งครรภ์ กรณีที่ตรวจพบผลยืนยันทารกในครรภ์เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง

มีการพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ

ของตนเองในการเขา้รับบริการ (ทุก

แห่ง)
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บริการ หัวข้อ ปีงบฯ 66

3. บริการ

ป้องกันและ

ควบคุมโรค

โลหิตจางธาลัส

ซีเมียในหญิง

ตั้งครรภ์ 

(ต่อ)

ผู้มีสิทธิ หญิงตั้งครรภ์ และสามีหรือคู่ของหญิงตั้งครรภ์ คนไทย ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล ที่มีผลการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียผิดปกติ

ทั้งคู่

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่สามารถใหบ้รกิารโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ การตรวจ

วินิจฉัยทารกในครรภ ์และการยุติการตั้งครรภ์

อัตราจ่าย 1. ค่าตรวจยืนยันทางห้องปฏิบตัิการ 

1.1) ค่าตรวจ Hb typing จ่ายแบบเหมาจ่ายในอตัรา 270 บาท ต่อการตั้งครรภ์ต่อคน

1.2) ค่าตรวจ Alpha - thalassemia  1 จ่ายแบบเหมาจ่ายในอตัรา 800 บาท ต่อการตั้งครรภ์ต่อคน

1.3) ค่าตรวจ Beta thalassemia mutation จ่ายแบบเหมาจ่ายในอตัรา 3,000  บาท ต่อการตั้งครรภ์ต่อคน

2. ค่าตรวจยืนยันทารกในครรภ ์

2.1 ค่าทําหัตถการวินิจฉัยทารกในครรภ ์(Prenatal Diagnosis) จ่ายแบบเหมาจ่ายในอตัรา 2,500 บาท ต่อการตั้งครรภ์ 

ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ 

 - การตัดชิ้นเนื้อรก (Chorionic villus sampling, CVS) 

- การเจาะน้ําคร่ํา (Amniocentesis) 

- การเจาะเลือดทารกจากสายสะดือ (Cordocentesis)

2.2 ค่าตรวจ DNA Based Analysis จ่ายแบบเหมาจ่ายในอตัรา  3,000 บาท ต่อการตั้งครรภ

2.3 ค่าตรวจ Hb typing จ่ายแบบเหมาจ่ายในอตัรา 270 บาท ต่อการตั้งครรภ์

3.  ค่าการยุติการตั้งครรภ์ จ่ายแบบเหมาจ่ายในอตัรา 3,000 บาท ต่อการตั้งครรภ ์ 84
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กรณีบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ ปี 66 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
บริการ หัวข้อ ปีงบฯ 66

3. บริการป้องกันและ

ควบคุมโรคโลหิต

จางธาลัสซีเมียในหญิง

ตั้งครรภ์ 

(ต่อ)

โปรแกรม 1. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 1-12 :  บันทึกผลงานผ่านระบบบูรณาการการตรวจคัด

กรองหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด National Perinatal Registry Portal) 

http//:nprp.nhso.go.th และประมวลผลการจา่ยผ่านระบบโปรแกรม Seamless for DMIS 

เป็นรายเดือน 

2.  หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 13 : บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่าน

โปรแกรม Krungthai Digital Health Platform ผ่าน Application เป๋าตัง (Health 

Wallet)/ Hospital Portal ทาง Website KTB  

https://www.healthplatform.krungthai.com เป็นรายเดือน
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4. บริการป้องกันและ

ควบคุมกลุ่มอาการ

ดาวน์ในหญิงตั้งครรภ ์

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข
1.การตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการ 

1.1) เจาะเลือดปั่นซีรั่มส่งตรวจคัดกรอง

     1.2) การส่งซีรั่มเพื่อตรวจคัดกรอง

     1.3) ตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ด้วยวิธี Quadruple test 

2. การตรวจยืนยันทารกในครรภ์ 

 กรณีที่ผลการคัดกรองพบทารกในครรภ์มีความเสี่ยงเป็นกลุม่อาการดาวน์ ดําเนินการ ดังนี้

         2.1)  ทําหัตถการวินิจฉัยทารกในครรภ์ (Prenatal Diagnosis) ด้วยวิธีใดวิธหีนึ่ง ต่อไปนี้

                1) การเจาะน้ําคร่ํา (Amniocentesis) หรือ 

                2) การเจาะเลือด ทารกจากสายสะดือ (Cordocentesis) 

2.2) ตรวจสิ่งส่งตรวจเพื่อยืนยันโครโมโซมทารกในครรภ์เป็นกลุ่มอาการดาวน์ 

3. การยุติการตัง้ครรภ ์กรณีที่ตรวจพบผลยืนยันทารกในครรภ์เป็นกลุ่มอาการดาวน์

มีการพิสูจนต์ัวตนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิของตนเองในการเข้ารับบริการ (ทุกแหง่)

ผู้มีสิทธิ หญิงตั้งครรภ์คนไทย ทุกสิทธิรักษาพยาบาล
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บริการ หัวข้อ เดิม_ปี 2565

4. บริการปอ้งกัน

และควบคมุกลุ่ม

อาการดาวน์ใน

หญิงตั้งครรภ์ 

(ต่อ)

หน่วย

บริการ
หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีศักยภาพในการให้บริการ

- ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Quadruple test, Karyotyping)

- การทําหัตถการวินิจฉัยทารกในครรภ์ 

- การยุติการตั้งครรภ์

อัตราจ่าย 1. ค่าบริการจัดเก็บเลือดเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการ ดังนี้

        1.1 การเจาะเลือดปั่นซีรั่ม จ่ายแบบเหมาจ่าย ในอัตรา 100 บาทต่อการตั้งครรภ์ หรือ

        1.2 การเจาะเลือดปั่นซีรั่มพร้อมจัดส่งเลือดเพื่อไปตรวจทางห้องปฏิบตัิการ จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 200 บาทต่อการตั้งครรภ์ 

2. ค่าบริการตรวจ Quadruple test (Beta-HCG, unconjugated estriol, alpha fetoprotein (AFP), inhibin A) 

        2.1 การตรวจ Quadruple test  จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา ๑,๒๐๐ บาทต่อการตั้งครรภ์ หรือ

        2.2 การตรวจ Quadruple test โดยจัดบริการไปรับเลอืดจากหน่วยบรกิารที่เจาะเลือด จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา ๑,๓๐๐ บาท

ต่อการตั้งครรภ์

3. การทําหัตถการเพื่อตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ เมื่อผลการตรวจ Quadruple test พบว่ามีความเสี่ยงสงู จ่ายในอัตรา 2,500 บาทต่อ

การตั้งครรภ์ ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

        3.1 การเจาะน้ําคร่ํา (Amniocentesis) 

        3.2 การเจาะเลือดทารกจากสายสะดือ (Cordocentesis)

4. การตรวจสิ่งส่งตรวจเพื่อวนิิจฉัยทารกในครรภ์ โดยการตรวจโครโมโซม จ่ายในอัตรา 2,500 บาท  ต่อการตั้งครรภ์

5. การยุติการตั้งครรภ์ จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 3,000 บาทต่อการตั้งครรภ์
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บริการ หัวข้อ เดิม_ปี 2565 ใหม่_ที่เปลี่ยนแปลง ปี 2566

4. บริการป้องกัน

และควบคุมกลุ่ม

อาการดาวนใ์นหญิง

ตั้งครรภ์ 

(ต่อ)

โปรแกรม 1. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 1-12 : บันทึกผลงาน

ผ่านระบบบูรณาการการตรวจคัดกรองหญิงตั้งครรภแ์ละทารก

แรกเกิด National Perinatal Registry Portal) 

http//:nprp.nhso.go.th และประมวลผลการจา่ยผ่านระบบ

โปรแกรม Seamless for DMIS เป็นรายเดือน 

2. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 13 : บันทึกผลงาน

และประมวลผลการจ่ายผ่านโปรแกรม Krungthai Digital 

Health Platform ผ่าน Application เป๋าตัง (Health 

Wallet)/ Hospital Portal ทาง Website KTB  

https://www.healthplatform.krungthai.com เป็นรายเดือน

คงเดิม
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5. บริการปอ้งกัน

และควบคมุ

ภาวะพร่อง

ฮอร์โมนไทรอยด์ 

(TSH) และโรคฟิ

นิลคีโตนูเรีย 

(PKU) ในเด็ก

แรกเกิด 

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข
1. การตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ และโรคและโรคฟินิลคีโตนูเรีย (PKU)

1.1 เด็กแรกเกิดคลอดครบกําหนด น้ําหนักมากกว่า 2,500 กรัม 

ตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ และโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก  1 ครั้ง 

       1.2 กรณีเด็กเกิดก่อนกําหนด คลอดเมื่ออายุครรภ์น้อยกวา่ 37 สัปดาห์ หรือ น้ําหนักแรก

เกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม หรือทารกแฝด  หรือถูกวินิจฉัยว่าเป็นเด็กแรกเกิดป่วย ตรวจคัดกรอง

ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ และโรคโรคฟินิลคโีตนูเรีย (PKU) ครั้งที่ 2  เมื่ออายุ 2-3 สัปดาห์ 

2. การติดตามและตรวจยืนยันภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์และโรคและโรคฟินิลคีโตนูเรีย (PKU)

2.1 หน่วยบริการที่ทําคลอด: เจาะเลือดจากส้นเท้าเด็กเมื่ออายุ 48 ชั่วโมง เมื่อเลือดแห้ง

ส่งกระดาษซับไปยังหน่วยตรวจคัดกรองในเครอืข่าย

       2.2 หน่วยตรวจคัดกรอง: ตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ และโรคโรคฟินิลคี

โตนูเรีย (PKU) และรายงานผลไปยงัหน่วยบรกิารที่ทําคลอด

       2.3 หน่วยบริการที่ทําหน้าที่ ติดตามเด็ก (ที่มีผลการคัดกรอง ผิดปกติ) 

            - ติดตามเด็กที่มีผลการคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์และโรคฟินิลคีโตนูเรีย 

(PKU)

ผิดปกติและเจาะเลือดตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ Free T4 และ TSH เพื่อวินิจฉัยยืนยัน

และให้ยา Thyroxine ภายใน 14 วัน

       2.4 รายที่มีผลการตรวจคัดกรอง PKU ผิดปกติ ให้ติดตามและส่งต่อเข้าสู่ระบบการดูแล

โรคหายาก (rare disease) 

ไม่ต้องพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการใช้

สิทธิของตนเองในการเข้ารับบริการ
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5. บริการ

ป้องกันและ

ควบคุมภาวะ

พร่องฮอร์โมน

ไทรอยด์ (TSH) 

และโรคฟินิลคี

โตนูเรีย (PKU) 

ในเด็กแรกเกิด 

(ต่อ)

ผู้มีสิทธิ เด็กไทยแรกเกิดทุกคน ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีศักยภาพในการใหบ้ริการตรวจทางห้องปฏบิัติการการคัดกรองภาวะ

พร่องฮอร์โมนไทรอยด์ (TSH) และโรคฟินิลคีโตนูเรีย (PKU) ได้แก่ 

  1. สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

  2. ศนูย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  3. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

  4. โรงพยาบาลศิริราช 

  5. โรงพยาลรามาธิบดี

  6. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

7. โรงพยาบาลศรีนครินทร ์

อัตราจ่าย 1. ค่าตรวจคัดกรอง TSH และ PKU รวมค่าขนส่ง จ่ายแบบเหมาจ่ายในอตัรา 135 บาท ต่อครั้งต่อคน

2. ค่าติดตามและตรวจยืนยัน TSH                   จ่ายแบบเหมาจ่ายในอตัรา 350 บาทต่อครั้งต่อคน

โปรแกรม หน่วยบริการทีข่ึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 1-13 :  บันทึกผลงานผ่านระบบบูรณาการการตรวจคัดกรองหญิงตั้งครรภ์และ

ทารกแรกเกิด National Perinatal Registry Portal) http//:nprp.nhso.go.th และประมวลผลการจ่ายผ่านระบบ

โปรแกรม Seamless for DMIS เป็นรายเดือน 
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6. บริการวางแผน

ครอบครัวและการ

ป้องกันการ

ตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงค์

(เดิม ปี 2565 : 

บริการป้องกัน

และควบคุมการ

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

และ บริการ

ป้องกันและ

ควบคุมการ

ตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงค์)

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข
1. บริการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งเป็น

หญิงไทยอายุต่ํากว่า 20 ปี ทุกคนที่ต้องการคุมกําเนดิหรือ

อยู่ในภาวะหลังคลอดหรือหลังแท้ง

2. บริการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่ง

เป็นหญิงไทยอายุ 20 ปี ขึ้นไป ทุกคน โดยเป้นการรับ

บริการไม่เกิน 4 สัปดาหห์ลังการยุติการตั้งครรภ์ 

3. มีการพิสูจนต์ัวตนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิของตนเองในการ

เข้ารับบริการ (เฉพาะหน่วยบริการเอกชน)

1. บริการยาเม็ดคุมกําเนดิ รวมค่าบริการให้

คําปรึกษา

2. บริการยาฉีดคุมกําเนดิ รวมค่าบริการให้

คําปรึกษา 

3. บริการยาเม็ดคุมกําเนดิฉุกเฉิน รวม

ค่าบริการให้คําปรึกษา 

4. ค่าบริการจา่ยถุงยางอนามัยและให้

คําปรึกษา 

5.  มีการพิสูจนต์ัวตนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ

ของตนเองในการเข้ารับบริการ (ทุกแห่ง)

ผู้มีสิทธิ 1. หญิงไทยทุกสิทธิการรักษาพยาบาลอายุต่ํากว่า 20 ปี 

2. หญิงไทยทุกสิทธิการรักษาพยาบาลอายุ 20 ปี ขี้นไป 

1. หญิงไทยวัยเจริญพันธุ์

2. ประชาชนไทยวัยเจริญพันธุ์
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6. บริการ

วางแผน

ครอบครัวและ

การป้องกันการ

ตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงค์

(ต่อ)

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่

สามารถให้บริการวางแผนครอบครัว

คงเดิม

อัตราจ่าย 1. บริการใส่ห่วงอนามัย   

เหมาจ่ายในอัตรา 800 บาทต่อครั้งต่อปี

2. บริการฝังยาคุมกําเนิด       

เหมาจ่าย ในอัตรา 2,500 บาทต่อครั้ง ทุก 3 ปี

ทั้งนี้ อัตราชดเชยคา่บริการดังกล่าวได้รวมค่าบริการรักษา

ผลข้างเคียง หรือภาวะแทรกซ้อนทีเ่กิดจากการคุมกําเนิด

กึ่งถาวร หรือการเอาอุปกรณ์คุมกําเนิดกึ่งถาวรออกจาก

ร่างกาย 

 หญิงไทยวัยเจริญพันธุ์

1. ค่าบริการยาเม็ดคุมกําเนิด รวมค่าบริการให้คําปรึกษา โดยจ่ายครั้งละไม่เกิน 3 แผง 

และไม่เกิน 13 แผงต่อคนตอ่ปี 

    1.1 สําหรับยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวม (Combined Oral Contraceptive –

COC) ที่ให้แก่หญิงปกติทัว่ไป เหมาจ่ายในอัตรา 40 บาทต่อแผง 

    1.2 สําหรับยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนเดีย่ว (Progestogen-only pill – POP) 

(มี Lynestrenol 0.5 mg.) ที่ให้แก่หญิงให้นมบุตรไม่เกิน 1 ปี 6 เดือนและผู้ทีม่ีประวัติ

ไมเกรนแบบมีออร่า เหมาจ่ายในอัตรา 80 บาทต่อแผง 

2. ค่าบริการยาฉีดคุมกําเนิด รวมค่าบริการให้คําปรึกษา เหมาจ่ายในอัตรา 60 บาทต่อ

ครั้ง ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี

3. ค่าบริการยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉนิ รวมค่าบริการให้คําปรึกษา เหมาจ่ายในอัตรา 50 

บาทต่อแผง ไม่เกิน 2 แผงต่อคนตอ่ปี

4. ค่าบริการใส่ห่วงอนามัย จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 800 บาทต่อครั้งต่อปี

5. ค่าบริการฝังยาคุมกําเนิด จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 2,500 บาทต่อครั้ง ทุก 3 ปี 

อัตรานี้รวมค่าถอดยาฝังคุมกําเนิดออก 

 ประชาชนไทยวัยเจริญพันธุ์

6. ค่าบริการจ่ายถุงยางอนามัยและให้คําปรึกษา เหมาจ่ายในอัตรา 10 บาทต่อครั้ง โดย

จ่ายถุงยางอนามัยครั้งละ 10 ชิ้นต่อคนตอ่สัปดาห์ ไม่เกิน 52 ครั้งต่อปี 92
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6. บริการวางแผน

ครอบครัวและการ

ป้องกันการ

ตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงค์

(ต่อ)

โปรแกรม 1. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 1-12 :  บันทึกผลงาน

และประมวลผลการจ่ายผ่านระบบโปรแกรมการสง่ข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข 

(e-Claim) (http://eclaim.nhso.go.th) เป็นรายเดือน 

2.หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 13 และหน่วยบริการ 

Non cap : บันทึกผลงานและประมวลผลการจา่ยผ่านโปรแกรม 

Krungthai Digital Health Platform ผ่าน Application เป๋า

ตัง (Health Wallet)/ Hospital Portal ทาง Website KTB  

https://www.healthplatform.krungthai.com เป็นรายเดือน

หน่วยบริการ Non cap ในพื้นที่  สปสช. เขต 1-12 : หน่วยบริการรบัส่งต่อเฉพาะด้านเวชกรรม/การพยาบาลและการผดุงครรภ์/รับส่งต่อเฉพาะด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค/รับส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม
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7.บริการป้องกันการ

ยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่

ปลอดภัย 

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข
1. เป็นบริการป้องกันการยุติการตั้งครรภท์ีไ่ม่ปลอดภยั ด้วยวิธีการใช้ยา ( Misoprostol 200 mcg + 

Mifepristone 200 mg ชนิด combination pack) หรือวิธีทางศัลยกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง

2. ไม่ต้องพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิของตนเองในการเข้ารับบรกิาร 

ผู้มีสิทธิ หญิงไทยทุกอายุ ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล ที่จําเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ตาม พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2564 และข้อบังคับแพทยสภา

หน่วยบริการ 1. หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่สามารถใหบ้รกิารยุติการตั้งครรภ ์โดยแพทย์ ด้วย

วิธีการใช้ยามิฟิพริสโตนและไมโซพรอสตอลชนดิบรรจุในแผงเดียวกัน (Misoprostol 200 mcg + 

Mifepristone 200 mg combination pack) หรือวิธีทางศัลยกรรม ได้แก่ การใช้กระบอกดูดสุญญากาศ 

(Manual Vacuum Aspiration: MVA), การใช้เครื่องดูดสุญญากาศไฟฟ้า (Electric Vacuum 

Aspiration: EVA) อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยไม่จําเป็นต้องผ่านระบบส่งต่อ 

รวมถึงการให้บริการกรณีผู้รบับรกิารมผีลข้างเคียงจากการรับบรกิารดังกล่าว 

2. กรณีให้บรกิารยุติการตั้งครรภด์้วยยามิฟิพริสโตนและไมโซพรอสตอลชนิดบรรจใุนแผงเดียวกัน (Misoprostol 

200 mcg + Mifepristone 200 mg combination pack) ต้องเป็นหน่วยบริการทีข่ึ้นทะเบียนเป็นหน่วย

บริการที่มีศักยภาพให้บรกิารยุติการตั้งครรภด์้วยยากับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น
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7.บริการ

ป้องกันการ

ยุติการ

ตั้งครรภ์ที่ไม่

ปลอดภัย 

(ต่อ)

อัตราจ่าย 1.บริการยุติการตั้งครรภด์้วยยามิฟิพริสโตนและไมโซพรอสตอลชนดิบรรจใุนแผงเดียวกัน (Misoprostol 200 mcg + 

Mifepristone 200 mg combination pack) โดยมอบหมายให้เครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลราชวิถีดําเนินการจดัหา

ผ่านองค์การเภสัชกรรม จ่ายแบบเหมาจ่าย ในอัตรา 3,000 บาทต่อการตั้งครรภ์

2.บริการยุติการตั้งครรภด์้วยวิธีทางศัลยกรรม (MVA/EVA) จ่ายแบบเหมาจ่ายในอตัรา 3,000 บาทต่อการตั้งครรภ์

3.การจ่ายชดเชยจะไม่รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

      ก. การยุติการตั้งครรภ์จากกรณีคัดกรองพบว่าทารกในครรภม์ีความผิดปกติในกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมและโลหิตจางธาลัสซี

เมียชนิดรุนแรง

      ข. การรักษาภาวะ Blighted ovum, Molar pregnancy, Dead fetus in utero 

ค. ผู้ป่วยที่มารักษาในกรณี  incomplete abortion 

โปรแกรม 1. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 1-12 :  บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านระบบโปรแกรมการส่งข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข (e-Claim) (http://eclaim.nhso.go.th) เป็นรายเดือน 

2.หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 13 : บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านโปรแกรม Krungthai Digital 

Health Platform ผ่าน Application เป๋าตัง (Health Wallet)/ Hospital Portal ทาง Website KTB  

https://www.healthplatform.krungthai.com เป็นรายเดือน

3. กรณียามิฟิพริสโตนและไมโซพรอสตอลชนดิบรรจใุนแผงเดียวกัน (Misoprostol 200 mcg + Mifepristone 200 mg 

combination pack) : โปรแกรมระบบบัญชียา (http://drug.nhso.go.th/drugserver) 95
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8. บริการแว่นตา

สําหรับเด็กที่มี

สายตาผิดปกติ

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข
1. เป็นบริการแว่นตาสาํหรับเด็กที่มีสายตาผิดปกติ  โดยการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย ให้แว่นตา

สําหรับเด็ก

2. มีการตรวจติดตามหลังจ่ายแว่นตา 6 เดือน 

3. สปสช.จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุข สําหรับเป็นค่าเลนส์ ค่ากรอบแว่น รวมอุปกรณ์และ

ค่าประกอบแว่นตา โดยอิงตามตามประเภทของเลนสท์ีใ่ช้

4. มีการพิสูจนต์ัวตนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิของตนเองในการเข้ารับบริการ (ทุกแห่ง)

ผู้มีสิทธิ เด็กไทยทุกคน อายุ 3 – 12 ปี  หรือ 

เด็กอนุบาล 1 – เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่สามารถให้บริการแว่นตาสาํหรับเด็กที่มีสายตา

ผิดปกติ โดยให้บริการดังนี้

   1. การตรวจคัดกรองในเด็กนกัเรียน

   2. การตรวจวินิจฉัย วัดค่าสายตา และสั่งตัดแว่นตา โดยจักษแุพทย์ หรือนักทัศนมาตร

   3. การตรวจติดตามหลังจากได้รับแว่นตาครบ 6 เดือน

ทั้งนี้หน่วยบริการดงักล่าวต้องได้รับการรับรองศักยภาพจาก Service plan กรณีเป็นหน่วยบริการ

ภายใต้ สป สธ ส่วนหน่วยบริการภาคเอกชนต้องได้รับการรับรองศักยภาพจากราชวิทยาลัยจักษ
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8. บริการ

แว่นตา

สําหรับเด็ก

ที่มีสายตา

ผิดปกติ

(ต่อ)

อัตราจ่าย 1. เลนส์สายตาผิดปกติทั่วไป (Stock lens) ใช้สําหรับเด็กที่มีค่าสายตา ช่วง -6.0 ถึง +6.0 หรือ 

สายตาเอียงไม่เกิน -2.0 D  จ่ายแบบเหมาจ่ายในอตัรา 600 บาทต่อคนต่อป ี

2. เลนส์สายตาผิดปกติที่ต้องสั่งตัดพิเศษ (Lens lab) ใช้สําหรับเด็กที่มีค่าสายตาผิดปกติ ที่มีกําลัง

เลนส์เกินช่วงเลนส์สายตาผิดปกติทั่วไป (ข้อ 1) หรือมีปัญหาความผิดปกติทางตาด้านอื่นที่

สามารถแก้ไขได้ด้วยแว่นตา จ่ายแบบเหมาจ่ายในอตัรา 600 บาทต่อคนต่อป ี

โปรแกรม 1. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบยีนกับ สปสช.เขต 1-12 :  บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่าน

ระบบโปรแกรมการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข (e-

Claim) (http://eclaim.nhso.go.th) เป็นรายเดือน 

2.หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบยีนกับ สปสช.เขต 13 : บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่าน

โปรแกรม Krungthai Digital Health Platform ผ่าน Application เป๋าตัง (Health Wallet)/ 

Hospital Portal ทาง Website KTB  https://www.healthplatform.krungthai.com เป็น

รายเดือน
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9. บริการตรวจคัด

กรองและค้นหาวัณโรค

ในกลุ่มเสี่ยงสูง 

หลักเกณฑ์เงื่อนไข 1. บริการตรวจคัดกรองวัณโรคด้วยวิธีการถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest-X-ray: CXR) 

2. บริการตรวจวินิจฉัยวัณโรคและหาเชื้อวัณโรคดื้อยา First - line drugs ด้วยวิธีอณูชีววิทยา (Molecular 

assay) 

3. บริการตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา Second - line drugs

มีการพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิของตนเองในการเข้ารบับรกิาร (ทุกแห่ง)

ผู้มีสิทธิ ประชาชนไทยทีม่ีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อวัณโรค 7 กลุ่ม ได้แก่

1) ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคปอด

2) ผู้ต้องขัง ผู้อาศัยในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ/สถานคุ้มครองคนไรท้ี่พึ่ง

3) ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

4) ผู้ป่วยโรคที่ทําใหภ้มูิคุ้มกนัลดลง ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลไม่ได้ (HbA1C มากกว่าหรือ 

เท่ากับ 7 mg %) ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง หรือ ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

5) ผู้สูงอายุมากกว่าหรือเท่ากบั 65 ปี ที่สูบบุหรี่ หรือมีโรคร่วมปอดอดุกั้นเรือ้รัง หรือ มีโรคร่วมเบาหวาน

6) ผู้ใช้สารเสพติด ติดสุราเรื้อรัง

7) บุคลากรสาธารณสุข

หน่วยบริการ หน่วยบริการ ที่สามารถใหบ้รกิารคัดกรองและค้นหาวัณโรค
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9. บริการ

ตรวจคัด

กรองและ

ค้นหาวัณ

โรคในกลุ่ม

เสี่ยงสูง 

(ต่อ)

อัตราจ่าย 1. บริการตรวจคัดกรองวัณโรคด้วยวิธีการถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest-X-ray: CXR) จ่ายในอัตรา 100 บาทตอ่

ครั้ง ไม่เกิน 1 ครั้งต่อคนต่อปี 

2. กรณีผล CXR ผิดปกติ ให้ตรวจวินิจฉัยวัณโรคและหาเชื้อวัณโรคดื้อยา First - line drugs ด้วยวิธีอณู

ชีววิทยา (Molecular assay) วิธีใดวิธีหนึ่ง ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อคนต่อปี จากรายการดงันี ้

       2.1 TB-LAMP จ่ายในอัตรา 200 บาทต่อครั้ง หรือ 

       2.2 Real-time PCR (Xpert MTB/RIF) จ่ายในอัตรารวม 500 บาทต่อครั้ง

                 - วินิจฉัยวัณโรค/ตรวจหาเชื้อ MTB อัตรา 400 บาทต่อครั้ง

                 - ตรวจหาเชื้อดื้อยา Rifampicin (ชนิดเดียว) อัตรา 100 บาทต่อครั้ง

       2.3 Real-time PCR MTB/MDR จ่ายในอัตรารวม 600 บาทต่อครั้ง

                 - วินิจฉัยวัณโรค/ตรวจหาเชื้อ MTB อัตรา 400 บาทต่อครั้ง

                 - ตรวจหาเชื้อดื้อยา INH + Rifampicin (2 ชนิด) อัตรา 200 บาทต่อครั้ง

       2.4 Line Probe Assay (LPA) จ่ายในอัตรารวม 600 บาทต่อครั้ง

                 - วินิจฉัยวัณโรค/ตรวจหาเชื้อ MTB อัตรา 400 บาท ต่อครั้ง

                 - ตรวจหาเชื้อดื้อยา INH + Rifampicin (2 ชนิด) อัตรา 200 บาทต่อครั้ง
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9. บริการ

ตรวจคัด

กรองและ

ค้นหาวัณ

โรคในกลุ่ม

เสี่ยงสูง 

(ต่อ)

อัตราจ่าย

(ต่อ)
3. หากตรวจพบผลดื้อยา First - line drugs ให้บริการตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา Second - line 

drugs กรณีเป็นผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (RR/MDR-TB) จ่ายในอัตรา 700 บาทต่อครั้ง โดยเลือกวิธีใดวิธี

หนึ่ง จากรายการดังนี้

      3.1 Line Probe Assay (FQ และ AG/CP) หรือ

      3.2 Real-time PCR MTB/XDR (FQ และ AG/CP) 

4. กรณีไม่สามารถวินิจฉัยวัณโรคตามข้อ 2 ให้ตรวจด้วย AFB และ/หรือตรวจเพาะเลีย้งเชือ้วัณโรค 

(Culture)

4.1 ตรวจด้วยวิธี AFB จ่ายในอัตรา 20 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน 3 ครั้งต่อคนต่อปี 

4.2 ตรวจด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเชื้อ Culture โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ไม่เกิน 1 ครั้งต่อคนต่อปี 

               - เทคนคิ Solid media จ่ายในอัตรา 200 บาทต่อครั้ง

               - เทคนคิ Liquid media จ่ายในอัตรา 300 บาทต่อครั้ง

โปรแกรม หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบยีนกับ สปสช.เขต 1-13 : บันทึกข้อมูลผลงานผ่านโปรแกรม NTIP หรือ

นําเข้าข้อมูลบริการและประมวลผลเบกิจ่ายด้วยโปรแกรม TB Data Hub
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10. บริการการคัด

กรองธาลัสซีเมีย

และการคัดกรอง

ซิฟิลิสในสามีหรือ

คู่ของหญิง

ตั้งครรภ์ 

หลักเกณฑ์เงื่อนไข 1. บริการตรวจคัดกรองโรคธาลสัซีเมีย CBC + MCV และ/หรือ DCIP/HbE screening  เมื่อหญิง

ตั้งครรภ์ฝากครรภค์รั้งแรก

2. บริการตรวจโรคซิฟิลิส  ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 

     2.1 ตรวจ VDRL

2.2  ตรวจยืนยันโรคซิฟิลิสด้วยวิธี TPHA กรณีผลการตรวจ VDRL ผิดปกติ

3. มีการพิสูจนต์ัวตนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิของตนเองในการเข้ารับบริการ (ทุกแห่ง)

ผู้มีสิทธิ สามีหรือคู่ของหญิงตั้งครรภ์ คนไทยทุกสิทธิการรักษาพยาบาล

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติทีส่ามารถให้

      - บริการฝากครรภ์

      - บริการตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ 

รายการใหม่
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10. บริการการคัด

กรองธาลัสซีเมียและ

การคัดกรองซิฟิลิสใน

สามีหรือคู่ของหญิง

ตั้งครรภ์ 

(ต่อ)

อัตราจ่าย สําหรับการจัดบริการสาธารณสุข ตามรายการและอัตรา ดังนี้

1. ค่าบริการตรวจคัดกรองโรคธาลสัซีเมีย   จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 120 บาท ต่อการตั้งครรภ์

2. ค่าบริการตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิส ด้วยวิธี VDRL จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 50 บาท ต่อการตั้งครรภ์

3. ค่าบริการตรวจยืนยันโรคซิฟิลิส ด้วยวิธี TPHA  จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 100 บาท ต่อการ

ตั้งครรภ์ 

โปรแกรม 1.หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 1-12 :   บันทึกผลงานผ่านระบบบูรณาการการตรวจคัด

กรองหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด National Perinatal Registry Portal) 

http//:nprp.nhso.go.th และประมวลผลการจา่ยผ่านระบบโปรแกรม Seamless for DMIS เป็นราย

เดือน 

2.หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 13 : บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านโปรแกรม 

Krungthai Digital Health Platform ผ่าน Application เป๋าตัง (Health Wallet)/ Hospital 

Portal ทาง Website KTB  https://www.healthplatform.krungthai.com เป็นรายเดือน

รายการใหม่
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11. บริการ

ตรวจหลัง

คลอด

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข
1. บริการตรวจหลังคลอด ตามข้อแนะนําของกรมอนามัย ไม่เกิน 2 ครั้ง หลังคลอด ดังนี้

     1.1 บริการตรวจหลังคลอดระหว่างวนัที่ 8 – 15 นับถัดจากวันคลอด

     1.2 บริการตรวจหลังคลอดระหว่างวนัที่ 16 – 42 นับถัดจากวันคลอด

2. บริการปอ้งกันการขาด ไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก (Triferdine) โดยจ่ายยา ครั้งละ 3 เดือน (90 เม็ด) ไม่เกิน 2 ครั้ง หลงั

คลอด 

3. มีการพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิของตนเองในการเข้ารับบริการ (ทุกแห่ง)

ผู้มีสิทธิ หญิงหลังคลอดคนไทย ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สามารถให้บริการตรวจหลังคลอด

อัตราจ่าย สําหรับการจัดบริการสาธารณสุข ตามรายการและอัตรา ดังนี้

1. ค่าบริการตรวจหลังคลอด จ่ายให้ไม่เกิน 2 ครั้ง จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 120 บาท ต่อครั้งหลังคลอด

2. ค่ายา Triferdine ครั้งละ 90 เม็ด จ่ายให้ไม่เกิน 2 ครั้ง จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 135 บาท ต่อครั้งหลังคลอด

โปรแกรม 1. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 1-12 :  บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านระบบโปรแกรมการส่งข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข (e-Claim) (http://eclaim.nhso.go.th) เป็นรายเดือน 

2.หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 13 และหน่วยบริการ Non cap : บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านโปรแกรม 

Krungthai Digital Health Platform ผ่าน Application เป๋าตัง (Health Wallet)/ Hospital Portal ทาง Website KTB  

https://www.healthplatform.krungthai.com เป็นรายเดือน

รายการใหม่

หน่วยบริการ Non cap ในพื้นที่  สปสช. เขต 1-12 : หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะดา้นเวชกรรม/การพยาบาลและการผดุงครรภ์/ด้านเภสัชกรรม/ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
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12.บริการ

ทดสอบการ

ตั้งครรภ์

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข
1. บริการตรวจปัสสาวะทดสอบการตั้งครรภ์ หรือบริการชุดทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง สําหรับผู้ที่สงสัยตั้งครรภ์ (อาการ

แพ้ท้อง) หรือประจําเดือนไมม่าตามกําหนด (ประจําเดือนขาด)

2. มีการพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิของตนเองในการเข้ารับบริการ (ทุกแห่ง)

ผู้มีสิทธิ หญิงไทยวัยเจริญพันธุ์ทุกสิทธิการรกัษาพยาบาลที่สงสัยตั้งครรภ์หรอืประจําเดือนไมม่าตามกําหนด

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สามารถให้บริการทดสอบการตั้งครรภ์ได้

อัตราจ่าย ค่าบริการทดสอบการตั้งครรภ ์หรือบริการชุดทดสอบการตั้งครรภด์้วยตัวเอง  ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี จ่ายแบบเหมาจ่ายในอตัรา 75 

บาทต่อครั้ง

โปรแกรม 1. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 1-12 :  บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านระบบโปรแกรมการส่งข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข (e-Claim) (http://eclaim.nhso.go.th) เป็นรายเดือน 

2.หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 13 และหน่วยบริการ Non cap : บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่าน

โปรแกรม Krungthai Digital Health Platform ผ่าน Application เป๋าตัง (Health Wallet)/ Hospital Portal ทาง 

Website KTB  https://www.healthplatform.krungthai.com เป็นรายเดือน

รายการใหม่

หน่วยบริการ Non cap ในพื้นที่  สปสช. เขต 1-12 : หน่วยบริการรับสง่ต่อเฉพาะด้านเวชกรรม/การพยาบาลและการผดุงครรภ์/ด้านเภสัชกรรม/ด้านการส่งเสริมสขุภาพและปอ้งกันโรค/ด้านเทคนิค

การแพทย์ 104
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13. บริการคดั

กรองรอยโรค

เสี่ยงมะเร็งและ

มะเร็งช่องปาก 

(CA Oral 

Screening)

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข
1. บริการคดักรองปจัจัยเสี่ยงในช่องปากและตรวจรอยโรคในช่องปาก

2. ในกรณีพบรอยโรคในช่องปาก แพทย์หรือทันตแพทย์ ตรวจเนื้อเยื่อในช่องปาก โดยเข้าสู่กระบวนการตัดชิ้นเนื้อ biopsy และตรวจ

ทางพยาธิวิทยา

3. มีการพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิของตนเองในการเข้ารับบริการ (ทุกแห่ง)

ผู้มีสิทธิ ประชาชนไทยทุกคน ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สามารถให้บริการตรวจคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก (CA Oral 

Screening) โดยแพทย์ หรือทันตแพทย์

อัตราจ่าย สําหรับการจัดบริการสาธารณสุข ตามรายการและอัตรา ดังนี้

- ค่าบริการเหมาจ่าย ซึ่งประกอบด้วยคา่ biopsy และค่าตรวจทางพยาธ ิจ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 600 บาท ต่อครั้งต่อคน 

โปรแกรม 1. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 1-12 :  บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านระบบโปรแกรมการส่งข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข (e-Claim) (http://eclaim.nhso.go.th) เป็นรายเดือน 

2.หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 13 และหน่วยบริการ Non cap : บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านโปรแกรม 

Krungthai Digital Health Platform ผ่าน Application เป๋าตัง (Health Wallet)/ Hospital Portal ทาง Website KTB  

https://www.healthplatform.krungthai.com เป็นรายเดือน

รายการใหม่

หน่วยบริการ Non cap ในพื้นที่  สปสช. เขต 1-12 : หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะดา้นทนัตกรรม/ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 105
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14. บริการคดักรอง

และประเมินปัจจัย

เสี่ยงต่อสุขภาพกาย/

สุขภาพจิต 

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข
มีการพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิของตนเองในการเข้ารับบริการ (ทุกแห่ง)

ผู้มีสิทธิ ประชาชนไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สามารถให้บริการตรวจคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/

สุขภาพจิต 

อัตราจ่าย 1. อายุ 15-34 ป ีให้บริการครบทุกรายการ ดังนี้  

    1.1 ประเมินดัชนีมวลกาย (ชั่งน้ําหนัก วัดส่วน สูง) และรอบเอว

    1.2 ตรวจวัดความดันโลหิต 

    1.3 คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเสพสารเสพติด

    1.4 ประเมินภาวะเครียด-ซึมเศร้า 

    1.5 ให้คําปรึกษาและแนะนําปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบคุคล หากเป็นกลุ่มเสี่ยงให้ประสานส่งต่อหรือนัดพบแพทย์เพื่อวินิจฉัย

สั่งการรักษา หรือแนะนํารับบริการตามสิทธิ

>>>>>>>>>>>>>>>เหมาจ่ายในอัตรา 100 บาท/ครั้ง/คน/ป ี 

2. อายุ 35-59 ปี ให้บริการครบทุกรายการ ดังนี้  

    2.1  ประเมินดัชนีมวลกาย (ชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง เส้นรอบเอว)

    2.2  ตรวจวัดความดันโลหิต 

    2.3  คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบหุรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเสพสารเสพติด

2.4 ประเมินภาวะเครียด-ซึมเศร้า

รายการใหม่
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14. บริการคัด

กรองและ

ประเมินปัจจัย

เสี่ยงต่อ

สุขภาพกาย/

สุขภาพจิต 

(ต่อ)

อัตราจ่าย

(ต่อ)
2.5  ตรวจประเมินความเสี่ยงตอ่การเกิดโรคเบาหวาน และหรือเจาะเลือดปลายนิ้วภายหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง เพื่อตรวจระดับน้ําตาล (FCG)

2.6 ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหวั ใจและหลอดเลือด

    2.7 ให้คําปรึกษาและแนะนําปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคล หากเป็นกลุ่มเสี่ยงให้ประสานส่งต่อหรือนัดพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยสั่งการรักษา หรือ

แนะนํารับบริการตามสิทธิ 

>>>>>>>>>>>>>>>เหมาจ่ายในอัตรา 150 บาท/ครั้ง/คน/ปี

2.8 ค่าบริการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดาํ ภายหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง ส่งตรวจวัดระดบัน้ําตาล (Fasting Plasma Glucose : FPG) เฉพาะกลุ่ม

เสี่ยง จากการประเมินความเสี่ยงตามข้อ 2.5 หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงตามหมายเหต ุ ในประกาศฯประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขฯ ปี 2565 

(ยกเว้นรายที่มีประวัตกิารรักษาโรคเบาหวาน)

>>>>>>>>>>>>>>>เหมาจ่ายในอัตรา 40 บาท/ครั้ง/คน/ปี

3. อายุ 45-70 ปี ให้บริการ ดังนี้ 

 ค่าบริการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดาํ ภายหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง ส่งตรวจ Total Cholesterol หรือ HDL (ยกเว้นรายที่มีประวัตกิารรักษาโรค

ไขมันผิดปกติ)

>>>>>>>>>>>>>>>เหมาจ่ายในอัตรา 160 บาท/คน/ทุก 5 ปี

โปรแกรม 1. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 1-12 :  บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านระบบโปรแกรมการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข (e-Claim) (http://eclaim.nhso.go.th) เป็นรายเดือน 

2.หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 13 และหน่วยบริการ Non cap : บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านโปรแกรม Krungthai

Digital Health Platform ผ่าน Application เป๋าตัง (Health Wallet)/ Hospital Portal ทาง Website KTB  

https://www.healthplatform.krungthai.com เป็นรายเดอืน

ประกาศประเภทและข
อบเขต 2565

รายการใหม่

หน่วยบริการ Non cap ในพื้นที่  สปสช. เขต 1-12 : หน่วยบริการรับสง่ต่อเฉพาะด้านเวชกรรม/การพยาบาลและการผดุงครรภ์/ด้านการส่งเสริมสขุภาพและปอ้งกันโรค/ด้านแภสชักรรม/ด้านเทคนิค

การแพทย์ 
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15. บริการ

ตรวจยีน 

BRCA1/BRCA2 

ในกลุ่มผู้ป่วย

มะเร็งเต้านมที่มี

ความเสี่ยงสูง 

และญาติสาย

ตรงที่มีประวัติ

ครอบครัวตรวจ

พบยีนกลาย

พันธุ์ 

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข
1. บริการประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรม บริการให้คําปรึกษาก่อนและหลังการส่งตรวจทางพันธุกรรม บริการเก็บตัวอย่างและจัดส่งตัวอย่าง

สิ่งส่งตรวจ

2. บริการตรวจยีน BRCA1/BRCA2 ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีความเสี่ยงสูงและญาติสายตรงที่มีประวัตคิรอบครัวตรวจพบยีนกลายพันธุ์

3. มีการพิสูจน์ตัวตนเพือ่ยืนยันการใช้สิทธิของตนเองในการเขา้รับบริการ (ทุกแห่ง) ยกเว้นหน่วยบริการที่รับตรวจสิ่งส่งตรวจ 

ผู้มีสิทธิ ประชาชนไทยทุกสิทธทิี่มีอายุตัง้แต ่18 ปีขึ้นไป โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

1. ผู้ป่วยมะเร็งเตา้นมทั้งเพศหญงิและเพศชายทีม่ีความเสี่ยงสูง 

2.ญาติสายตรง ได้แก่ บิดา มารดา พี่น้อง บุตรของผู้ป่วยมะเร็งเตา้นม (first degree relationship) ที่ตรวจพบความผิดปกติของยีน 

BRCA1/BRCA2

ทั้งนี้เป็นไปตาม Guideline ข้อเสนอแนะการตรวจยีน BRCA1/BRCA2 ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งและญาติสายตรงฯ ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่สามารถให้บริการในข้อใดข้อหนึ่งหรือทัง้สองข้อ ดังนี้

1) หน่วยเก็บตัวอย่าง : หน่วยบริการที่สามารถให้บริการประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรม บริการให้คําปรึกษาก่อนและหลังการส่งตรวจทาง

พันธุกรรม บริการเก็บตัวอย่างและจัดส่งตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ และเป็นหน่วยบริการที่มีศักยภาพในการให้บริการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

2) หน่วยตรวจยีน : หน่วยบริการที่มีศักยภาพตรวจยีน BRCA1/BRCA2 ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีความเสี่ยงสูงและญาติสายตรงฯ (หน่วย

บริการภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน ที่มีศักยภาพในการให้บริการตรวจยีน BRCA1/BRCA2 โดยมีคุณสมบัติและเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ได้แก่ รพ. รามาธิบดี, รพ. จุฦลงกรณ์, รพ. ศิริราช, สถาบัน

ชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, บี เอ็ม แอล คลินิกเทคนิคการแพทย์ บริษัท N Health )

รายการใหม่

One page BRCA1/
BRCA2
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15. บริการตรวจยีน 

BRCA1/BRCA2 ใน

กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

ที่มีความเสี่ยงสูง 

และญาติสายตรงที่มี

ประวัติครอบครัวตรวจ

พบยีนกลายพันธุ์ 

(ต่อ)

อัตราจ่าย สําหรับการจัดบริการสาธารณสุข ตามรายการและอัตรา ดังนี้

1. ค่าบริการประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรม บริการให้คําปรึกษาก่อนและหลังการส่งตรวจทางพันธุกรรม 

รวมถึงบริการเก็บตัวอย่างและจัดส่งตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ จ่ายแบบเหมาจ่ายคนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงชีวิต 

ในอัตรา 500 บาท

2. ค่าบริการตรวจยีน BRCA1/BRCA2

2.1) ค่าบริการตรวจยีน BRCA1/BRCA2 ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีความเสี่ยงสูง จ่ายตามจริง คนละ 

1 ครั้ง ตลอดช่วงชีวิต ไม่เกิน 10,000 บาท

      2.2) ค่าบริการตรวจยีน BRCA1/BRCA2 ในกลุ่มญาติสายตรงของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่ตรวจพบความ

ผิดปกติของยีน BRCA1/BRCA2 จ่ายตามจริงคนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงชีวิต ไม่เกิน 2,500 บาท

โปรแกรม หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 1-13 : บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านระบบโปรแกรมการ

ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข (e-Claim) 

(http://eclaim.nhso.go.th) เป็นรายเดือน

รายการใหม่
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16. บริการตรวจ

คัดกรองผู้ป่วยโรค

พันธุกรรมเมตา

บอลิกด้วยเครื่อง 

Tandem mass 

spectrometry 

(TMS) 

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข
1. การตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก 

       1.1 เด็กแรกเกิดคลอดครบกําหนด น้ําหนักมากกว่า 2,500 กรัม ตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก  1 ครั้ง 

       1.2 เด็กเกิดก่อนกําหนด คลอดเมื่ออายุครรภน์้อยกว่า 37 สัปดาห์ หรือ น้ําหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม หรือ

ทารกแฝด  หรือถูกวินิจฉัยว่าเป็นเด็กแรกเกิดป่วย ตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก ครั้งที่ 2  เมื่ออายุ 2-3 

สัปดาห์ 

2. การติดตามและตรวจยืนยันผู้ป่วยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก 

      2.1 หน่วยบริการทีท่ําคลอด: เจาะเลือดจากส้นเท้าเด็กเมื่ออายุ 48 ชั่วโมง เมื่อเลือดแห้งส่งกระดาษซับไปยังหน่วย

ตรวจคัดกรองในเครือข่าย

      2.2 หน่วยตรวจคัดกรอง: ตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก และรายงานผลไปยังหน่วยบริการที่ทาํคลอด

      2.3 หน่วยบริการทีท่ําหน้าทีต่ิดตามเด็ก (ที่มีผลการคัดกรอง ผิดปกติ) 

            ติดตามเด็กที่มีผลการคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก  

                  - กรณีเร่งด่วนมาก ให้ติดตามเด็กรับการประเมินภายใน 24 ชม.

                  - กรณีเร่งด่วนปานกลาง ให้ติดตามเด็กรับการประเมินภายใน 48 ชม.

3. ไม่ต้องพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิของตนเองในการเข้ารับบรกิาร (ทุกแห่ง)

รายการใหม่
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16. บริการตรวจคัด

กรองผู้ป่วยโรค

พันธุกรรมเมตาบอลิก

ด้วยเครื่อง Tandem 

mass spectrometry 

(TMS) 

(ต่อ)

ผู้มีสิทธิ เด็กไทยแรกเกิดทุกคน ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล

หน่วย

บริการ
หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สามารถให้บริการ

1. ตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก ด้วยเครื่อง Tandem mass spectrometry (TMS) ในเด็ก

แรกเกิด

2. บริการติดตามเด็กที่มีผลการตรวจคัดกรองผิดปกติ เข้ารับการตรวจยืนยัน / ประเมินความผิดปกติ

อัตราจ่าย สําหรับการจัดบริการสาธารณสุข ตามรายการและอัตรา ดังนี้

- ค่าตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก รวมค่าขนส่ง

>>>>>>> จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 500 บาท ต่อครั้งต่อคน

โปรแกรม หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 1-13 : บันทึกผลงานผ่านระบบบูรณาการการตรวจคัดกรองหญิง

ตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด National Perinatal Registry Portal) http//:nprp.nhso.go.th และ

ประมวลผลการจ่ายผ่านระบบโปรแกรม Seamless for DMIS เป็นรายเดือน 

รายการใหม่

หมายเหตุ: สามารถบูรณาการการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกด้วยเครื่อง Tandem mass spectrometry (TMS) ร่วมกับบริการป้องกันและควบคุมภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ 

(TSH) และโรคฟินิลคีโตนูเรีย (PKU) ในเด็กแรกเกิดได้ 111
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17. บริการ

คัดกรอง

โลหิตจาง

จากการขาด

ธาตุเหล็ก

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข
1. บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ (CBC) 

2. มีการพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิของตนเองในการเข้ารับบริการ (ทุกแห่ง)

ผู้มีสิทธิ หญิงไทยทุกคน อายุ 13 – 24 ปี ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สามารถให้บริการป้องกันและควบคุมภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

อัตราจ่าย สําหรับการจัดบริการสาธารณสุข ตามรายการและอัตรา ดังนี้

  - ค่าบริการเจะเลือดเพื่อตรวจนับเม็ดเลือดแดงอย่างสมบูรณ์  จ่ายแบบเหมาจ่ายในอตัรา 65 บาทต่อคนต่อชีวิต

โปรแกรม 1. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 1-12 :  บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านระบบโปรแกรมการส่งข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข (e-Claim) (http://eclaim.nhso.go.th) เป็นรายเดือน 

2.หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 13 และหน่วยบริการ Non cap : บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่าน

โปรแกรม Krungthai Digital Health Platform ผ่าน Application เป๋าตัง (Health Wallet)/ Hospital Portal ทาง 

Website KTB  https://www.healthplatform.krungthai.com เป็นรายเดือน

รายการใหม่

หน่วยบริการ Non cap ในพื้นที่  สปสช. เขต 1-12 : หน่วยบริการรบัส่งต่อเฉพาะด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 112
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18. บริการ

ยาเม็ดเสริม

ธาตุเหล็ก

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข
1. บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิค (Ferrofolic) (ให้รับประทานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวม 52 เม็ดต่อปี) กรณีตรวจ

พบว่ามีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กให้ดําเนินการตามแนวปฏิบัติ

2. มีการพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิของตนเองในการเข้ารับบริการ (ทุกแห่ง)

ผู้มีสิทธิ หญิงไทยทุกคน อายุ 13 – 45 ปี ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล

หน่วยบริการ หน่วยบริการ : หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สามารถใหบ้ริการป้องกันและควบคุมภาวะโลหิตจางจากการ

ขาดธาตุเหล็ก

อัตราจ่าย สําหรับการจัดบริการสาธารณสุข ตามรายการและอัตรา ดังนี้

 - ค่าบริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิค จ่ายแบบเหมาจ่ายในอตัรา 80 บาทต่อคนต่อปี

โปรแกรม 1. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 1-12 :  บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านระบบโปรแกรมการส่งข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข (e-Claim) (http://eclaim.nhso.go.th) เป็นรายเดือน 

2.หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 13 และหน่วยบริการ Non cap : บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่าน

โปรแกรม Krungthai Digital Health Platform ผ่าน Application เป๋าตัง (Health Wallet)/ Hospital Portal ทาง 

Website KTB  https://www.healthplatform.krungthai.com เป็นรายเดือน

รายการใหม่

หน่วยบริการ Non cap ในพื้นที่  สปสช. เขต 1-12 : หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะดา้นเวชกรรม/การพยาบาลและผดุงครรภ์/ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค/ด้าน

เภสัชกรรม 113
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บริการ หัวข้อ ปี 2566

19. บริการวัคซีน

คอตีบ-บาดทะยัก 

(dT) ในผู้ใหญ่

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข
1. บริการฉีดวัคซีน คอตีบ – บาดทะยัก (dT) ในผู้ใหญ่ แก่ประชาชนคนไทย ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไปที่ไม่เคยรับวัคซีน dT ใน

รอบ 10 ปีที่ผ่านมา

2. มีการพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิของตนเองในการเข้ารับบริการ (ทุกแห่ง)

ผู้มีสิทธิ ประชากรไทยอายุ 25 ปีขึ้นไปที่ไม่เคยได้รับวัคซีนนี้ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้

อัตราจ่าย สําหรับการจัดบริการสาธารณสุข ตามรายการและอัตรา ดังนี้

  - ค่าบริการฉีดวัคซีน dT                       จ่ายแบบเหมาจ่ายในอตัรา 20 บาทต่อครั้ง

โปรแกรม 1. หน่วยบริการทีข่ึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 1-12 : บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านระบบหมอพร้อมเป็นราย

เดือน

2. หน่วยบริการทีข่ึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 13 : บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านโปรแกรม Krungthai

Digital Health Platform ผ่าน Application เป๋าตัง (Health Wallet)/ Hospital Portal ทาง Website KTB  

https://www.healthplatform.krungthai.com เป็นรายเดือน

รายการใหม่

หน่วยบริการ Non cap ในพื้นที่  สปสช. เขต 1-12 : หน่วยบริการรบัส่งต่อเฉพาะด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 114
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20. บริการ

วัคซีนวัคซีน

ไข้หวัดใหญ่

ตามฤดูกาล

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข
1. บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลใหป้ระชากรไทยกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม

2. มีการพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิของตนเองในการเข้ารับบริการ (ทุกแห่ง)

ผู้มีสิทธิ ประชากรไทย ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม

1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ ์4 เดือนขึ้นไป (ให้บริการตลอดทั้งปี)

2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน

3. ผู้มีโรคเรื้อรงั ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมี

บําบัด และเบาหวาน

4. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

5. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

6. โรคอ้วน (น้ําหนัก> 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

7. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้

อัตราจ่าย ค่าบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล จ่ายแบบเหมาจ่ายในอตัรา 20 บาทต่อครั้งต่อปี

โปรแกรม หน่วยบริการทีข่ึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 1-13 : บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านโปรแกรม Krungthai Digital 

Health Platform ผ่าน Application เป๋าตัง (Health Wallet)/ Hospital Portal ทาง Website KTB  

https://www.healthplatform.krungthai.com เป็นรายเดือน

รายการใหม่
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21. บริการ

เคลือบ

ฟลูออไรด์ 

(กลุ่มสี่ยง) 

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข
1. บริการให้คําปรึกษาและบริการเคลือบฟลูออไรด์ชนิดเข้มข้นสูงเฉพาะที่ (ทาฟลูออไรด์วาร์นิชที่มีปริมาณฟลูออไรด์  22,600 ppm) ไม่

เกิน 2 ครั้งต่อคนต่อปี 

2. มีการพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิของตนเองในการเข้ารับบริการ (ทุกแห่ง)

ผู้มีสิทธิ ประชาชนไทยที่มีอายุ 25 – 59 ปี ทุกสิทธิ

เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคฟันผุ ได้แก่ ผู้ที่มีภาวะน้ําลายแห้งจากการรักษามะเร็ง ด้วยการฉายแสงบริเวณใบหน้าและลําคอ หรือ จากการกินยา

รักษาโรคทางระบบที่ส่งผลให้น้ําลายแห้งติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือ สาเหตุอื่นๆ รวมทั้งผู้ที่มีเหงือกร่น รากฟันโผล่ ที่ยากต่อการทํา

ความสะอาด

หน่วยบริการ หน่วยบริการ UC ที่สามารถให้บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันได้

อัตราจ่าย ค่าบริการบริการเคลือบฟลูออไรด์ชนิดเข้มข้นสูงเฉพาะที่ (ทาฟลูออไรด์วาร์นิชที่มีปริมาณฟลูออไรด์ 22,600 ppm) รวมคา่บริการให้

คําปรึกษา สําหรับกลุ่มเสี่ยงต่อโรคฟันผุ จ่ายในอัตราเหมาจ่าย 100 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน 2 ครั้งต่อคนต่อปี

โปรแกรม 1. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 1-12 :  บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านระบบโปรแกรมการส่งข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข (e-Claim) (http://eclaim.nhso.go.th) เป็นรายเดือน 

2. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 13 และหน่วยบริการ Non cap : บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านโปรแกรม 

Krungthai Digital Health Platform ผ่าน Application เป๋าตัง (Health Wallet)/ Hospital Portal ทาง Website KTB  

https://www.healthplatform.krungthai.com เป็นรายเดือน

รายการใหม่

หน่วยบริการ Non cap ในพื้นที่  สปสช. เขต 1-12 : หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะดา้นทนัตกรรม/ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 116



National Health Security O
ffice –

NHSO
 –

w
w

w
.nhso.go.th

บริการ หัวข้อ ปี 2566

22. บริการ

ตรวจคัดกรอง

มะเร็งลําไส้

ใหญ่และ

ลําไส้ตรง (Fit 

test) 

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข
1. บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส้ใหญ่และลําไส้ตรง ด้วยวิธี FIT Test 1 ครั้ง ทุก 2 ปี

รวมถึงบริการให้คําปรึกษาแนะนําและส่งต่อกรณีผลการตรวจพบความผิดปกติ 

2. รายที่ผลตรวจผิดปกติให้ได้รับการตรวจยืนยัน ด้วย Colonoscopy,  Biopsy และ Polypectomy

3. มีการพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิของตนเองในการเข้ารับบริการ (ทุกแหง่)

ผู้มีสิทธิ ประชากรไทย กลุ่มอายุระหว่าง 50 – 70 ปี ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สามารถให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส้ใหญ่และลําไส้ตรง

อัตราจ่าย  ค่าบริการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส้ ด้วย FIT Test  1 ครั้ง ทุก 2 ปี

      บริการตรวจคดักรองมะเร็งลําไส้ใหญ่และลําไส้ตรง ด้วยวิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ (FIT Test) 

จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 60 บาทต่อครั้ง  

 กรณีผลตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส้ด้วย FIT Test ผิดปกติ ให้คําปรึกษาและส่งตรวจยนืยันมะเร็งลําไส้ใหญ่และลําไส้ตรง ด้วย

Colonoscope, Biopsy และ Polypectomy ทั้งนี้ ให้เบิกค่าใช้จ่ายจากงบการรักษาของแต่ละกองทุนสิทธิ  ในกรณีผู้ป่วยสทิธิ UCs  

บริการตรวจ Colonoscope, Biopsy และ Polypectomy จ่ายตามระบบ ODS 

โปรแกรม 1. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 1-12 :  บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านระบบโปรแกรมการส่งข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข (e-Claim) (http://eclaim.nhso.go.th) เป็นรายเดือน 

2. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 13 และหน่วยบริการ Non cap : บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านโปรแกรม 

Krungthai Digital Health Platform ผ่าน Application เป๋าตัง (Health Wallet)/ Hospital Portal ทาง Website KTB  

https://www.healthplatform.krungthai.com เป็นรายเดือน

รายการใหม่

หน่วยบริการ Non cap ในพื้นที่  สปสช. เขต 1-12 : หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะดา้นเทคนิคการแพทย์ 
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กรณีบริการ NPP 

 รายการบริการ อัตรา(บาท)

 1. บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323

      ค่าบริการให้คําปรึกษาทางโทรศัพฑ์ 50

 2. บริการสายด่วยเลิกบุหรี่ 1600

      ค่าบริการให้คําปรึกษา ติดตามผลและป้องกันการเสพซ้ํา ทางโทรศัพท์ 50
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บริการ NPP ปี 66
บริการ หัวข้อ เดิม_ปี 2565 ใหม่_ที่เปลี่ยนแปลง ปี 2566

1. บริการ

สายด่วน

สุขภาพจิต 

1323

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข
- 1. ให้คําปรึกษาด้านสุขภาพจิตทางโทรศัพท์ แก่ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ภาวะเครียด ภาวะซึมเศร้า หรือ เสี่ยงต่อ

การทําร้ายตัวเอง หรือผู้อื่น

2. ให้บริการตามมาตรฐานของกรมสุขภาพจิต ซึ่งครอบคลุมการประเมินอาการ ความรุนแรง การให้คําปรึกษา และ 

หรือประสานส่งต่อ และ หรือติดตามอาการหลังให้บริการ

3. ให้บริการโดยนักจิตวิทยาให้คําปรกึษา หรือผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตาม

มาตรฐานการใหบ้ริการของกรมสุขภาพจิต

4. มีการพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิของตนเองในการเข้ารับบริการ (ทุกแห่ง)

ผู้มีสิทธิ - ประชาชนไทยทกุสิทธิการรักษาพยาบาล ไม่จํากัดอายุ ครอบคลุมทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วยทางจิต

หน่วย

บริการ
- หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีศักยภาพในการใหบ้ริการให้คําปรกึษาด้านสุขภาพจิตทาง

โทรศัพท์ตามมาตรฐานทีก่รมสุขภาพจิตกําหนด ได้แก่ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

อัตราจ่าย - สําหรับการจัดบริการสาธารณสุข ตามรายการและอัตรา ดังนี้

  - บริการให้คําปรกึษาทางโทรศัพท์ จ่ายแบบเหมาจ่ายในอตัรา 50 บาท/ครั้ง โดยจ่ายเฉพาะรายที่สามารถพิสูจน์

ตัวตนได้

โปรแกรม - หน่วยบริการทีข่ึ้นทะเบียนกับ สปสช. (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์) :  บันทึกผลงานและ

ประมวลผลการจ่ายผ่านระบบโปรแกรมการส่งข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข 

(e-Claim) (http://eclaim.nhso.go.th) เป็นรายเดือน 

รายการใหม่
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บริการ NPP ปี 66
บริการ หัวข้อ เดิม_ปี 2565 ใหม่_ที่เปลี่ยนแปลง ปี 2566

2. บริการ

สายด่วน

เลิกบุหรี่ 

1600

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข
- 1. ให้คําปรึกษา ติดตามผลและป้องกันการเสพซ้ํา ทางโทรศัพท์

2. ประสานส่งต่อผู้ที่มีปัญหาเข้ารับบริการในระบบบริการ

3. รับส่งต่อจากหน่วยบริการเพื่อติดตามอาการผู้เสพติดติดสารนิโคตินที่อยู่ระหว่างการเลิกบุหรี่

4. มีการพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิของตนเองในการเข้ารับบริการ (ทุกแห่ง)

ผู้มีสิทธิ - ประชาชนไทยทกุสิทธิการรักษาพยาบาลทีต่ิดบุหรี่และสมัครใจเข้ารับบริการ

หน่วยบริการ - หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีศักยภาพในการใหบ้ริการสายด่วนเลิกบุหรี่ ตามมาตรฐานที่กรม

ควบคุมโรคกําหนด ได้แก่ ศูนย์บริการเลิกบุหรีท่างโทรศัพท์แห่งชาติ  (สถานบริการสาธารณสุขอื่น ตามมาตรา 3 

แห่ง พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545) (เริ่มเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบ UCs แล้ว 

ประมาณเดือน มี.ค. 66)

อัตราจ่าย - สําหรับการจัดบริการสาธารณสุข ตามรายการและอัตรา ดังนี้

  - บริการให้คําปรกึษา ติดตามผลและป้องกันการเสพซ้ํา ทางโทรศัพท์ จ่ายตามการใหบ้รกิารจรงิ ในอตัรา 50 บาท/

ครั้ง (ไม่เกิน 12 ครั้ง/คน/ปี) โดยจ่ายเฉพาะรายที่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้

โปรแกรม - หน่วยบริการทีข่ึ้นทะเบียนกับ สปสช. (ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ ) :  บันทึกผลงานและประมวลผล

การจ่ายผ่านระบบโปรแกรมการส่งข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียกเก็บค่าใช้จา่ยเพื่อบรกิารสาธารณสุข (e-Claim) 

(http://eclaim.nhso.go.th) เป็นรายเดือน 

รายการใหม่
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บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
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บริการ ปีงบฯ 66

1. การล้างไตผ่าน

ทางช่องท้อง 

หลักเกณฑ์เงื่อนไข ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตวายเรื้อรงัระยะสุดท้ายที่ต้องบําบัดทดแทนไต ลงทะเบียน CKD_DMIS 

เพิ่ม  

ผู้ป่วยใหม่ หรือผู้ป่วย Shift mode ให้ทํา Consent Form

ผู้มีสิทธิ UC

อัตราจ่าย 1. ค่าบริการ จ่าย 2,500 บาท/เดือน

2. ค่าวางสาย TK  

3.น้ํายาล้างไตผ่านทางช่องท้อง  และอุปกรณ์ ผ่านระบบ VMI 

4. ยา Erythropoietin จ่ายเป็นยา ตามระดับ Hct

เพิ่ม

1.น้ํายาล้างไตผ่านทางช่องท้อง และอุปกรณ์

  - ทางเลือกที่ 1 ขอรับผ่านระบบ VMI (เหมือนปี 65)    

  - ทางเลือกที่ 2 ขอรับเป็นเงิน จ่าย CAPD 15,000 / APD 18,000 บาทต่อรายต่อเดือน

2. ยา Erythropoietin  จ่ายเป็นเงิน 180 บาท ตามระดับ Hct

3. ค่าบริการส่งเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพการล้างไตผ่านทางช่องท้อง 

   จ่ายเพิ่มเติม 500 บาทต่อผู้ป่วยต่อเดือน (หน่วยบริการ 85 แห่ง)  

หน่วยบริการ หน่วยบริการ UC  ที่มีบริการ CAPD - APD

โปรแกรม CKD_DMIS / e-Claim

concent form
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บริการ ปีงบฯ 66

1. การล้างไต

ผ่านทางช่อง

ท้อง (ต่อ) 

3.อัตราจ่าย  

 ค่าบริการส่งเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพการล้างไตผ่านทางช่องท้อง 

 หน่วยบริการทีม่ีคะแนนรวมเกณฑ์คุณภาพมากที่สุด 85 ลําดับแรก จ่ายค่าบริการเพิ่มเติมแบบเหมาจ่ายในอตัรา 500 บาทต่อผู้ป่วยต่อเดือน 

 รอบเวลาในการคิดคํานวณผลงานและรอบการจ่าย เป็นดังนี้

o รอบที่ 1 : นําผลงานในช่วง 6 เดือนแรก (ตค.65 – มีค.66) เป็นเกณฑ์ในการจ่ายสําหรบัช่วง 6 เดือนถัดมา (เมย.-กย.66)

o รอบที่ 2 : นําผลงานในช่วง 6 เดือนหลัง (เมย – กย.66) เป็นเกณฑ์ในการจ่ายสําหรบั ช่วง 6 เดือนถัดมา (ตค.66 –มีค.67) 
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บริการ ปีงบฯ 66

2. การฟอกเลือดดว้ย

เครื่องไตเทียม 

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข

ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทา้ยทีต่อ้งบําบัดทดแทนไต ลงทะเบียน CKD_DMIS 

ผู้ป่วยใหม่  หรือ ผู้ป่วย Shift mode ทํา Consent Form

ผู้มีสิทธิ UC

อัตราจ่าย 1. ค่าฟอกเลือด 1,500 , 4,000 บาท/ครั้ง

2. ผู้ป่วยโควิด จ่ายเพิ่ม ชุด PPE / ค่าพาหนะ / ฆ่าเชื้อ

3. ค่าทํา Vascular access  5,000 – 22,000 บาท 

4. ยา Erythropoietin จ่ายเป็นยา ตามระดับ Hct

เพิ่ม

1. ค่าฟอกเลือด

  - ทางเลือกที่ 1 จ่าย 1,500 , 4,000 บาท/ครั้ง

  - ทางเลือกที่ 2 จ่าย 1,300 , 3,800 บาท/ครั้ง  + ตัวกรอง สาย เข็ม [HIV, TB, Covid 19 (ค่าอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ค่ารถ ค่าทํา

ความสะอาดรถคงเดิม)]

2. ค่าทํา Vascular access   

    - TCC จ่าย 5,600 บาท + รหัส 4905 จ่าย  5,000 บาท - AVF จ่าย 13,500 บาท

 - AVG จ่าย 13,500 บาท + รหัส 4016 จ่าย 600 บาท/ซม - DLC จ่าย  5,000 บาท 

3. ยา Erythropoietin  จ่ายเป็นเงิน 180 บาท ตามระดับ Hct

หน่วยบริการ หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะดา้น HD  กรณีฟอกเลือด

หน่วยบริการ UC ที่มีศักยภาพทํา Vascular access / หน่วย บริการ ODS 

(หน่วยบริการที่ไม่มีการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  ให้เบิกจ่าย DLC ได้เฉพาะเคสที่มีปัญหาในขณะทําการฟอกเลือด เช่น สายอุดตัน  ต้อง revise 

สาย เป็นต้น โดยบันทึกเบิกผ่าน e-Claim)

โปรแกรม CKD_DMIS / e-Claim 124
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บริการ ปีงบฯ 66

3. บริการปลูกถ่ายไต หลักเกณฑ์

เงื่อนไข

ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

ที่ต้องบําบัดทดแทนไต ลงทะเบยีน CKD_DMIS 

เพิ่ม  

ผู้ป่วยใหม่  หรือ ผู้ป่วย Shift mode ทํา Consent Form

ผู้มีสิทธิ UC

อัตราจ่าย 1. ค่าเตรียมผู้รับบริจาค

2. ค่าเตรียมผู้บริจาค

3. ค่าผ่าตัด ตาม Protocol

4. ค่ายากดภูมิหลังผ่าตัด

หน่วยบริการ หน่วยบริการที่เป็นสมาชิกศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

โปรแกรม CKD_DMIS / e-Claim
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บริการควบคุมและป้องกันผู้ป่วยโรคเบาหวาน

และความดันโลหิตสูง
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บริการ หัวข้อ ปีงบฯ 66

1. บริการควบคุม ป้องกัน และรักษา

โรคเรื้อรัง 

ค่าบริการควบคุมป้องกันและรักษา

ผู้ป่วยเบาหวาน 

หลักเกณฑ์เงื่อนไข 1. ค่าบริการสําหรับ

1) ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 

2) บริการหญิงตั้งครรภ์ทีถู่กวินิจฉัยว่าเป็น GDM 

3) บริการหญิงตั้งครรภ์ทีพ่บเป็นโรคเบาหวานก่อนการตั้งครรภ ์ (PDM)

2. บันทึกรหัสโรคตามที่กําหนด

3.เพิ่มเติม  การ Authentication

ผู้มีสิทธิ สิทธิ UC  ที่วินิจฉัยเป็น T1DM , GDM และ PDM โดยมีการลงทะเบียน 

หน่วยบริการ หน่วยบริการมีศักยภาพรักษา T1DM GDM และ PDM ตามเหลักเกณฑ์ที่กําหนด

อัตราจ่าย ค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน ครอบคลุมกิจกรรมบรกิารเหมือนปี 2565 มีการปรับลดอตัราจ่าย

เพิ่มเติม ค่าตรวจวัดระดับน้ําตาลต่อเนื่อง (CGM) สําหรับ T1DM 

สําหรับผู้ป่วยที่มีความประจําต้องได้รับ CGM ต่อเนื่องตลอดทั้งปี และผู้ป่วยที่จําเป็นต้องได้รับ 

CGM เป็นครั้งคราว  โดยจ่ายค่า Sensor รวม transmitter และระบบที่เกี่ยวข้อง อัตรา 1,000 

บาท/สัปดาห์ 

(ในการเบิก เบิกได้ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน หรือ 13 สัปดาห์)

โปรแกรม e-Claim

บริการที่มีการเปลีย่นแปลง ปีงบฯ 66
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บริการ หัวข้อ ปีงบฯ 66

1. บริการควบคุม ป้องกัน และ

รักษาโรคเรื้อรัง 

ค่าบริการควบคุมป้องกันและ

รักษาผู้ป่วยเบาหวาน (ต่อ)

หลักเกณฑ์เงื่อนไข 1. ค่าบริการสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนดิที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูง

2. จ่ายแบบเหมาจ่ายตามเกณฑ์ที่กําหนด

3. กําหนดการจ่ายค่าบริการควบคุมป้องกัน และรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดัน

โลหิตสูง แบบ FS    

     1) บริการผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2  บริการตรวจ HbA1c 2 ครั้งต่อปี ตรวจห่างกันอย่างน้อย 3 

เดือน 

     2) บริการผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ การให้บรกิารตรวจ serum creatinine และ 

serum potassium   

ผู้มีสิทธิ  ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง สิทธิ UC

 เบาหวานชนิดที่ 2 สิทธิ UC ทุกราย

 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ 

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบ UC

อัตราจ่าย 1) ผู้ป่วย DM ชนิดที่ 2  :  จ่ายค่าตรวจ HbA1c 2 ครั้งต่อปี ตรวจห่างกันอย่างน้อย 3 เดือน ใน

อัตรา 150 บาทต่อครั้ง 

2) ผู้ป่วย HT: การให้บรกิารตรวจ serum creatinine อัตรา 45 บาทต่อครั้ง และ serum 

potassium อัตรา 40 บาท/ครั้ง รายการละ 1 ครั้ง/ปี

โปรแกรม กรณี DM  HT บันทึกในโปรแกรมหมอพร้อม
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รายละเอียดความพร้อมของหน่วยบริการ

ความพร้อมด้านบุคลากร GDM PDM

1. แพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์ หรือ อายุรแพทย์สาขาต่อมไร้ท่อ ฯ  

1.1) แพทย์ทั่วไป มีประสบการณ์การดูแลอย่างน้อย 1 ปี มีประสบการณ์การดูแล

1.2) อายุรแพทย์ มีประสบการณ์การดูแลอย่างน้อย 1 ปี มีประสบการณ์การดูแล

1.3) อายุรแพทย์สาขาต่อมไร้ท่อฯ - -

2. สูตินรีแพทย์ มีประสบการณ์การดูแลอย่างน้อย 1 ปี มีประสบการณ์การดูแล

3. พยาบาล มีประสบการณ์การดูแลอย่างน้อย 1 ปี มีประสบการณ์การดูแล

4. โภชนากร หรือ นักโภชนาการ หรือ นัก

กําหนดอาหาร 

มีประสบการณ์การดูแลอย่างน้อย 1 ปี มีประสบการณ์การดูแล

หมายเหตุ : หน่วยบริการต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรในข้อ 1 หรือ 2  และ 3 หรือ 4  
129
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บริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน
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บริการ หัวข้อ เดิม_ปี 2565 ใหม่_ ที่เปลี่ยนแปลง ปี 2566

บริการควบคมุ 

ป้องกัน และรักษา

โรคเรื้อรัง 

ค่าบริการจิตเวชใน

ชุมชน

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข

จ่ายตามการลงทะเบียนผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง ตาม

จํานวนเป้าหมายที่ สปสช.จัดสรรให้หน่วยบริการ 

คงเดิม

ผู้มีสิทธิ สิทธิ UC โดยลงทะเบียนในระบบ care transition คงเดิม

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบ ที่ทําหน้าที่พี่เลี้ยง และ

ให้บริการดูแลที่บ้าน/ชุมชน

คงเดิม

อัตราจ่าย เหมาจ่ายค่าบริการตามจํานวนที่ลงทะเบียน

1.หน่วยบริการพี่เลี้ยง เหมาจ่าย 1,000 บาท/ราย

2.หน่วยบริการประจํา เหมาจ่าย 5,000 บาท/ราย

งวดที่ 1 : จ่ายร้อยละ 50 ให้หน่วยบริการที่จัดบริการดูแลที่บ้าน/ชุมชน 

            จ่ายร้อยละ 80  ให้หน่วยบริการพี่เลี้ยง

งวดที่ 2 : ตามผลงานบริการของหน่วยบรกิาร โดยจ่ายเพิ่มเติม

            จ่ายร้อยละ 50 ให้หน่วยบริการที่จัดบริการดูแลที่บ้าน/ชุมชน

            จ่ายร้อยละ 20  ให้หน่วยบริการพี่เลี้ยง

- หน่วยบริการจะได้รับคา่ใช้จ่ายงวดที่ 2 เมื่อหน่วยบรกิาร มีผลงานการติดตาม

เยี่ยมครบ 6 ครั้ง หรือผลงาน มากกว่า 3 ครั้ง เฉพาะในกรณีมีผลงานการ

ติดตามเยี่ยม 5 ครั้ง และครั้งที่ 6 พบข้อมูลรายงานวา่ผู้ปว่ยเสียชีวิต 

- หากหน่วยบริการตาม มีผลงานน้อยกว่า 3 ครั้ง หน่วยบริการที่จัดบริการ 

และหน่วยบริการพี่เลี้ยงต้องคืนคา่ใช้จ่ายของงวดที่ 1 ให้สํานักงาน 

โปรแกรม care transition คงเดิม

การบริหารกองทุนฯ ปี 2566 ที่มีการเปลี่ยนแปลง บริการที่มีการเปลีย่นแปลง 

ปีงบฯ 66
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บริการระดับปฐมภูมิ
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บริการ หัวข้อ ปีงบฯ 2566

1.บริการจัดส่งยาและ

เวชภัณฑ์ไปบา้น 

หลักเกณฑ์เงื่อนไข เป็นการให้บริการแก่ผู้มีสิทธิที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ และเปน็โรคทีไ่ม่มี

ความซับซ้อนในการดูแล

ผู้มีสิทธิ สิทธิ UC

หน่วยบริการ เป็นหนว่ยบริการประจําและหรือหนว่ยบริการที่รับการส่งต่อ 

อัตราจ่าย อัตรา 50 บาทต่อครั้ง

โปรแกรม e-Claim

2.ค่าบริการTelehealth หลักเกณฑ์เงื่อนไข ผู้ป่วยรายเก่าในหน่วยบริการ มีอาการคงที่และควบคุมโรคได้ดี  

ผู้มีสิทธิ สิทธิ UC

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีความพร้อมของเทคโนโลยี

เพื่อการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

อัตราจ่าย อัตรา 50 บาทต่อครั้ง

โปรแกรม e-Claim
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บริการ หัวข้อ ปี 2566

3.ค่าบริการสาธารณสุข

ระบบทางไกล ใน

ลักษณะผู้ป่วยนอกทั่วไป 

หลักเกณฑ์เงื่อนไข มีระบบการ Authentication

ผู้มีสิทธิ สิทธิ UC

หน่วยบริการ หน่วยบริการคลีนิกเวชกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ให้บริการสาธารณสุขระบบทางไกล 

อัตราจ่าย 1) จ่ายเป็นค่าบริการตรวจวินิจฉัย/ให้คําปรึกษา ในอัตรา 100 บาทต่อครั้ง 

2) จ่ายเป็นค่าบริการตรวจวินิจฉัย/ให้คําปรึกษา/ค่ายาและเวชภัณฑ์ ในอัตรา 150 บาทต่อครั้ง

3) จ่ายเป็นค่าบริการตรวจวินิจฉัย/ให้คําปรึกษา/ค่ายาและเวชภัณฑ์/ ค่าจัดส่งยาและเวชภัณฑ์

ไปยังผู้ป่วยทางไปรษณีย์ ในอัตรา 200 บาทต่อครั้ง 

4) กรณียารักษาโรคโควิด 19 ได้แก่ ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) และ ยาโมลนูพิราเวียร์ 

(MoInupiravir) ให้จ่ายเพิ่มเติมได้ โดยอัตราจ่ายเป็นไปตามประกาศสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติเรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีรายการบริการ (Fee 

schedule) พ.ศ.2566 

โปรแกรม AMED

บริการใหม่ ปีงบฯ 66
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บริการ หัวข้อ บริการ ปี 2566

4. บริการคลินิก

พยาบาล 

หลักเกณฑ์

เงื่อนไข

1) มีระบบการ Authentication

2) เพิ่มบริการ PP เป็น 7 รายการ โดยอตัราจ่ายตามประกาศการจ่ายฯ PP ปีงบฯ 66

(1) บริการ ANC 

(2) บริการจ่ายยาเม็ดคุมกําเนิดอื่นๆ 

(3) บริการจ่ายถุงยางอนามัยและให้คําปรึกษา 

(4) บริการทดสอบการตั้งครรภ์

(5) บริการหญิงหลังคลอด

(6) บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิค

(7) บริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต

3) บริการปฐมภูมิด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 4 รายการ

(1) การให้ยาตามแผนการรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพฯ

(2) บริการพยาบาลพื้นฐาน

(3) การบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน

(4) การรักษาโรคเบื้องต้น 32 รายการ จ่ายเป็นค่าบริการตรวจวินิจฉัย/ให้คําปรึกษา/ค่ายาและเวชภัณฑ์ ในอัตรา 150 บาทต่อครั้ง

4) จ่าย add on เพิ่ม ค่าอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ตามรายการ FS ปี 66 [ในบริการการพยาบาลพื้นฐาน (OP)] ได้แก่ NG tube Urine cath และ 

Urine bag

ผู้มีสิทธิ  บริการ PP สําหรับทุกสิทธิ

 บริการอื่น เฉพาะผูม้ีสิทธิ UC

หน่วยบริการ หน่วยบริการเฉพาะดา้นการพยาบาลและการผดุงครรภ์

อัตราจ่าย  บริการ PP จ่ายตามอัตราของประกาศ PP ปี 2566

 บริการอื่นจ่ายตามรายการและอัตราที่กําหนด

บริการที่มีการเปลีย่นแปลง ปีงบฯ 66
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อัตราจ่ายกรณีบริการของคลินิกพยาบาล

1. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จ่ายตามรายการและอัตราตามประกาศ PP ปี 2566

2. บริการปฐมภูมิด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์  จ่ายตามอัตรา ดังนี้

(1) การให้ยาตามแผนการรกัษาของผู้ประกอบวิชาชีพฯ

- บริหารยาพ่น 60 บาทต่อครั้ง 

- บริหารยาฉีด 30 บาทต่อครั้ง 

(2)  บริการพยาบาลพื้นฐาน 

- บริการทําแผลแห้งหรือแผลเย็บ 80 บาท/ครั้ง 

- บริการทําแผลเปิดหรือติดเชื้อ 170 บาท/ครั้ง 

- บริการทําแผลขนาดใหญ่ 320 บาท/ครั้ง 

- บริการล้างตา 80 บาท/ครั้ง 

- บริการเช็ดตา 50 บาท/ครั้ง 

- บริการล้างจมูก 80 บาท/ครั้ง 

- บริการใส่สายยางกระเพาะอาหาร จ่ายเฉพาะค่าบริการ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์) 80 บาท/ครั้ง 

- บริการใส่สายสวนปัสสาวะ จ่ายเฉพาะค่าบริการ(ไม่รวมค่าอุปกรณ์) 110 บาท/ครั้ง 

- จ่ายค่าอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการข้างต้น ตามรายการและอัตราตาม

รายการ Fee Schedule ที่ สปสช.กําหนด 

(3) การบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน (เดิม)

- กลุ่มผู้ป่วยที่สามารถรักษาหายได้ จ่ายแบบเหมาจ่าย

ในอัตรา 400 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี 

-  กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้ 

เหมาจ่ายในอตัรา 600 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 6 ครั้ง

ต่อปี 

- กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและไร้ความสามารถเล็กน้อย 

เหมาจ่ายในอตัรา 800 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 8 ครั้ง

ต่อปี

 

(4) บรกิารการรักษาโรคเบื้องต้น จ่ายเป็นค่าบริการตรวจ

วินิจฉัย/ให้คําปรึกษา/ค่ายาและเวชภัณฑ์ ในอตัรา 

150 บาทต่อครั้ง ตามรายการที่กําหนด

บริการที่มีการเปลีย่นแปลง ปีงบฯ 66
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การดูแลรักษาฟื้นฟูทางการแก้ไขการพูด ทันตกรรมจัดฟัน

การผ่าตัด สําหรับผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่  

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การดูแลรักษาฟื้นฟูทางการแก้ไขการพูด ทันตกรรมจัดฟัน

การผ่าตัด สําหรับผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่  

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
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ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ป่วย

ติดต่อหน่วยบริการทีเ่ข้าร่วมโครงการฯในพื้นที่ใกลเ้คียง

อสม./ผู้นําหมู่บ้าน/หน่วยบริการปฐมภมูิ/หน่วยบริการประจํา/กาชาดจังหวัด/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

(เด็กแรกคลอดที่มีภาวะปากแหว่งฯ)

หน่วยบริการฯ/สํานักงานสาธารณสุขฯ
(ยสส.1)ระบบ ON LINE (www.nhso.go.th)

หน่วยบริการฯ/สํานักงานสาธารณสุขฯ
(ยสส.1)ระบบ ON LINE (www.nhso.go.th)

ผ่าตัดแก้ไขภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่/การแก้ไขการพูดและทันตกรรมจัดฟัน

หน่วยบริการรับค่าใช้จ่ายจากสปสช.

ผ่าตัดแก้ไขภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่/การแก้ไขการพูดและทันตกรรมจัดฟัน

หน่วยบริการรับค่าใช้จ่ายจากสปสช.

ค้นหาผู้ป่วยในชุมชน

ลงทะเบยีนใน

โปรแกรม DMIS

ผู้ป่วยเข้ารับบริการ

แจ้งหน่วยบริการฯ/สํานกังานสาธารณสุขฯ
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ขั้นตอนการแสดงความจํานงค์

การเข้าร่วมโครงการของหน่วยบริการ

จัดทําฐานทะเบียนหน่วยบริการ Cleft  

และออก username password

หน่วยบริการ
แสดงความจํานง

สปสช. 
พิจารณาเอกสารการสมัคร
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อัตราการจ่ายชดเชย

สปสช.จ่ายค่าบริการ สภากาชาดจ่ายสนับสนุนค่าพาหนะ ผู้ป่วยและญาติ

ผ่าตัดแก้ไข ระบบ DRG

ใส่เพดานเทียม 800 บาท/ชิ้น
อุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นตามประกาศฯ

ทันตกรรมจัดฟัน เหมาจ่าย 48,000 บาท/ราย

แก้ไขการพูด 3,850 บาท/ราย/ปี

Maxillary distractor 200,000 บาท/ชุด/ราย

ผ่าตัด 1,000 บาท/ครั้ง

ใช้ ยสส.1 และยสส.2

ทันตกรรมจัดฟัน/

แก้ไขการพูด

500 บาท/ครั้ง

(ตามแพทย์นัดไม่เกิน 2 ครั้ง/เดือน)

ใช้ ยสส.4 และยสส.5
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รายละเอียด อัตราจ่าย การจ่าย

การใส่อุปกรณ์เพดานเทียม และอุปกรณ์ในการบริการทันตกรรมจดัฟัน 

เพดานเทียม (Obturator) รหัส 2704 - ใช้ในผู้ทีม่ีภาวะเพดานโหว่ (Cleft 

palate) เพื่อช่วยในการดูดนม
800 บาท/ชิ้น

Obturator+Screw รหัส 2704A
จ่ายตามผลงานให้บริการ ใน

โปรแกรม e-Claim
1,500 บาท/ชุด- สําหรับจัดสันเหงือกที่แหว่งและถ่างออก, 

ยื่นออก

- เพื่อช่วยในการดดูนม

Obturator+Naso-Alveolar Molding (NAM) รหัส 2704B 1,800 บาท/ชุด- สําหรับจัดโครงสร้างจมูกและจัดสันเหงือก  

- ใช้หลังเย็บริมฝีปากเพื่อช่วยดดูนมและ 

maintain จมูก

รายละเอียดเงื่อนไขการจ่าย
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รายละเอียด อัตราจ่าย การจ่าย

การใส่อุปกรณ์เพดานเทียมและอุปกรณ์ในการบริการทันตกรรมจัดฟัน 

Obturator + Screw + NAM รหัส 2704C
-สําหรับจัดสันเหงือกที่แหว่งและถ่าง

ออก, ยื่นออก 

- สําหรับจัดโครงสร้างจมูก

2,500 บาท/ชุด

NAM ประดิษฐ์ เพิ่มเติม รหัส 2704D

จ่ายตามผลงานใหบ้ริการ 

ในโปรแกรม e-Claim

700 บาท/ชิ้น

200,000 บาท/ชุด

(ราคากลาง)

จ่ายตามผลงานการ

ให้บริการในรปูแบบ

เอกสาร โดยมีการขอ

อนุมัติก่อนการใหบ้รกิาร

Maxillary distractor

- สําหรับจัดโครงสร้างจมูก

- maintain โครงสร้างจมูก

รายละเอียดเงื่อนไขการจ่าย
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รายละเอียด อัตราจ่าย การจ่าย

ทันตกรรมจัดฟัน 

- ใส่ฟันเทียมหรือรักษาทางทันตกรรม อื่นๆ ที่

จําเป็น

- ทําประวัติ ตรวจทางรังสีเพื่อรักษาทางทันตกรรม

  (เพื่อการจัดฟัน)

- แก้ไขการสบฟันผิดปกติระยะแรกเพื่อ

ป้องกันและเตรียมการในการจัดฟัน

- ดูแลรักษาสุขภาพช่องปากทุก 6 เดือน

- รักษาทางทันตกรรมจัดฟันเพื่อแก้ไข

การสบฟันผิดปกติ

48,000 
บาท/ราย 

จ่ายตามผลงานการให้บริการ

ใน โปรแกรม DMIS ยสส.4 

รายละเอียดเงื่อนไขการจา่ย
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การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ และการปลูกถ่ายตับ ปี 66การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ และการปลูกถ่ายตับ ปี 66

สิทธิประโยชน์ไมม่กีารเปลี่ยนแปลง
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รายการ เงื่อนไข/หลักเกณฑ์

1. ผู้มีสิทธิ

ผู้ป่วยที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิรวมทั้ง สิทธิว่าง และผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ผู้ป่วยเข้าร่วม

โครงการตามประกาศ ส่วนผู้บริจาค (Donor) อาจเป็นผู้มีสิทธิอื่นได้ และต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

ก่อนเข้ารับบริการ 

2. หน่วยบริการที่มีสิทธิขอรับ

ค่าใช้จ่าย

เป็นหน่วยบริการในระบบหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ และผ่านการประเมินและรับรองจากศูนย์รับบริจาค

อวัยวะสภากาชาดไทย

3. การบันทกึข้อมูล

1. โปรแกรม DMIS_HT หรือ DMIS_LT ในกรณีที่มีการปรับเปลีย่น Protocol หรือเสียชีวิต ระหว่างผ่าตัด 

หรืออื่นๆ สปสช.อาจขอสําเนาเวชระเบียนฉบับสมบูรณ์มาเพื่อประกอบการพจิารณาจา่ยชดเชยได้ 

2. กรณีให้บริการผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อน(Complication) ร่วมด้วย บันทึกข้อมูลในโปรแกรมผู้ป่วยใน E-

Claim เพื่อขอรับค่าใช้จ่ายตามระบบ DRGs

4. รายงานการจ่าย รายงานการจา่ยชดเชยในระบบ Seamless for DMIS

การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ และการปลูกถ่ายตับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ และการปลูกถ่ายตับ
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แผนการรักษาตามชุดบริการ (Protocol) อัตราเหมาจ่ายต่อราย (บาท)

1.1 สําหรับผู้รับบริจาค  (Recipient) 30,000

1.2 สําหรับผู้บริจาคสมองตาย (Deceased donor) 40,000

แผนการรักษาตามชุดบริการ (Protocol) อัตราเหมาจ่ายต่อราย (บาท)

2.1 สําหรับผู้รับบริจาคเมื่อเข้ารับการผ่าตัด กรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อน

Protocol-HTX-I 310,000

Protocol-HTX-II 320,000

Protocol-HTX-III 375,000

Protocol-HTX-IV 380,000

Protocol- HTX-V 455,000

Protocol- HTX-VI 465,000

1. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

2. ค่าใช้จ่ายระหว่างผ่าตัด

การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ (Heart transplantation)การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ (Heart transplantation)
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แผนการรักษาตามชุดบริการ (Protocol) ราคาเหมาจ่ายต่อราย (บาท)

2.2 สําหรับผู้รับบริจาคเมื่อเข้ารับการผ่าตัด กรณีทีมีภาวะแทรกซ้อน (Rejection)

• Protocol-ACR ภาวะ Acute Cellular Rejection 30,000

• Protocol-AMR  ภาวะ Antibody Mediated Rejection 320,000

3. ใช้จ่ายหลังการผ่าตัด

2. ค่าใช้จ่ายระหว่างผ่าตัด

แผนการรักษาตามชุดบริการ (Protocol) ราคาเหมาจ่ายต่อราย (บาท)

• Protocol -Myocardium biopsy

หมายเหตุ :  ค่าตรวจชิ้นเนื้อหัวใจ (Myocardium biopsy)  สามารถเบิกจ่ายกอ่น ระหว่างผ่าตัด 

หรือ หลังการผ่าตัด

30,000 

การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ (Heart transplantation)การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ (Heart transplantation)
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การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ (Heart transplantation)การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ (Heart transplantation)

เงื่อนไขการรับยา อัตราจ่ายต่อเดือน (บาท)

• หลังผ่าตัด 1-6 เดือน 30,000

• หลังผ่าตัด 7-12 เดือน 25,000

• หลังผ่าตัด 13-24 เดือน 20,000

• หลังผ่าตัด 24 เดือนขึ้นไป 15,000

4. การสนับสนุนค่ายากดภูมิคุ้มกัน

การจ่ายยากดภูมิคุ้มกัน จะจ่ายค่าบริการต่อเนื่องจนกระทั่งผู้ป่วยเสียชีวิต 

หรือผู้ป่วยเปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาล

148



National Health Security O
ffice –

NHSO
 –

w
w

w
.nhso.go.th

 อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่รับการ

ผ่าตัด

 มีภาวะท่อน้ําดีตีบตันแต่กําเนดิ หรือตับวาย

จากสาเหตุอื่นๆ

 เป็นผู้ป่วยที่สุขภาพแข็งแรงเพียงพอ

สําหรับการรักษาโดยการผ่าตัด

 ได้รับการประเมินจากแพทย์ว่า มีความ

เหมาะสมที่จะไดร้ับการผ่าตัดปลกูถ่ายตับ

 เป็นผู้ป่วยโรคตับแข็งระยะกลางและระยะท้าย อายุมากกว่า 18 ถึง 60 

ปี ณ วันที่ลงทะเบียนรอปลูกถ่ายตับ และมีอายุไม่เกิน 65 ปี ในวัน

ผ่าตัดปลูกถ่ายตับ

 ตับแข็งระยะกลางและระยะท้าย ที่มี Child-Pugh score ตั้งแต่ 7 ขึ้น

ไป หรือมีอาการหรืออาการแสดงถึงภาวะแทรกซ้อนของตับแข็ง และ

ต้องหยุดสุราติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 ไม่มีการติดเชื้อที่ควบคุมไม่ได้ ยกเว้นการติดเชื้อในตับและทางเดินน้ําดี

 ไม่เป็นผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด ไม่มีความผิดปกติทาง

จิต ที่เป็นอุปสรรคต่อการรักษาด้วยการปลูกถ่ายตับในระยะยาว เช่น 

โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นต้น

 ไม่เป็นโรคมะเร็ง หรือเป็นมะเร็งที่รักษาหายขาดนานกว่า 3 ปี ขึ้นไป 

(ยกเว้นมะเร็งตับ)

 ม่มีโรคร่วม (ยกเว้นโรคตับ) ที่มีความรุนแรงหรือเป็นระยะท้ายที่ไม่

สามารถรักษาให้ดีขึ้น

ในเด็ก
(Pediatric Liver Transplantation) 

ในผู้ใหญ่
(Liver transplantation for moderate to severe liver 

cirrhosis patients)

กลุ่มเป้าหมาย

การปลูกถ่ายตับ (Liver transplantation)การปลูกถ่ายตับ (Liver transplantation)
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อัตราเหมาจ่ายต่อราย (บาท)

เด็ก ผู้ใหญ่

สําหรับผู้รับบริจาค  
(Recipient)

30,000 60,000

สําหรับผู้บริจาคมีชีวิต 
(living donor)

40,000 40,000

สําหรับผู้บริจาคสมองตาย (Deceased donor) 40,000 40,000

ค่าใช้จา่ยในการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

แผนการรักษาตามชุดบริการ (Protocol)

การปลูกถ่ายตับ (Liver transplantation)การปลูกถ่ายตับ (Liver transplantation)
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แผนการรักษาตามชุดบริการ (Protocol)

อัตราการจ่าย

เด็ก ผู้ใหญ่

1. สําหรับผู้บริจาคมีชีวิตเมื่อเข้ารับการผ่าตัด (living donor) 100,000

2. สําหรับผู้รับบริจาค (recipient) กรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อน

Protocol-OLT-I 410,000

Protocol-OLT-II 420,000

Protocol-OLT-III 555,000

Protocol-OLT-IV 565,000

Protocol-ACR ภาวะ Acute Cellular Rejection
30,000

Protocol Antibody mediated rejection 

ไม่มี

ค่าใช้จ่ายระหว่างผ่าตัด

แผนการรักษาตามชุดบริการ 

(Protocol)

3. สําหรับผู้รับบริจาค (recipient) กรณีมีภาวะแทรกซ้อน rejection

เหมาจ่ายในอัตรา

600,000 บาท

การปลูกถ่ายตับ (Liver transplantation)การปลูกถ่ายตับ (Liver transplantation)

อัตราเหมาจ่ายต่อราย (บาท)
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อัตราเหมาจ่าย (บาท)

แผนการรักษา เด็ก ผู้ใหญ่

กรณีที่มีการตรวจชิ้นเนือ้ตับ 

(liver biopsy)
(ระยะก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด)

รวมอยูใ่นอัตราเหมาจ่ายไม่มีการ

จ่ายเพิ่มเติม 
10,000 (ต่อครั้ง)

หมายเหตุ กรณี ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ระหว่างผ่าตัด หรือหลังผ่าตัดที่ไม่ได้เกิดจากภาวะ rejection 

เบิกในระบบเบิกจ่ายปกติใน e-claim 

ค่าใช้จ่ายหลังผ่าตัด หลังจาก discharge

การปลูกถ่ายตับ (Liver transplantation)การปลูกถ่ายตับ (Liver transplantation)
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เด็ก ผู้ใหญ่

หลังผ่าตัด 1-6 เดือน 30,000 30,000

หลังผ่าตัด 7-12 เดือน 25,000 25,000

หลังผ่าตัด 13-24 เดือน 20,000 20,000

หลังผ่าตัด 25 เดือนขึ้นไป 15,000 15,000

อัตราเหมาจ่ายต่อราย (บาทต่อเดือน)

เงื่อนไขการรักษา

หมายเหตุ : การจ่ายยากดภูมิคุ้มกัน จะจ่ายค่าบริการต่อเนื่องจนกระทั่งผู้ป่วยเสียชีวิตหรือผู้ป่วยเปลี่ยนสิทธกิารรักษาพยาบาล

การสนับสนุนค่ายากดภูมิคุ้มกัน

การปลูกถ่ายตับ (Liver transplantation)การปลูกถ่ายตับ (Liver transplantation)
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การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดโลหิต การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดโลหิต 
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รายการ เงื่อนไข/หลักเกณฑ์

1. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ําเหลือง ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย และโรคอื่นๆ ในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาต ิที่จําเป็นต้องรับการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนดิเม็ดโลหติ

กลุ่มโรคธาลัสซีเมีย : จํากัดอายุ ไม่เกิน 10 ปี

2. หน่วยบริการที่มีสิทธิ

ขอรับค่าใช้จ่าย

ต้องเป็นหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหนว่ยบริการทีร่ับการสง่ต่อเฉพาะด้านบริการปลกูถ่ายเซลล์ต้น

กําเนิดเม็ดโลหติ ตามแนวทางที่ สปสช. กําหนด

3. การบันทกึข้อมูล โปรแกรมปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนดิเม็ดโลหติ HSCT (http://eclaim.nhso.go.th)

การปลูกถา่ยเซลล์ต้นกาํเนิดเม็ดโลหิต การปลูกถา่ยเซลล์ต้นกาํเนิดเม็ดโลหิต 
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กรณี อัตราจ่ายชดเชย 2 งวด

1. Autologous

1.1  Autologous :โรค Multiple myeloma (MM)

500,000 บาท

- จ่ายงวดแรก ร้อยละ 80 ( 400,000 บาท)

- จ่ายงวดสอง ร้อยละ 20 ( 100,000 บาท)

1.2 Autologous : โรคอื่น ๆ

750,000 บาท

- จ่ายงวดแรก ร้อยละ 80  ( 600,000 บาท)

- จ่ายงวดสอง ร้อยละ 20  ( 150,000 บาท)  

2.  Allogeneic related และ Allogeneic unrelated

1,500,000 บาท

- จ่ายงวดแรก ร้อยละ 80 ( 1,200,000 บาท) 

- จ่ายงวดสอง ร้อยละ 20 ( 300,000 บาท)

การปลูกถา่ยเซลล์ต้นกาํเนิดเม็ดโลหิต : HSCT การปลูกถา่ยเซลล์ต้นกาํเนิดเม็ดโลหิต : HSCT 

หมายเหตุ : จ่ายชดเชยงวดที ่1 หลังส่งข้อมูล conditioning และจ่ายชดเชยงวดที่ 2 หลังการจําหน่ายผู้ป่วย และนัด follow up ภายใน  30 วัน (เฉพาะกรณีผู้ป่วยยังมีชีวิต) 
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 การดูแลรักษาโรคค่าใช้จ่ายสูง Hemophilia   การดูแลรักษาโรคค่าใช้จ่ายสูง Hemophilia  

157



National Health Security O
ffice –

NHSO
 –

w
w

w
.nhso.go.th

 การดูแลรักษาโรคค่าใช้จา่ยสงู Hemophilia   การดูแลรักษาโรคค่าใช้จา่ยสงู Hemophilia  

รายการ เงื่อนไข/หลักเกณฑ์

1. ผู้มีสิทธิ ผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย และโรคเลือดออกง่ายวอลวิลลิแบรนด์ ทั้งรายเก่าและรายใหม่ สิทธิ UC หรือสิทธิว่าง 

2. หน่วยบริการที่มีสิทธิขอรับ

ค่าใช้จ่าย
เป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลีย ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

3. การบันทกึข้อมูล
หน่วยบริการรับส่งต่อบันทึกข้อมูลการรักษาการให้บริการแฟคเตอร์ และการตรวจตดิตามผู้ป่วย (Follow up) 

ในโปรแกรม DMIS

4. รายงานการจ่าย

รายงานการจา่ยชดเชยในระบบ Seamless for DMIS

1. กรณีชดเชยเป็นเงิน ตัดข้อมูลทุกสิ้นเดือน และจ่ายชดเชยภายในเดือนถัดไป

2. กรณีชดเชยเป็นยา ตัดข้อมูลทุกสิ้นเดือน และจ่ายชดเชยภายใน 5-7 วันทําการ

5. อัตราการจา่ย

จ่ายชดเชยค่ายาตามแนวทางการกํากับการใช้ยาโรคฮีโมฟีเลีย

1. ค่าแฟคเตอร์ 250 IU ราคา 2,460 บาท

2. ค่าแฟคเตอร์ 500 IU ราคา 4,920 บาท
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การดูแลผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
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รายการ เงื่อนไข/หลักเกณฑ์

1. กลุ่มเป้าหมาย 1. เป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

2. ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง หรือชนิดพึ่งพาเลอืด 

(Transfusion dependent thalassemia :TDT) ที่ได้รับการวินิจฉัยโรค รหัส ICD 10 : D 56.0 

Alpha  thalassemia, D 56.1 Beta  thalassemia/Hb E,Homozygous Beta thalassemia  โดย

แบ่งกลุ่มอายุเป็น 2  กลุ่ม ดังนี้

(1) กลุ่มอายุ 6 เดือน – 6 ปี

(2) กลุ่มอายุ 6 ปีขึ้นไป

2. หน่วยบริการที่มีสิทธิ

ขอรับค่าใชจ้่าย

เป็นหน่วยบริการในระบบหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ

3. การบันทกึข้อมูล ระบบบูรณาการการคัดกรองหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (National Perinatal Registry Portal)

การดูแลผู้ป่วยโรคโลหติจางธาลสัซีเมยีการดูแลผู้ป่วยโรคโลหติจางธาลสัซีเมยี
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการจ่าย

1. จ่ายชดเชยรายเดือน ค่ายาขับเหล็กชนดิรับประทาน ยา Deferasirox อัตราเม็ดละ 30 บาทเบิกจ่ายได้ครั้งละ 

ไม่เกิน 90 วัน

2. จ่ายตามรายการบริการ (Fee Schedule) ชดเชยตามราคาที่เรียกเก็บไม่เกินราคากลางที่กําหนดของแต่ละ

รายการ ภายใต้วงเงินที่เหลือจาก ข้อ 2.1 โดยมีรายการบริการ ดังนี้ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ Hct 

(Hematocrit) ก่อนการให้เลือดทุกครั้ง การให้เลือดทุกชนิด และการตรวจ Serum ferritin จํานวน 4 ครั้งต่อปี 

ยาขับเหล็กชนดิฉีด ได้แก่ ยา Deferoxamine (Desferal) และยาขับเหล็กชนดิรับประทาน ได้แก่ ยา 

Deferiprone (L1, DFP) 
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การบริหารกองทุนวัณโรค
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รายการ เงื่อนไข/หลักเกณฑ์

1. กลุ่มเป้าหมาย • ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

• เป็นผู้ป่วยวัณโรคทั้งวัณโรคในปอดและนอกปอด ที่ลงทะเบียนรักษาในระบบหลกัประกัน

สุขภาพแห่งชาต ิ(ผ่านโปรแกรม NTIP และประมวลผลด้วยโปรแกรม TB Data Hub)

2. หน่วยบริการที่มีสิทธิขอรับค่าใช้จ่าย • หน่วยบริการดูแลรักษาวัณโรคพื้นฐาน

• หน่วยบริการรักษาการติดเชื้อวัณโรคดื้อยา

3. การบันทกึข้อมูล ผ่านโปรแกรม NTIP และประมวลผลด้วยโปรแกรม TB Data Hub

การดูแลรกัษาผู้ป่วยวัณโรคการดูแลรกัษาผู้ป่วยวัณโรค
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หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราการจ่ายหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราการจ่าย

รายการ อัตรา เงื่อนไข

บริการยารักษาวัณโรค

ยารักษาวัณโรค
เป็นยาหรือเงิน

ตามที่ให้บริการจริง

บริการตรวจและรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง

ค่าทดสอบปฏิกิริยาทุเบอร์คุลิน (Tuberculin Skin Test: TST)
40 บาท/ครั้ง

(1 ครั้ง/คน/ปีงบประมาณ) • อายุ ≤ 18 ปี

• ยังไม่เป็นวัณโรค
ยารักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง

เป็นยาหรือเงิน

ตามที่ให้บริการจริง
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หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราการจ่ายหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราการจ่าย
รายการ อัตรา เงื่อนไข

บริการตรวจค้นหาและคัดกรองวัณโรคแบบเข้มข้นในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อวัณโรค

CXR
100 บาท/ครั้ง

(1 ครั้ง/คน/ปีงบประมาณ)

7 กลุ่มเสี่ยง

• ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค

• ผู้ต้องขัง/สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ/สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

• ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

• ผู้ป่วยโรคที่ทําให้ภูมิคุ้มกันลดลง

• ผู้สูงอายุ ≥ 65 ปีที่สูบบุหรี่ หรือโรคปอด หรือโรคเบาหวาน

• ผู้ใช้สารเสพติด ติดสุราเรื้อรัง

• บุคลากรสาธารณสุขสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Molecular assay

• TB-LAMP

• Real-time PCR MTB/MDR

• Line Probe Assay (LPA)

(1 ครั้ง/คน/ปีงบประมาณ)

200 บาท/ครั้ง

600 บาท/ครั้ง

600 บาท/ครั้ง

ผล CXR ผิดปกติ
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หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราการจ่ายหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราการจ่าย
รายการ อัตรา เงื่อนไข

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อคัดกรอง วินิจฉัยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา

กรณีที่หน่วยบริการมีศักยภาพในการตรวจ Molecular assay

ค่าตรวจหาเชื้อวัณโรคและวัณโรคดื้อยา first line drug

1. TB-LAMP

      - วินิจฉัย/ตรวจหาเชื้อ MTB
200 บาท/ครั้ง

มีผล CXR ผิดปกติ2. Real-time PCR (X-pert MTB/RIF) 500 บาท/ครั้ง

3. Real-time PCR (Anyplex) 600 บาท/ครั้ง

4. Line Probe Assay (LPA) 600 บาท/ครั้ง

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา (Second line drug)

1. Line Probe Assay (FQ และ AG/CP) หรือ 

Real-time PCR MTB/XDR (FQ และ AG/CP) 
700 บาท/ครั้ง เป็นผูป้ว่ยวณัโรคดื้อยา (MDR-TB)
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หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราการจ่ายหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราการจ่าย

รายการ อัตรา เงื่อนไข

กรณีที่หน่วยบริการ ยังไม่มีศักยภาพในการตรวจ Molecular assay

1. AFB (เฉพาะเสมหะ)
20 บาท/ตัวอย่าง

(ไม่เกิน 3 ตัวอย่าง/คน/ปีงบประมาณ)

มีผล CXR ผิดปกติ2. Culture

- Solid Media

- Liquid Media

(1 ครั้ง/คน/ปีงบประมาณ)

200 บาท/ตัวอย่าง

300 บาท/ตัวอย่าง

การตรวจทางห้องปฏิบัติการพืน้ฐานการติดตามการรักษา

1. AFB (เฉพาะเสมหะ)
20 บาท/ตัวอย่าง

(ไม่เกิน 3 ตัวอย่าง/ครั้ง)

• New/Relapse ไม่เกิน 3 ชุด ชุดละ 3 ตัวอย่าง/Course การ

รักษา

• MDR-TB/XDR-TB ไม่เกิน 25 ชุด ชุดละ 3 ตัวอย่าง/Course 

การรักษา

2. CXR 100 บาท/ครั้ง
• New/Relapse ไม่เกิน 2 ครั้ง/Course การรักษา

• MDR-TB/XDR-TB ไม่เกิน 6 ครั้ง/Course การรักษา 167



National Health Security O
ffice –

NHSO
 –

w
w

w
.nhso.go.th

หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราการจ่ายหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราการจ่าย

รายการ อัตรา เงื่อนไข

บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่มารับบรกิารรักษาและติดตาม

บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวณัโรคที่มารับบริการรักษา

และติดตาม
20 บาท/ครั้ง ตามการให้บริการจริง
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ผลผิดปกติ

 ผลปกติ/ไม่เข้ากับวัณโรค

คัดกรองด้วย CXR (100 บาท) 

กลุ่มเสี่ยงสูงต่อวัณโรค

ผลปกติ 

วินิจฉัยวัณโรควิธี Molecular Assay

รักษาผู้ป่วยดื้อยา RR/MDR-TB 

ด้วยสูตรรักษาที่เหมาะสม 

     วินิจฉัยวัณโรคดือ้ยา Second line drug                                   

1) LPA (ตรวจดื้อยากลุ่ม FQ และ AG/CT) หรือ

2) Real-time PCR MTB / XDR

(700 บาท)

เงื่อนไขการชดเชยบริการตรวจวินิจฉัย    

วัณโรค/วัณโรคดื้อยาในกลุ่มเสี่ยง

กรณีเลือกตรวจด้วย TB-LAMP ให้เลือกวิธีใดวธินีึง ดังนี้  

1) TB-LAMP (200 บาท) และ หากพบ TB ส่งตรวจ Xpert MTB/RIF (500 บาท)  

 2) TB-LAMP (200 บาท) และ หากพบ TB ส่งตรวจ Line Probe Assay (600 บาท)

3) TB-LAMP (200 บาท) และ หากพบ TB ส่งตรวจ Real-time PCR MDR (600 บาท) 

ผู้ป่วยไม่ดื้อยา รักษา

ด้วยสูตรยาพื้นฐาน 
ผู้ป่วยดื้อยา 

RR/MDR-TB 

ผู้ป่วยไม่ดื้อยา รักษา

ด้วยสูตรยาพื้นฐาน 
ผู้ป่วยดื้อยา 

RR/MDR-TB 

วินิจฉัยวัณโรค/วัณโรคดื้อยา First line drug (RIFและหรืออื่นๆ)

เงื่อนไข

1 คน/1 ครั้ง /ปีงบประมาณ

เงื่อนไข

ตรวจ Molecular assay   

ได้ เมื่อมีผล CXR  ผิดปกติ 

เท่านั้น (1 คน/1 ครั้ง / 

ปีงบประมาณ)

เงื่อนไข

กรณีเป็นผู้ป่วยดื้อยา (RR/MDR) 

สามารถตรวจเชื้อวัณโรคดื้อยา 2nd

line ด้วยวิธีใดก็ได้ ในข้อ 1 หรือ 2 

(1 คน/ครั้ง/course การรักษา) 

AFB (20 บาท) และ/ หรือ

Culture (200/300 บาท)

เงื่อนไข

1 คน/1 ครั้ง /ปีงบประมาณ

เลือกตรวจ Molecular วิธีใดวิธีนึง ดังนี้

1) Xpert MTB/RIF (500 บาท) หรือ

2) Line Probe Assay (600 บาท)  หรือ

3) Real-time PCR MTB/MDR (600 บาท)               
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กรณีบรกิารผูป้่วยโรคหายาก (RARE DISEASE) 
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รายการ เงื่อนไข/หลักเกณฑ์

1. กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติที่มีอาการแสดง(symptomatic) หรือได้รับการ

วินิจฉัยว่าเป็นโรคหายาก ประเภทกลุ่มโรคมีความผิดปกติของสารโมเลกุลเล็ก 

(Disorders of small molecules)

2. หน่วยบริการที่มีสิทธิขอรับ

ค่าใช้จ่าย

หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแล

รักษาผู้ป่วยโรคหายาก จํานวน 7 แห่ง

3. การบันทึกข้อมูล ผ่านโปรแกรม E claim

การดูแลรกัษาผู้ป่วยวัณโรคการดูแลรกัษาผู้ป่วยวัณโรคบริการผู้ป่วยโรคหายาก (RARE DISEASE) 
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อัตราและเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชย

รายการ ประเภทผู้ป่วย RD ราคา (บาท) เงื่อนไข

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

• TMS : Comprehensive metabolic 

test

• Plasma Amino acid analysis 

• GC/MS : Urine organic acid

กลุ่ม A/กลุ่ม B 3,500 

ค่าบริการดูแลผู้ป่วยโรคหายากในปีแรก • กลุ่ม A

• กลุ่ม B

• 300,000

• 50,000
• งวดที่ 1 ร้อยละ 50 เมื่อมีการลงทะเบียนในโปรแกรมระบบบริการดูแล

ผู้ป่วยโรคหายาก ตามที่ สปสช.กําหนด

• งวดที่ 2 ร้อยละ 50 เมื่อมีการรายงานการใหบ้รกิารดูแลผู้ป่วยตาม

ขั้นตอนการให้การดูแลตามแนวทางเวชปฏิบัติที่กําหนด หลังจากวัน

ลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยโรคหายาก 90 วัน 

ค่ารักษาพยาบาลหรือการติดตาม

ผลการรักษาผู้ป่วยรายเดิม

• กลุ่ม A

• กลุ่ม B

• 200,000

• 33,000

• งวดที่ 1 ร้อยละ 50 เมื่อมีการรายงานการให้บริการดูแลผู้ป่วย

• งวดที่ 2 ร้อยละ 50เมื่อมีการรายงานการให้บริการดูแลผู้ป่วย หลังจากเบิกงวดที่ 1 

ไม่น้อยกว่า 90 วัน 

ค่าพาหนะส่งต่อและส่งกลับ กลุ่ม A/กลุ่ม B การส่งต่อไปยังศูนย์การดูแลผู้ป่วยโรคหายาก และการส่งกลับไปดูแลรักษาต่อเนื่องยังหน่วยบริการประจําหรือ

หน่วยบริการอื่น หรือชุมชน ทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ทั้งนี้ กรณีการส่งกลับไปยังชุมชน จ่ายค่าใช้จ่าย

เฉพาะส่งกลับจากศูนย์การดูแลผู้ป่วยโรคหายากเทา่นั้น โดยมีอัตราจ่ายเช่นเดยีวกับอัตราจ่ายในระบบปกติ
172
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รายการ เงื่อนไข/หลักเกณฑ์

1. กลุ่มเป้าหมาย • กรณีการดแูลรักษา เป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

• กรณีการให้บริการปรึกษา และการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ สําหรับ

ประชาชนคนไทยทุกคน

2. หน่วยบริการที่มีสิทธิขอรับค่าใช้จ่าย หน่วยบริการในระบบหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ผ่าการประเมินศักยภาพการให้บริการด้าน

การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์

3. การบันทกึข้อมูล • ผ่านโปรแกรม NAP

• ค่าตรวจทางหอ้งปฏิบัติการทกุรายการ หมายถึงต่อครั้งของการตรวจรู้ผล

• จํานวนครั้งของการตรวจ/ปี เป็นปีงบประมาณ

การดูแลรกัษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผูป้่วยเอดส์การดูแลรกัษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผูป้่วยเอดส์
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หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราการจ่ายหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราการจ่าย

รายการ อัตรา เงื่อนไข

การให้คําปรึกษาและการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ

ค่าบริการ VCT
• 7 บาท/ครั้ง

• ไม่เกิน 6 ครั้ง/ปี

• ต้องมีการบนัทึกทั้ง Pre และ Post Counseling

• ยังไม่เป็นผู้ตดิเชื้อเอชไอวี

ค่าตรวจ Anti HIV
• 140 บาท/ครั้ง

• ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
• ยังไม่เป็นผู้ตดิเชื้อเอชไอวี

ถุงยางอนามัย
• ชดเชยเป็นถุงยางอนามยั

• ตามงบประมาณ
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หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราการจ่ายหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราการจ่าย
รายการ อัตรา เงื่อนไข

การป้องกันการติดเชื้อก่อนการสมัผัสเชื้อ (Pre-Exposure Prophylaxis: PrEP)

Initial Counseling • 80 บาท/ครั้ง

• เฉพาะรายที่กินยา

Counseling
• 20 บาท/ครั้ง

• ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี

ค่าตรวจ Anti HIV
• 140 บาท/ครั้ง

• ไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี

ค่าตรวจ CrCl
• 40 บาท/ครั้ง

• ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี

ค่าตรวจ HBsAg (ELISA หรือ PHA)
• 130 หรือ 70 บาท/ครั้ง

• ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี

ค่าตรวจ STIs (Syphilis, Gonorrhea, 

Chlamydia)

• เหมาจ่าย 240 บาท/ครั้ง

• ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี

ค่าตรวจ Pregnancy test
• 70 บาท/ครั้ง

• ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี 176
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หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราการจ่ายหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราการจ่าย

รายการ อัตรา เงื่อนไข

การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหลังการสัมผัสเชื้อ (HIV Post-Exposure Prophylaxis: HIV PEP)

ค่าตรวจ Anti HIV
• 140 บาท/ครั้ง

• ไม่เกิน 5 ครั้ง/การสัมผัสเชื้อ

ค่าตรวจ CBC, CrCl, SGPT/ALT
• 25 บาท/ครั้ง

• ไม่เกิน 2 ครั้ง/การสัมผัสเชื้อ

ค่าตรวจ VL
• 1,350 บาท/ครั้ง

• ไม่เกิน 1 ครั้ง/การสัมผัสเชื้อ
เฉพาะรายที่มีอาการบ่งชี้ภาวะติดเชื้อโดยเฉียบพลัน

ค่าตรวจ HBsAg

- ELISA

- PHA

• ไม่เกิน 1 ครั้ง/การสัมผัสเชื้อ

• 130 บาท/ครั้ง

• 70 บาท/ครั้ง
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หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราการจ่ายหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราการจ่าย

รายการ อัตรา เงื่อนไข

การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหลังการสัมผัสเชื้อ (HIV Post-Exposure Prophylaxis: HIV PEP)

ค่าตรวจ Hepatitis B virus (HBs)
• 150 บาท/ครั้ง

• ไม่เกิน 1 ครั้ง/การสัมผัสเชื้อ

ค่าตรวจ Anti HCV

- Rapid Test หรือ

- เครื่องอัตโนมัติ

• ไม่เกิน 2 ครั้ง/การสัมผัสเชื้อ

• 50 บาท/ครั้ง

ค่าตรวจ STIs (Syphilis, 

Gonorrhea, Chlamydia)

• เหมาจ่าย 240 บาท/ครั้ง

• ไม่เกิน 2 ครั้ง/การสัมผัสเชื้อ

ค่าตรวจ Pregnancy test
• 70 บาท/ครั้ง

• ไม่เกิน 2 ครั้ง/การสัมผัสเชื้อ
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หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราการจ่ายหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราการจ่าย
รายการ อัตรา เงื่อนไข

การรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ยา ARV และยาลดไขมัน • ตามการให้บริการจริง • ชดเชยเปน็ยา

ถุงยางอนามัย • ตามงบประมาณ

ค่าตรวจ DNA PCR
• 1,000 บาท/ครั้ง

• ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี
• คลอดจากแม่ติดเชื้อ คนไทย

ค่าบริการดูแลรักษา
• 20 บาท/ครั้ง

• ไม่เกิน 12 ครั้ง/ปี

ค่าตรวจ CBC, Blood Chemistry
• 25 บาท/รายการ

• ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี

ค่าตรวจ CD4
• 400 บาท/ครั้ง

• ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
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หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราการจ่ายหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราการจ่าย
รายการ อัตรา เงื่อนไข

การรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ค่าตรวจ Viral Load
• 1,350 บาท/ครั้ง

• ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี

ตรวจเพิ่มได้ในกรณี

- เปลี่ยนสูตรยาเนื่องผลข้างเคียงของยา

- หญิงตั้งครรภ์ทอีายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์

- ตรวจ VL ก่อนเริ่มยา ABC หรือ DTG+3TC

ค่าตรวจ Drug Resistance

- Commercial

- In-House

• ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี

• 6,000 บาท/ครั้ง

• 5,500 บาท/ครั้ง

• VL ≥ 1,000 copies/ml

• ห่างจากวันทีส่่งตรวจ VL ไม่เกิน 30 วัน

ค่าวัสดุอุปกรณ์เจาะ/เก็บเลือดและค่าขนสง่

- กรณีการสง่ตรวจ CD4 และ VL

- กรณีการสง่ตรวจ DR

• 20 บาท/ครั้ง

• 100 บาท/ครั้ง
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หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราการจ่ายหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราการจ่าย
รายการ อัตรา เงื่อนไข

บริการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ ซี

ค่าตรวจ Anti HCV

- Rapid Test

- เครื่องอัตโนมัติ

• ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี

• 50 บาท/ครั้ง

• เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

• เป็นกลุ่มที่ใช้สารเสพติดชนิดฉีด

ตรวจยืนยันก่อนการรกัษา (เลือกตรวจอย่างใดอย่างหนึ่ง)

HCV core antigen

HCV RNA (qualitative or quantitative)

• 600 บาท/ครั้ง

• 1,300 บาท/ครั้ง

• ผล Anti HCV เป็น Positive

• ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และกลุ่มที่ใช้สารเสพติดชนิดฉดี เบิก

ผ่านโปรแกรม Nap

• ประชาชนทั่วไป เบิกผ่านโปรแกรม E claim

ค่าตรวจภาวะพังผืดในตับ (เลือกตรวจอย่างใดอย่างหนึ่ง)

- APRI score หรือ FIB 4 score

- Fibro scan

- Fibro marker panal

• ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี

• 200 บาท/ครั้ง

• ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และกลุ่มที่ใช้สารเสพติดชนิดฉีด 

เบิกผ่านโปรแกรม Nap

• ประชาชนทั่วไป เบิกผ่านโปรแกรม E claim

ตรวจยืนยันหลังการรกัษา (เลือกตรวจอย่างใดอย่างหนึ่ง)

HCV core antigen

HCV RNA (qualitative or quantitative)

• 600 บาท/ครั้ง

• 1,300 บาท/ครั้ง
• เฉพาะประชาชนทั่วไป เบิกผ่านโปรแกรม E claim
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รายการ เงื่อนไข/หลักเกณฑ์

1. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนคนไทยทุกคน

• MSM

• TG

• FSW

• MSW

• PWID

2. หน่วยบริการที่มีสิทธิขอรับค่าใช้จ่าย • หน่วยบริการในระบบหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ขึ้นทะเบียนเพื่อให้บริการ RRTTR จ่าย

ชดเชยตามระบบ Seamless for DMIS

• องค์ภาคประชาสังคม ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้บริการ RRTTR จ่ายชดเชยแบบ สัญญาให้บริการ

ตามโครงการ

3. การบันทกึข้อมูล • ผ่านโปรแกรม NAP

บริการด้านป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (RRTTR)บริการด้านป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (RRTTR)

182



National Health Security O
ffice –

NHSO
 –

w
w

w
.nhso.go.th

หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราการจ่ายหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราการจ่าย

รายการ อัตรา เงื่อนไข

บริการด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

MSM, TG, FSW, MSW

• Reached&Recruited

• Recruited to Tested

• Retained

• 800 บาท/ราย

• 550 บาท/ราย

• 450 บาท/ราย 1. หน่วยบริการในระบบ UC จ่ายชดเชยในระบบ Seamless for DMIS

2. องค์กรภาคประชาสงัคม ที่ทําสัญญาดําเนนิงานตามโครงการ แบ่งจ่าย

ชดเชยตามเงื่อนไขการจา่ยเงินในโครงการPWID

• Reached&Recruited

• Recruited to Tested

• Retained

• 1,800 บาท/ราย

• 1,200 บาท/ราย

• 1,000 บาท/ราย
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หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราการจ่ายหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราการจ่าย

รายการ อัตรา เงื่อนไข

บริการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สําหรับผู้รับบริการด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

Syphilis
• 100 บาท/ครั้ง

• ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี

Gonorrhea
• 100 บาท/ครั้ง

• ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี

Chlamydia
• 100 บาท/ครั้ง

• ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี

Anus Smear หรือ Pap Smear
• 250 บาท/ครั้ง

• ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี
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รายการ เงื่อนไข/หลักเกณฑ์

1. กลุ่มเป้าหมาย • คู่หรือครอบครัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ หรือผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ 

เช่น หญิงตั้งครรภ์และคู่ที่มารับบริการในคลนิกิฝากครรภ์

• ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการรายใหม่ หรือผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ ที่ลงทะเบียนเป็น

สมาชิกศูนย์องค์รวม

2. หน่วยบริการที่มีสิทธิขอรับค่าใช้จ่าย • หน่วยบริการ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน และภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนนิการ

แสวงหาผลกําไร

3. การบันทกึข้อมูล เบิกจ่ายตามเงื่อนไขการจา่ยเงินในสัญญาดําเนินการตามโครงการ

งานศูนย์องค์รวมงานศูนย์องค์รวม
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หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราการจ่ายหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราการจ่าย

รายการ อัตรา เงื่อนไข

งานศูนย์องค์รวม

คู่หรือครอบครัวของผู้ติดเชือ้เอชไอวี เอดส์ หรือผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการติด

เชื้อเอชไอวี เอดส์ เช่น หญิงตั้งครรภ์และคู่ทีม่ารับบริการในคลินิกฝาก

ครรภ์

• 450 บาท/ราย • ตรวจสอบจากเลข Nap ต้องยังมี

ชีวิตอยู่จนถึงวันที่รับบริการ

• ชดเชยแบบนติิกรรมสัญญาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการรายใหม่ หรือผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ 

ที่ลงทะเบยีนเปน็สมาชิกศูนย์องค์รวม
• 600 บาท/ราย
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แนวทางการจัดบริการสําหรับหน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม (ร้านยา)
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รายการบริการ 1. ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสําหรับบริการที่จ่ายตาม

รายการบริการ (Fee schedule)  
2. ค่าบริการเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ

(Common illness)

ค่าบริการด้านยาและเวชภัณฑ์สําหรับการจัดบริการ

สาธารณสุขของหน่วยบริการร่วมกับร้านยา

 (ร้านยาโมเดล 1 2 3 )

วัตถุประสงค์ เพิ่มช่องทางและความสะดวกในการเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรคสําหรับประชาชนไทยกลุ่มวัยทํางาน

เพิ่มการเข้าถึงบริการสําหรับประชาชนที่มีความเจ็บป่วย

เล็กน้อยและเป็นโรคที่พบได้บ่อยในร้านยา

เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในการรับยาที่ร้านยาใกล้

บ้าน และลดความแออัดของโรคงพยาบาล

ขอบเขตบริการ/

กิจกรรมบริการ
1) บริการยาเม็ดคุมกําเนิดและบริการให้คําปรึกษา 

2) บริการยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินและบริการให้คําปรึกษา

3) บริการจ่ายถุงยางอนามัยและบริการให้คําปรึกษา

4) บริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต 

5) บริการตรวจปัสสาวะทดสอบการตั้งครรภ์หรือบริการชุดทดสอบ

การตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง

6) บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิค

ขอบเขตการให้บริการตามกลุ่มโรค หรือกลุ่มอาการ และ

มีรหัสโรค (ICD-10)  ตามข้อบ่งชี้ที่เป็นไปตามแนวทาง

และมาตรฐานการให้บริการเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรม

ปฐมภูมิ โดยสภาเภสัชกรรม 

บริการด้านยาและเวชภัณฑ์ครอบคลุมผู้ป่ว 5 กลุ่มโรค ได้แก่

1) โรคเบาหวาน

2) โรคความดันโลหิตสูง 

3) โรคหอบหืด 

4) โรคจิตเวช 

5) โรคเรื้อรังอื่นที่ไม่มีความซับซ้อนในการดูแล

กลุ่มเป้าหมาย ประชนชนไทยทุกสิทธิ อายุ 15-59 ปี ประชาชนไทยสิทธิ UC ประชาชนไทยสิทธิ UC

คุณสมบัติหน่วย

บริการ

 ร้านยาที่ผ่านการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ

ที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม 

 ร้านยาที่ผ่านการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน

เป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเภสัช

กรรม 

 หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบ UC

 ร้านยาที่ผ่านการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น

หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม 

โปรแกรม KTB AMED E-prescription

แหล่งงบ PP FS OP Anywhere PHC

กรอบการดําเนนิงานของหนว่ยบริการทีร่ับส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม (ร้านยา)
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1. ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสาํหรับบริการที่จ่ายตามรายการบรกิาร (Fee schedule)  

กิจกรรมบริการ เงื่อนไขการรับบริการ อัตราการจ่าย

1) บริการยาเม็ดคุมกําเนิดและบริการให้คําปรึกษา 

• ให้บริการครั้งละไม่เกิน 3 แผง และคนละไมเ่กิน 13 แผง/ปี 

• ให้คําปรึกษาในการคุมกําเนิดการวางแผนครอบครัว การใช้ยาและ

ผลข้างเคียง

• หญิงไทย วัยเจริญพันธุ์ 

• กรณีรับแทนให้แสดงบัตรประชาชน

ของผู้ที่ใช้ยาเม็ดคุมกําเนิด

1.1 จ่ายเหมาจ่ายในอัตรา 40 บาท/แผง สําหรับยาเม็ดคุมกําเนิดชนิด

ฮอร์โมน รวม (Combined Oral Contraceptive – COC) ที่ให้แก่

หญิงปกติทั่วไป

1.2 จ่ายเหมาจ่ายในอัตรา 80 บาทต่อแผง สําหรับยาเม็ดคุมกําเนิดชนิด

ฮอร์โมนเดี่ยว (Progestogen-only pill – POP) (มี Lynestrenol

0.5 mg.) ที่ให้ แก่หญิงให้นมบุตรไม่เกิน 1 ปี 6 เดือนและผู้ที่มีประวตัิ

ไมเกรนแบบมอีอร่า 

2. บริการยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินและบริการให้คําปรึกษา

• ให้บริการไม่เกิน 2 แผง/คน/ปี 

• ให้คําปรึกษาในการคุมกําเนิดการวางแผนครอบครัว การใช้ยาและ

ผลข้างเคียง

• หญิงไทย =ชายไทย วัยเจริญพันธุ์ เหมาจ่าย 50 บาท/แผง

3. บริการจ่ายถุงยางอนามัยและบริการให้คําปรึกษา

• สปสช.ชดเชยเป็นถุงยางอนามัยให้กับหน่วยบริการ

• ร้านยาให้บริการถุงยางอนามัยจํานวน 10 ชิ้นต่อคนต่อสัปดาห์ ไม่เกิน 

52 ครั้งต่อปี และให้คําปรึกษาในการคุมกําเนิดการวางแผนครอบครัว

• ชายไทย – หญิงไทย วัยเจริญพันธุ์ เหมาจ่ายค่าบริการ 10 บาท

4. บริการตรวจปัสสาวะทดสอบการตั้งครรภ์หรือบริการชุดทดสอบการตั้งครรภ์

ด้วยตัวเอง

• หญิงไทยที่สงสัยตั้งครรภ์ (อาการ

แพ้ท้อง) หรือประจําเดือนไม่มาตาม

กําหนด (ประจําเดือนขาด) 

เหมาจ่าย 75 บาทต่อครั้ง จ่ายไม่เกิน 4 ครั้ง/คน/ปี

5 บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลคิ หญิงไทยอายุ 13-45 ปี เหมาจ่าย 80 บาท/ครั้ง (52 เม็ด)/ปี
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ขอบเขตบริการ เงื่อนไขการรับบริการ กิจกรรมบริการ อัตราการจ่าย

6. บริการคดักรอง

และประเมินปัจจัย

เสี่ยงต่อสุขภาพ

กาย/สุขภาพจิต

อายุ 15-34 ปี 1. ให้บริการครบทุกรายการดังนี้

    1.1 ประเมินดัชนีมวลกาย (ชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง) และรอบเอว

    1.2 ตรวจวัดความดันโลหิต 

1.3 คัดกรองความเสีย่งจากการสูบบหุรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเสพสารเสพติด

1.4 ประเมินภาวะเครียด-ซึมเศร้า 

1.5 ให้คําปรึกษาและแนะนําปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบคุคล หากเป็นกลุ่มเสี่ยงให้ประสาน

ส่งต่อหรือนัดพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยสั่งการรักษา หรือแนะนํารับบริการตามสิทธิ 

เหมาจ่าย 100 บ/ครั้ง/คน/ป ี

อายุ 35 - 59 ปี 2. ให้บริการครบทุกรายการดังนี้

    2.1  ประเมินดัชนีมวลกาย (ชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง) เส้นรอบเอว

    2.2  ตรวจวัดความดันโลหิต 

    2.3  คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบหุรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเสพสารเสพติด

    2.4  ประเมินภาวะเครียด-ซึมเศร้า

2.5  ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและ หรือเจาะเลือดปลายนิ้วตรวจ

ระดับน้ําตาล (FCG)

2.6 ตรวจประเมินความเสีย่งต่อการเกิดโรคหัว ใจและหลอดเลือด

2.7 ให้คําปรึกษาและแนะนําปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบคุคล หากเป็นกลุ่มเสี่ยงให้ประสาน

ส่งต่อหรือนัดพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยสั่งการรักษา หรือแนะนํารับบริการตามสิทธิ 

เหมาจ่าย 150 บ/ครั้ง/คน/ปี

190



National Health Security O
ffice –

NHSO
 –

w
w

w
.nhso.go.th

2. ค่าบริการเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ(Common illness)

ขอบเขตบริการ กิจกรรมบริการ เงื่อนไขการรับบริการ เงื่อนไข /อัตราการจ่าย

ตามกลุ่มโรค หรือกลุ่มอาการ 

และมีรหัสโรค (ICD-10)  ตาม

ข้อบ่งชี้ที่เป็นไปตามแนวทาง

และมาตรฐานการให้บริการ

เภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมปฐม

ภูมิ โดยสภาเภสัชกรรม 

 บริการให้คําปรึกษา

ด้านเภสัชกรรม

 บริการยาและ

เวชภัณฑ์ 

 การติดตามอาการ

และผลการดูแล

ประชาชนไทยสิทธิ์ UC ที่

มีการเจ็บป่วยเล็กน้อย รับ

ยาตามแนวทางและ

มาตรฐานการให้บริการฯ 

โดยสภาเภสัชกรรม 

1. เหมาจ่ายในอัตรา 180  บาทต่อครั้ง ( visit )

 เภสัชกรที่ร้านยาจัดยา 3-5 วัน / visit      (1 visit อาจมีได้มากกว่า 1 

อาการ/โรค) 

 หลังจ่ายยาเภสัชกรบันทึกการให้บริการ+การติดตามและปิด case 

 กรณีเปิด visit ใหม่ต้องปิดเคสเดิมก่อน

2. เงื่อนไขการจ่าย 

2.1 กรณีร้านเดิม โรคเดิมจะเบิกได้ต่อเมื่อรักษาแล้ว 5 วันสามารถรกัษาซ้ําได้ถ้าไม่

หาย 

2.2 กรณีร้านใหม่ เปิด visit ใหม่กรณีโรคเดิมจากร้านอื่น เมื่อรักษามาแล้ว 3 วัน 

(สืบเนื่องจากข้อ 2.1)

3. เงื่อนไขการยืนยันตัวตนการเข้ารับบริการ (Authendication)

3.1 H-code 1 PID Lock 3 วัน กรณี ICD เดิม

3.2 H-code 1 PID เดิม ICD  ใหม่ 
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2. ค่าบริการเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ (Commonillness)

ขอบเขตบริการ กิจกรรมบริการ เงื่อนไขการรับบริการ เงื่อนไข /อัตราการจ่าย

ตามกลุ่มโรค หรือกลุ่มอาการ และมี

รหัสโรค (ICD-10)  ตามข้อบ่งชี้ที่

เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐาน

การให้บริการเภสัชกรรมด้านเภสัช

กรรมปฐมภูมิ โดยสภาเภสัชกรรม 

 บริการให้คําปรึกษา

ด้านเภสัชกรรม

 บริการยาและ

เวชภัณฑ์ 

 การติดตามอาการ

และผลการดูแล

ประชาชนไทยสิทธิ์ UC ที่มี

การเจ็บป่วยเล็กน้อย รับยา

ตามแนวทางและมาตรฐาน

การให้บริการฯ โดยสภา

เภสัชกรรม 

1. เหมาจ่ายในอัตรา 180  บาทต่อครั้ง ( visit )

 เภสัชกรที่ร้านยาจัดยา 3-5 วัน / visit      (1 visit อาจมีได้มากกว่า 1 อาการ/โรค) 

 หลังจ่ายยาเภสัชกรบันทึกการให้บริการ+การติดตามและปิด case 

 กรณีเปิด visit ใหม่ต้องปิดเคสเดิมก่อน

2. เงื่อนไขการจ่าย 

2.1 กรณีร้านเดิม โรคเดิมจะเบิกได้ต่อเมื่อรักษาแล้ว 5 วันสามารถรักษาซ้ําได้ถ้าไม่หาย 

2.2 กรณีร้านใหม่ เปิด visit ใหม่กรณีโรคเดิมจากร้านอื่น เมื่อรักษามาแล้ว 3 วัน (สืบเนื่องจาก

ข้อ 2.1)

3. เงื่อนไขการยืนยันตัวตนการเข้ารบับริการ (Authendication)

3.1 H-code 1 PID Lock 3 วัน กรณี ICD เดิม

3.2 H-code 1 PID เดิม ICD  ใหม่ 

ได้เมื่อรักษาไปแล้ว  โดยจะไม่ให้เบิกด้วยอาการ/โรค ในรหัส ICD 10 กลุ่มเดียวกันในช่วง 5 

วัน เมื่อครบ 5 วัน (วันที่ 6) จึงจะบันทึกเบิกด้วยด้วยอาการ/โรค ในรหัส ICD 10 เดิมได้

 กรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย (เพิ่มเติม) ในระหว่าง 5 วัน การบันทึกอาการ/โรค ต้องไม่ซ้ํากับ  

ICD 10 แรกที่มีการบันทึกไว้แล้ว

 กรณีคนไข้ไปรับยาที่ร้านยาอืน่ ด้วยโรคเดิมต้อง Lock เพื่อไม่ให้ไปรับยาซ้าํได้อกีในช่วง 

5 วัน ?? AMED แสดงให้เห็นได้หรือไม่ว่า คนไข้ไปรบัยาซ้ําทีร้านยาใหม่(อาจต้อง

พิจารณาเรื่องโรค และช่วงวันที่จะไปรับยาที่ร้านยาใหม่ด้วย)

 โรคเดิมร้านเดิมปิดตั้งแต่วันที่ 3 เป็นต้นไป
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3. ค่าบริการดา้นยาและเวชภัณฑ์สําหรับการจดับริการสาธารณสุขของหนว่ยบริการร่วมกับร้านยา (ร้านยาโมเดล 1 2 3 )

รูปแบบ อัตราค่าบริการ สําหรับหนว่ย

บริการทีส่ั่งจ่ายยา

อัตราค่าบริการ สําหรับร้านยา อัตราค่ายาและเวชภัณฑ์ที่

จ่ายชดเชยให้กับร้านยา

รูปแบบที่ 1 

หน่วยบริการจัดยารายบุคคลส่งให้ร้านยา 
49 บาทต่อใบสั่งยาผู้ป่วยนอก 70 บาทต่อใบสั่งยาผู้ป่วยนอก -

รูปแบบที่ 2 

หน่วยบริการจัดสํารองยาไว้ที่ร้านยา

47 บาทต่อใบสั่งยาผู้ป่วยนอก 80 บาทต่อใบสั่งยาผู้ป่วยนอก -

รูปแบบที่ 3 

ร้านยาดําเนินการจัดหายาเอง 

42 บาทต่อใบสั่งยาผู้ป่วยนอก 90 บาทต่อใบสั่งยาผู้ป่วยนอก ตามประกาศสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ

เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อ

บริการสาธารณสุข กรณี

รายการบริการ (Fee 

schedule) พ.ศ. 2566
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การบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง

ปีงบประมาณ 2566

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง 

บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ประกอบด้วย
1. บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางแบบผู้ป่วยใน 
2. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง
3. บริการฝังเข็มหรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟา้ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) รายใหม่ 

ที่ต้องฟื้นฟสูมรรถภาพทางการแพทย์ระยะกลาง 

ผู้รับบริการ : สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หน่วยบริการต้องทําการพิสูจน์ตัวตนของผู้รับบริการเพื่อยืนยันการใช้สิทธิในการเข้ารับบริการทุกครั้ง 
ยกเว้นบริการประเภทผู้ปว่ยใน

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
บริการที่ 1 และ 3  
             หน่วยบริการบันทึกข้อมูลผ่านระบบโปรแกรมอีเคลม (e-Claim) 
บริการที่ 2 

ข้อมูลวันที่ 1 ตค 65 -31 ธค 65
    - หน่วยบริการในพื้นที่ เขต 1-12   บันทึกผลการให้บริการผ่าน โปรแกรม Disability 

- หน่วยบริการในพื้นที่ เขต 13      บันทึกผลการให้บริการผ่าน โปรแกรม  e-Claim
ข้อมูลวันที่ 1 มค 66 เป็นต้นไป

- หน่วยบริการในพื้นที่ เขต 1-13     บันทึกผลการให้บริการผ่าน โปรแกรม e-Claim
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1. บริการดูแลผูป้่วยระยะกลางแบบผู้ป่วยใน 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ป่วยระยะกลางที่พ้นระยะวิกฤต มีสภาวะทางการแพทย์คงที่ และเป็นผู้ป่วยที่มีค่าดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) 
น้อยกว่า 15 หรือ ค่า Barthel ADL index ตั้งแต่ 15 แต่มีความบกพร่องหลายระบบ (multiple impairment) ร่วมด้วย 

1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) หรือ
2. ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะและสมอง (acute brain injury) หรือ
3. ผู้ป่วยบาดเจ็บทางไขสันหลัง (spinal cord injury) หรือ
4. กระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิดไม่รุนแรง (fragility hip fracture)

หน่วยบริการที่ให้บริการและมีสิทธิรับค่าใช้จ่าย 
หน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไปที่สามารถให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางแบบผู้ป่วยใน ในลักษณะ intermediate care ward หรือ 

intermediate care bed ตามคู่มือหรือแนวทางที่กระทรวงสาธารณสขุกําหนด

อัตราการชดเชย
จ่ายค่าใช้จ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs version 5) คํานวณอัตราจ่ายตามค่าน้ําหนักสัมพัทธ์ที่ปรับด้วยวันนอน (adj.RW) 

ซึ่งอัตราที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยสัมพัทธข์ึน้อยู่กับวงเงินที่ได้รับจัดสรรระดับเขต และผลงานการส่งข้อมูลผู้ป่วยใน แต่ละเดือน (sent date) 

โดยจะได้รับค่าชดเชยเบื้องต้นด้วยอัตรา 8,350 บาทต่อหนึ่งหน่วยน้ําหนักสัมพัทธ์ที่ปรับด้วยวนันอน ก่อนมีการปรบัลดค่าแรง 196
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2. บริการฟื้นฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ป่วยระยะกลางที่พ้นระยะวิกฤต มีสภาวะทางการแพทย์คงที่ และเป็นผู้ป่วยที่มีคา่ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel 
ADL index) น้อยกว่า 15  หรือ ค่า Barthel ADL index ตั้งแต่ 15 แต่มีความบกพร่องหลายระบบ (multiple 
impairment) ร่วมด้วย โดยให้บริการในหน่วยบริการ (เฉพาะแบบผู้ปว่ยนอก) หรือนอกหน่วยบริการ แก่
ผู้รับบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สําหรับ

1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) หรือ
2. ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะและสมอง (acute brain injury) หรือ
3. ผู้ป่วยบาดเจ็บทางไขสันหลัง (spinal cord injury) หรือ
4. ผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิดไม่รุนแรง (fragility hip fracture)

หน่วยบริการที่ใหบ้ริการและมีสิทธริับค่าใช้จ่าย 
หน่วยบริการประจํา หน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไป หรือหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านกายภาพบําบัด ที่สามารถ
ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง (Intermediate care: IMC) ตามคู่มือหรือแนวทางที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
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2. บริการฟืน้ฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง (ต่อ)

แนวทางการให้บริการและอัตราการชดเชย
สํานักงานจ่ายค่าใช้จ่ายสําหรับหน่วยบริการที่ให้บริการกายภาพบําบัด  กิจกรรมบําบัด หรือการแก้ไขการพูด
ตามความเหมาะสมของผู้รับบริการแต่ละราย   หากมีการให้บริการหลายหน่วยบริการให้นับจํานวนครั้งการ
ให้บริการต่อเนื่องกัน  ทั้งนี้ให้บริการกายภาพบําบัดไม่เกิน 20 ครั้ง  , บริการกิจกรรมบําบัดและการแก้ไขการ
พูดรวมกันไม่เกิน 10 ครั้ง ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่เป็นผู้ป่วยระยะกลาง 

อัตราการให้บริการ ดงันี้
1. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ สําหรับ บริการกายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด หรือการแก้ไขการพูด 

โดยผู้ประกอบโรคศิลปะในแต่ละสาขาที่ตรงกับกิจกรรมบริการ 
จ่ายตามจริงไม่เกิน 450 บาทต่อครั้ง

2. ค่าบริการทางการแพทย์เพิ่มเติม สําหรับการให้บริการในชุมชน 
กรณีผู้รับบริการมีข้อจํากัดในการเดินทางมารับบริการที่หน่วยบริการ  
จ่ายตามจริงไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง 
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3. บริการฝังเข็ม หรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) รายใหม่ 

ที่ต้องฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ระยะกลาง

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) รายใหม่ ทั้งแบบผู้ปว่ยใน ผู้ป่วยนอก และในชุมชน ตามแนวทางการจัดบริการฝังเข็ม

โรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู ของกระทรวงสาธารณสุข 

โดยผู้รับบริการเป็นผู้ป่วยระยะกลางที่พ้นระยะวิกฤต มีสภาวะทางการแพทย์คงที่ และเปน็ผูป้ว่ยที่มีค่าดัชนีบาร์เธลเอดี

แอล (Barthel ADL index) น้อยกว่า 15 หรือ ค่า Barthel ADL index ตั้งแต่ 15 แต่มีความบกพร่องหลายระบบ 

(multiple impairment) ร่วมด้วย ที่ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง

หน่วยบริการที่ให้บริการและมีสิทธิรับค่าใช้จ่าย 

หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบยีนศักยภาพการให้บริการฝังเข็ม หรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้า และ

ให้บริการโดยแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ผ่านการอบรมหลักสูตรฝังเข็ม 3 เดือน ที่รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข 

หรือแพทย์แผนจีนที่ขึ้นทะเบยีนและได้รับใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน
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3. บริการฝังเข็มหรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) รายใหม่ 

ที่ต้องฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ระยะกลาง (ต่อ)

แนวทางการให้บริการและอัตราการชดเชย
การให้บริการฝังเข็มในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูรายใหม่ ควรให้บริการอย่างน้อย 1 - 2 ครั้ง/สัปดาห์ 
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง และประเมินซํ้าเมื่อครบ 10 ครั้ง เพื่อพิจารณารักษาต่ออีก 10 ครั้ง รวมเป็น 20 ครั้ง 
ทั้งนี้อาจฝังเข็มห่างขึ้นตามดุลยพินิจของแพทย์ โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดบริการฝังเข็มโรคหลอดเลือดสมอง
ระยะฟื้นฟู ของกระทรวงสาธารณสุข
1. จ่ายตามรายการบริการในอัตราครัง้ละ 150 บาท  (รวมค่าเข็ม ค่ากระตุ้นไฟฟ้า และค่าบริการทางการ

แพทย์) ไม่เกิน 20 ครั้ง ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่เป็นผู้ป่วยระยะกลาง โดยต้องมีการประเมิน
และบันทึกค่า Barthel ADL index ร่วมด้วยทุกครั้งทีใ่ห้บริการ และหากมีการให้บริการหลายหน่วยบริการ
ให้นับจํานวนครั้งการให้บริการต่อเนื่องกัน 

2. จ่ายตามมาตรฐานบริการ ในอัตรา 1,000 บาท  เมื่อหน่วยบริการสามารถให้บริการฝังเข็มหรือบริการ
ฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้าในผู้รับบริการรายเดิมครบ 20 ครั้ง เฉพาะในหน่วยบริการเดียวกัน 
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ปีงประมาณ 2566
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ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ในรูปแบบความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(จังหวัดที่มีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด)

                    หลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ในรูปแบบความร่วมมือกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดที่มีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด) เพื่อสมทบให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพใน

รูปแบบความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด ที่มีความพร้อม 

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน

ฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย

หลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่ง

กําหนดให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้การสนับสนุนงบประมาณกับหน่วยบริการในพื้นที่จังหวัด สําหรับจัดหาอุปกรณ์

เครื่องช่วยสําหรับคนพิการ และจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้มีสิทธิ ซึ่งมีรายการและหลักเกณฑ์การจ่ายเป็นไปตาม

ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย รายการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

สําหรับการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับ

จังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒ สปสช. สมทบ อบจ. เท่ากับไม่เกิน 8 บาทต่อผู้มีสิทธิ
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 บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

สําหรับจังหวัดที่ไม่มีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด 

 กรณีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง (Intermediate care : IMC)  

รายละเอียดตามประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขการจ่ายคา่ใชจ้า่ยการให้บริการสาธารณสุข กรณีบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง พ.ศ. 2565

 กรณีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น เพื่อการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและ

การเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility : O&M)

 กรณีบริการฝึกทกัษะการดํารงชีวิตอิสระ สําหรับคนพิการ 

 กรณีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์อื่นๆ
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กรณีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น 

เพื่อการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว 

รายการ ขอบเขตบริการ และเงื่อนไขและอัตราการจา่ยค่าบริการ

กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เป็น 

คนพิการทางการมองเห็น (DF1)  อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ทั้งที่เป็นคนพิการตั้งแต่กําเนิดหรอืภายหลัง กรณีผู้สูงอายุที่

มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป เน้นผู้ที่สามารถเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันได้

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ ที่มีศักยภาพในการให้บริการ 

Authen เพื่อพิสูจน์ตัวตนผู้รับริการ 

เงื่อนไขและอัตรา • อัตราค่าใช้จ่าย 9,000 บาทต่อคน

การบันทกึข้อมูล ข้อมูลวันที่ 1 ตค 65 -31 ธค 65

- หน่วยบริการในพื้น เขต 1-12 บันทึกผลการให้บริการผ่าน โปรแกรม Disability 

- หน่วยบริการในพื้น เขต 13  บันทึกผลการให้บริการผ่าน โปรแกรม  e-Claim

ข้อมูลวันที่ 1 มค 66 เป็นต้นไป

สปสช.เขต 1-13 บันทึกผลการให้บริการผ่าน โปรแกรม e-Claim
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บริการฝึกทักษะการดํารงชีวิตอิสระสําหรับคนพิการ
รายการ ขอบเขตบริการ และเงื่อนไขและอัตราการจา่ยค่าบริการ

กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ได้แก่

1. ผู้รับบริการ คือ คนพิการ(รหัสสิทธิย่อย 74) ที่จดทะเบียนคนพิการประเภท 3 

(พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว) 

2. ผู้รับบริการไม่มีปัญหาทางการรับรู้ (cognitive function) ปัญหาทางการสื่อสารหรือมีความพิการซ้ําซ้อน 

หน่วยบริการ หน่วยบริการที่มีศักยภาพในการจัดบริการ และ Authen เพื่อพิสูจน์ตัวตนผู้รับริการ 

เงื่อนไขและอัตรา

การจ่ายค่าบริการ

แบ่งจ่ายชดเชย 2 ครั้ง จํานวน 11,000 บาทต่อการให้บริการ 1 ราย ตามอัตรา ดังนี้

1. ครั้งที่ 1  จ่าย จํานวน 6,000 บาท 

เมื่อหนว่ยบริการลงทะเบียนและบันทึก Achieve goal

2. ครั้งที่ 2  จ่าย จํานวน 5,000 บาท 

เมื่อหนว่ยบริการบันทึกผลการดําเนินงาน

การบันทึกข้อมูล ข้อมูลวันที่ 1 ตค 65 -31 ธค 65

- หน่วยบริการในพื้น เขต 1-12 บันทึกผลการให้บริการผ่าน โปรแกรม Disability 

- หน่วยบริการในพื้น เขต 13  บันทึกผลการให้บริการผ่าน โปรแกรม  e-Claim

ข้อมูลวันที่ 1 มค 66 เป็นต้นไป

สปสช.เขต 1-13 บันทึกผลการให้บริการผ่าน โปรแกรม e-Claim 205
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บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์อื่นๆ โดยหน่วยบรกิารจัดบริการแบบผูป้่วยนอกของหน่วยบริการ

รายการ ขอบเขตบริการ และเงื่อนไขและอัตราการจา่ยค่าบริการ

กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ได้แก่

1. คนพิการ (รหสัสิทธยิ่อย 74) 

2. ผู้ป่วยที่จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 

3. ผู้สูงอายุที่จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบที่มีศักยภาพในการจัดบริการ  และ Authen เพื่อพิสูจน์ตัวตนผู้รับริการ 

เงื่อนไขและอัตรา จ่ายชดเชยตามระบบคะแนนภายใต้การบริหารวงเงินแบบมีเพดาน (Point system within Global budget) 

ของรายการบริการ (Fee schedule)

การบันทกึข้อมูล จ่ายปีละ 1 ครั้ง

ข้อมูลวันที่ 1 ตค 65 -31 ธค 65

- หน่วยบริการในพื้น เขต 1-12 บันทึกผลการให้บริการผ่าน โปรแกรม Disability 

- หน่วยบริการในพื้น เขต 13  บันทึกผลการให้บริการผ่าน โปรแกรม  e-Claim

ข้อมูลวันที่ 1 มค 66 เป็นต้นไป

หน่วยบริการในพื้น สปสช.เขต 1-13 บันทึกผลการให้บริการผ่าน โปรแกรม e-Claim ของ สปสช. 206
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บริการฟื้นฟู 9 รายการ

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์อื่นๆ โดยหน่วยบรกิารจัดบริการแบบผูป้่วยนอกของหน่วยบริการ

ลําดับ กิจกรรม
อัตราจ่าย รายบุคคล อัตราจ่าย รายกลุ่ม 

รหัส (ครั้ง/วัน) รหัส (ครั้ง/วัน/คน)

1   กายภาพบําบัด H9339 150 - -

2   กิจกรรมบําบัด H9383.1 150 H9383.2 75

3   การแก้ไขการพูด H9375.1 150 H9375.2 75

4   จิตบําบัด H9449.1 300 H9449.2 150

5   พฤติกรรมบําบัด H9433.1 300 H9433.2 150

6   ฟื้นฟูการได้ยิน H9549 150 - -

7   การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น H9378.2 150 H9378.3 75

8 Early Intervention H9438.1 150 H9438.2 75

9 Phenol block H0489 500 - -
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บริการค่าอุปกรณเ์ครื่องชว่ยคนพิการ 

รายการ ขอบเขตบริการ และเงื่อนไขและอัตราการจา่ยค่าบริการ

กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เป็น คนพิการ (รหัสสิทธยิอ่ย 74)

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักบริการสุขภาพแห่งชาติ ที่ให้บริการ กรณีค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยสําหรับคนพิการ 

เงื่อนไขและอัตรา 1. จ่ายเพิ่มเติมตามระบบคะแนนภายใต้การบริหารวงเงินแบบมีเพดาน (Point system within Global budget)

2. Authen เพื่อพิสูจน์ตัวตนผู้รับริการ เลือกแบบเข้ารับบริการรักษาทั่วไป (OPD/ IPD/ PP)

การบันทกึข้อมูลและ

การประมวลผล

ข้อมูลวันที่ 1 ตค 65 -31 ธค 65

- หน่วยบริการในพื้น เขต 1-12 บันทึกผลการให้บริการผ่าน โปรแกรม Disability 

- หน่วยบริการในพื้น เขต 13  บันทึกผลการให้บริการผ่าน โปรแกรม  e-Claim

ข้อมูลวันที่ 1 มค 66 เป็นต้นไป

สปสช.เขต 1-13 บันทึกผลการให้บริการผ่าน โปรแกรม e-Claim

งบประมาณ • กองทุนฟื้นฟูระดับจังหวดั(9 รายการ)  เบิกจ่ายจากงบฟื้นฟูระดับจังหวัด

• บริหารฟื้นฟทูี่ไม่มีกองทุนระดับจังหวดั เบิกจ่ายจากงบบริการกรณีเฉพาะ(CR)
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บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ปีงบประมาณ 2566

209



National Health Security O
ffice –

NHSO
 –

w
w

w
.nhso.go.th

บริการการแพทย์แผนไทย
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 บริการหัตถการแพทย์แผนไทย  

1) นวด 2) ประคบ 3) นวดและประคบ 

4) อบสมุนไพร  5) การฟื้นฟูสมรรถภาพ

มารดาหลังคลอด 6) ยาสมุนไพรไทย

จ่ายแบบเหมาจ่ายตามผลงาน 

แบบ Point system with global budget

บริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2566

(16.71 บาทต่อผู้มีสิทธิ) 797.093 ล้านบาท
จ่ายตามรายการบริการ (Fee Schedule) with Global 

Budget  กําหนดอัตราจ่าย ดังนี้ 

1. บริการนวด                200 Point

2. บริการประคบ            150 Point

3. บริการนวดและประคบ  250 Point

4. บริการอบสมุนไพร       120 Point

5. การฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอด 500 Point

6. การใช้ยาจากสมุนไพร 25  Point / รายการยา

 รายการยาสมุนไพรกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ

ชัดเจน /ใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน

จ่ายตามรายการอัตรา Fee Schedule 

แบบ Point system with global budget

211
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บริการแพทย์แผนไทย
บริการนวด ประคบ อบสมุนไพร ฟื้นฟูมารดาหลังคลอด และยาสมุนไพรอื่น ๆ (นอกเหนือจากยาสมุนไพร  9 รายการ) 

หลักเกณฑ์เงื่อนไข  จ่ายแบบเหมาจ่ายตามจํานวนผลงานบริการแพทย์แผนไทย ตามระบบคะแนนภายใต้การบริหารวงเงินแบบมีเพดาน (Point system within 

Global budget) แบ่งจ่าย 2 งวด ตามผลงานบริการ คือ

    งวดที่ 1 ผลงานบริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 -  30 พฤศจิกายน 2565   โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

    งวดที่ 2 ผลงานบริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2566     โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ผู้มีสิทธิ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  Authen เพื่อพิสูจน์ตัวตนผู้รับริการ 

อัตรา 1. บริการนวด   200 Point  

2. บริการประคบ 150 Point

3. บริการนวดและประคบ 250 Point

4. บริการอบสมุนไพร 120 Point

5. การฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอด  500 point

6. ยาสมุนไพร 25  Point /รายการยา *

  หมายเหตุ : * ยาสมุนไพรนี้ นอกเหนือจากสมุนไพรกลุ่มที่มีประสิทธิผลชัดเจน/กลุ่มต้องการสนับสนุนให้ใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน  9 รายการ

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีศักยภาพในการจัดบริการการแพทย์แผนไทย

โปรแกรม หน่วยบริการในพื้นที่  สปสช.เขต 1-12  ใช้โปรแกรม 43 แฟ้ม ( OP/PP Individual Records )

หน่วยบริการในพื้นที่  สปสช.เขต  13    ใช้ e-Claim
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สมุนไพรกลุ่มที่มีประสทิธิผลชัดเจน/กลุ่มต้องการสนับสนุนให้ใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน

หลักเกณฑ์เงื่อนไข 

จ่ายตามรายการบริการ (Fee Schedule) ตามระบบคะแนนภายใต้การบริหารวงเงินแบบมีเพดาน (Point system within Global 

budget) ภายใต้วงเงินที่กําหนด

ผู้มีสิทธิ : สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  Authen เพื่อพิสูจน์ตัวตนผู้รับริการ 

หน่วยบริการ : หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีศักยภาพในการจัดบริการการแพทย์แผนไทย

โปรแกรม :  หน่วยบริการในพื้นที่ สปสช.เขต 1-13  บันทึกผ่าน e-Claim

รายการยา รูปแบบ หรือ หน่วย ขนาด ชดเชยอัตรา (point/หนว่ย)
   1. ฟ้าทะลายโจร  แคปซูล 500 mg 0.85

   2. ขมิ้นชัน แคปซูล 500 mg 0.79 

   3. ประสะมะแว้ง ยาลูกกลอน 200 mg 5.28

   4. ยาแก้ไขผสมมะขามป้อม ยาน้ํา 120 ml 27.90

   5. ยาไพล ยาครีม (หลอด) 30 g 40.77

   6. เถาวัลย์เปรียง แคปซูล 500 mg 0.93

   7. ยาประคบ * ลูกประคบ 200 g 62.76

   8. ยาธาตุอบเชย ยาน้ํา 120 ml 16.29

   9. ยาสหัสธารา แคปซูล 500 mg 1.16

หมายเหตุ : * ยาประคบ ชดเชยเฉพาะกรณีสั่งจ่ายให้ผู้ป่วยนําไปใช้เองที่บ้าน ไม่ใช่กรณีรับบริการประคบในหน่วยบริการ 213
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ลําดับ กิจกรรม เงื่อนไข/หลักเกณฑ์

1 นวด 1. มีรหัสโรคตาม ICD-10/ICD-10 Thai med และรหัสหัตถการการแพทย์แผนไทย

2. การให้บริการประเภทบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง

หมายเหตุ : บริการนวด/ประคบ/นวดและประคบ ภายในวันเดียวกัน หน่วยบริการจะ

ได้รับการจ่ายเพียงรายการใดหนึ่งเท่านั้น

2 ประคบ

3 นวดและประคบ

4 อบสมุนไพร

5 การฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอด 

ตามแนวเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผน

ไทย

1. มีรหัสโรคตาม ICD-10/ICD-10 Thai med และรหัสหัตถการการแพทย์แผนไทย

ครบ 5 กิจกรรม/ครั้ง  9007712, 9007713, 9007714, 9007716, 9007730 

รวมไม่เกิน 5 ครั้ง/3 เดือน

2. การให้บริการประเภทบริการผู้้ป่วยนอกทั่วไป 

ภายในเวลา 3 เดือน หลังคลอด ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง

6 การใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลัก

แห่งชาติ

1. มีรหัสโรคตาม ICD-๑๐/ICD-๑๐ Thai med และการสั่งการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียา

หลักแห่งชาติตามที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกําหนด 

2. การให้บริการประเภทบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง

บริการการแพทย์แผนไทยบริการการแพทย์แผนไทย
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บริการกัญชาทางการแพทย์

ปีงบประมาณ 2566
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น้ํามันกัญชา สําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง พาร์กินสัน ไมเกรน

ยาน้ํามันกัญชาที่ผลิตจากช่อดอกมี THC 2.0 mg/ml

หลักเกณฑ์เงื่อนไข กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง /ผู้ป่วยโรคไมเกรน /ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

ผู้ทําหน้าที่สั่งใช้ยา 

แพทย์แผนไทย/ แพทย์แผนไทยประยุกต์ /ผู้ประกอบวิชาชีพการเวชกรรม 

ผู้มีสิทธิ ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

อัตรา ขนาด 10 ml  อัตรา  172 บาท/ขวด  ปริมาณการใช้ยา 1 – 2 ขวด/คน/เดือน

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีศักยภาพ และ/หรือมีบุคลากรตาม

มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

โปรแกรม โปรแกรมระบบบัญชียา(จ2) หัวข้อยากัญชา 
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น้ํามันกัญชา สําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง พาร์กินสัน ไมเกรน (ต่อ)

ยาน้ํามันกัญชาที่ผลิตจากราก ลําต้น กิ่ง ก้าน ใบ ดอก และเมล็ด

หลักเกณฑ์เงื่อนไข กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง /ผู้ป่วยโรคไมเกรน/ ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

ผู้ทําหน้าที่สั่งใช้ยา 

แพทย์แผนไทย/ แพทย์แผนไทยประยุกต์

ผู้มีสิทธิ ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

อัตรา ขนาด 5 ml  อัตรา  150 บาท/ขวด  ปริมาณการใช้ยา 2 - 4  ขวด/คน/เดือน

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีศักยภาพ และ/หรือมีบุคลากรตาม

มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

โปรแกรม โปรแกรมระบบบัญชียา(จ2) หัวข้อยากัญชา 
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สารสกัดกัญชา สําหรับผู้ปว่ยมะเร็งระยะท้าย

ยาน้ํามันสารสกัดกัญชาที่มี THC ไม่เกิน 0.5 mg/drop 

หลักเกณฑ์เงื่อนไข กลุ่มเป้าหมาย

ใช้ได้เฉพาะกรณีผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

ผู้ทําหน้าที่สั่งใช้ยา 

 ผู้ประกอบวิชาชีพการเวชกรรม 

ผู้มีสิทธิ ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

อัตรา ขนาด 5 ml  อัตรา  500 บาท/ขวด  ปริมาณการใช้ยา  2  ขวด/คน/เดือน

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีศักยภาพ และ/หรือมีบุคลากรตาม

มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

โปรแกรม โปรแกรมระบบบัญชียา(จ2) หัวข้อยากัญชา 
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สารสกัดกัญชา สําหรับผู้ปว่ยมะเร็งระยะท้าย (ต่อ)

ยาน้ํามันสารสกัดกัญชาที่มี THC และ CBD 1:1

หลักเกณฑ์เงื่อนไข กลุ่มเป้าหมาย

ใช้ได้เฉพาะกรณีผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

ผู้ทําหน้าที่สั่งใช้ยา

ผู้ประกอบวิชาชีพการเวชกรรม

ผู้มีสิทธิ ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

อัตรา ขนาด 5 ml   อัตรา  900 บาท/ขวด  ปริมาณการใช้ยา  2  (ขวด/คน/เดือน)

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีศักยภาพ และ/หรือมีบุคลากรตาม

มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

โปรแกรม โปรแกรมระบบบัญชียา(จ2) หัวข้อยากัญชา 
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สารสกัดกญัชา สําหรับผู้ป่วยโรคลมชักที่รักษายากในเด็ก

ยาน้ํามันสารสกัดกัญชาที่มี CBD:THC มากกว่าหรือเท่ากับ 20:1 

หลักเกณฑ์เงื่อนไข ใช้ได้เฉพาะกรณีผู้ป่วยโรคลมชักที่รักษายากในเด็ก

อยู่ภายใต้การดําเนินการของกุมารแพทย์ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา และ

ตามเงื่อนไขของโครงการที่ขออนุมัติไว้กับคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

ผู้มีสิทธิ ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

อัตรา ขนาด 10 ml  2,000 บาท/ขวด  ปริมาณการใช้ยา 6  ขวด/คน/เดือน

ขนาด 30 ml  6,000 บาท/ขวด  ปริมาณการใช้ยา 2  ขวด/คน/เดือน

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีศักยภาพ และ/หรือมีบุคลากรตาม

มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

โปรแกรม โปรแกรมระบบบัญชียา(จ2) หัวข้อยากัญชา 
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ตํารับยา กลุ่มเป้าหมาย ขนาด 
อัตราจ่าย 

(บาท)

ปริมาณการใช้ยา 

(คน/เดือน)

    ยาแก้ลมแก้เส้น
แก้ลมในเส้น บรรเทาอาการปวด

กล้ามเนื้อ ที่มีอาการมือเท้าชา 

500 มก/แคปซูล 3.5 บาท/แคปซูล 120 แคปซูล/คน/เดือน

 ชนิดบรรจุซอง 2 กรัม/ซอง 13 บาท/ซอง 30 ซอง/คน/เดือน

   ยาศุขไสยาศน์ แก้อาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร 
500 มก/แคปซูล 3.5 บาท/แคปซูล 120 แคปซูล/คน/เดือน

  ชนิดบรรจุซอง 2 กรัม/ซอง 11 บาท/ซอง 30 ซอง/คน/เดือน

   ยาทําลายพระสุเมรุ
แก้ลมเปลี่ยวดํา ฟื้นฟูอาการกล้ามเนื้อ

อ่อนแรงจากโรคลมอัมพฤกษ์อัมพาต 

500 มก/แคปซูล 2.25 บาท/แคปซูล 240 แคปซูล/คน/เดือน

  ชนิดบรรจุซอง 2 กรัม/ซอง 8 บาท/ซอง 60 ซอง/คน/เดือน

ยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชา 

หลักเกณฑ์เงื่อนไข จ่ายตามรายการบริการ (Fee schedule)

ผู้มีสิทธิ สิทธิหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ ที่ได้รับการวินิจฉัยโรค และมีการใช้ยาสมุนไพร

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีศักยภาพ และ/หรือมีบุคลากรตามมาตรฐานที่

กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยมีเงื่อนไขตามข้อกําหนดบัญชยีาหลักแห่งชาติ บัญชียา 2

โปรแกรม โปรแกรมระบบบัญชยีา(จ2) หัวข้อยากัญชา 
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1.   กรณียากลุ่มบัญชี 3 ได้แก่ 

1.1. ยาน้ํามันกัญชาที่ผลิตจากช่อดอก ซึ่งยามี delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) 2.0 mg/ml

1.2. ยาน้ํามันกัญชาที่ผลิตจากราก ลําต้น กิ่ง ก้าน ใบ ดอก และเมล็ด

1.3. ยาน้ํามันสารสกัดกัญชาที่มี Cannabidiol (CBD)100 mg/ml และมี delta-9-tetrahydrocannabinol 

(THC) ในอัตราส่วนที่ CBD : THC มากกว่าหรือเท่ากับ 20 : 1

      รายการยา รูปแบบ และ เงื่อนไขการใช้ ต้องดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยา

แห่งชาติและโครงการที่ขออนุมัติไว้กับคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

2.   หน่วยบริการสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อสํานักงานได้เป็นรายกรณี หากให้บริการมากกว่าที่กําหนด

3.    กรณีที่หน่วยบริการได้รบัการจ่ายหรอืการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายการใดรายการหนึ่งจากหน่วยงานอื่น 

      ไม่สามารถนําข้อมลูมาเรยีกเก็บกับสํานักงานได้

หมายเหตุ
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การจัดการธุรกรรมการเบิกจ่าย 

และระบบข้อมูลบริการสาธารณสุขสิทธิอื่น 

National Clearing House : NCH

สายงานบริหารกองทุน

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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 บทบาทของ สปสช.ในการดําเนินการสิทธิอื่น

1. สปสช.ทําหน้าที ่Clearing House : กองทุนโอนเงินให้
สถานพยาบาล

สิทธิ สถานพยาบาล ผู้โอนเงิน

ข้าราชการ (กรมบัญชีกลาง) สถานพยาบาลนอกเหนือ 168 แห่ง กรมบัญชีกลาง

ประกันสังคม สถานพยาบาลรัฐทุกแห่ง 

/ รพ.เอกชนตามเงื่อนไขที่กําหนด

สํานักงานประกันสังคม

กรุงเทพมหานคร สถานพยาบาลรัฐทุกแห่ง 

/ รพ.เอกชนตามเงื่อนไขที่กําหนด

กรุงเทพมหานคร

ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ หน่วยบริการของรัฐตามที่กําหนด กองเศรษฐกิจฯ สธ.

บุคลากรสถาบันการแพทย์

ฉุกเฉนิแหง่ชาต ิ(สพฉ.)

สถานพยาบาลรัฐทุกแห่ง (ที่ให้สิทธิ

จ่ายตรง)

สพฉ.

บุคลากร สปสช. สถานพยาบาลรัฐทุกแห่ง (ที่ให้สิทธิ

จ่ายตรง)

สปสช.

2. เข้าตามมาตรา 9 : สปสช.บริหารจัดการทั้งหมด

3. รับฝากงบประมาณดําเนินการ

สิทธิ สถานพยาบาล ผู้โอนเงิน

อปท. -สถานพยาบาลของรัฐ

-รพสต.ทีเ่ข้าระบบเบิกจ่ายตรง

-รพ.เอกชนตามเงื่อนไขทีก่ําหนด

สปสช.

สิทธิ สถานพยาบาล ผู้โอนเงิน

ผู้ประกันตนคนพิการ หน่วยบริการในระบบ UC สปสช.
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเบิกจ่ายของแต่ละกองทุน

1. ใช้ระเบยีบ หลักเกณฑ์ ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด

 สิทธิข้าราชการ

 สิทธิพนักงานส่วนท้องถิ่น (อปท.)

 สิทธิกรุงเทพมหานคร

 สิทธิบุคลากรสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 สิทธิบุคลากรสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

3. ใช้ระเบยีบ ประกาศ หลักเกณฑ์ตามที่ สปสช.กําหนด

 สิทธิผู้พิการประกันสังคม (เลือกใช้สิทธ ิUC)

 สิทธิ ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธ ิ

2. สิทธิประกันสังคม ตามประกาศของสํานักงานประกันสังคม
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การจัดทําธุรกรรมการเบิกจ่ายสิทธิที่อ้างอิงตามระเบียบ หลักเกณฑ์

ที่กระทรวงการคลังกําหนด
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 ครอบคลุมการเจ็บป่วยทกุกรณี แต่ไม่รวมถึงการเสริมความงาม

 สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ได้ทุกแห่งทั่วประเทศ

 สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนได้ตามเงื่อนไขที่แต่ละ

กองทุนกําหนด

 การตรวจสุขภาพประจําปี (Health Screening)

 เฉพาะผู้มีสิทธิ(ข้าราชการ, ลูกจ้างประจํา, ผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ)

 ตรวจสุขภาพได้ปีละ 1 ครั้ง (ตามปีงบประมาณ)

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
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การเข้ารับบริการและวิธีปฏบิัติ 

ระบบการเบิกจา่ยตรง

สิทธิ ข้าราชการ :: ตรวจสอบสิทธิ >> ให้บริการ >>  รูดบัตร 
Smart Card เพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายผ่านเครื่อง EDC 

สิทธิอื่น  ::  ตรวจสอบสิทธิ >> ให้บริการ 

กรณีผู้ป่วยนอก

กรณีสํารองจ่าย

ข้าราชการ  :   ต้นสังกัด  (กรมบัญชีกลาง)

อปท. :  ต้นสังกัด (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

กรุงเทพมหานคร : ต้นสังกัด (กรุงเทพมหานคร)

หมายเหตุ : การยกเลิกลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง สิทธิข้าราชการ  เริ่ม 4 
พ.ค.2561 / สิทธิ อปท.เริ่ม 1 ส.ค.2561  การส่งข้อมูลเบิกจ่าย โปรแกรม e-Claim

กรณีใช้ใบเสร็จเบิก 

ยื่น ณ หน่วยงานต้นสังกัดของตนเอง
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การเข้ารับบริการและวิธีปฏบิัติ 

ระบบการเบิกจา่ยตรง

หมายเหตุ :  การขอเลขอนุมัติย้อนหลัง ต้องเลือกวันที่รับบริการ ให้ตรงกับการรักษาทุกครั้ง

 

กรณีผู้ป่วยใน

การส่งข้อมูลเบิกจา่ย โปรแกรม e-Claimต้องขอเลขอนุมัติ ในโปรแกรม NHSO Client ทุกราย

ใช้หนังสือรับรองสิทธิจากต้นสังกัด   

- นําหนงัสือรับรองสิทธิมาขอเลขอนุมัติในโปรแกรม NHSO 

Client

- บันทึกเลขอนุมัติในโปรแกรม e-Claim

ไม่พบสิทธิ

- ขอเลขอนุมัติในโปรแกรม NHSO Client ได้ทันที

- บันทึกเลขอนุมัติในโปรแกรม e-Claim

ตรวจพบสิทธิ
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โปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่าย

กรณี โปรแกรม

1. ตรวจสอบสิทธิ และการขอเลขอนุมัติ NHSO Client

2. ขออนุมัติใช้ยาราคาแพง ทั้ง 6 กลุ่ม *** เวบของ สปสช.ทุกสิทธิที่ใช้ระเบียบของกระทรวงการคลัง

3. ระบบการเบิกจ่ายตรง

    - การเบิกค่ารักษาผู้ป่วยใน

- การเบิกค่ารักษาผู้ป่วยนอก

- รายการเบิกเพิ่มต่างๆ

โปรแกรม e-Claim

4. กรณีฟอกเลือดล้างไต LGO/กทม. :: โปรแกรม DMIS_HD      OFC :: โปรแกรมของ สกส.

5. นัดผ่าตัดล่วงหน้า
Elective case 

(เฉพาะสถานพยาบาลเอกชนที่ลงนามสัญญากับ กทม. หรือ สถ.)
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ระยะเวลาการส่งข้อมูล

1. ผู้ป่วยนอก ตัดข้อมูลทุก 15 วัน

2. ผู้ป่วยใน ตัดข้อมูลทุกวันที ่20 ของเดือน

สิทธิข้าราชการ/สิทธิ กทม.

1. ออก REP ทุกจันทร์  พุธ  ศุกร์ 

2. หลังจากนั้นภายใน 15 วัน หน่วยบริการจะได้รับการโอนเงิน

**************

สิทธิอปท.  

การคิดล่าช้า ผู้ป่วยใน

1. ส่งข้อมูลภายใน 90 วัน นับจากวันจําหน่าย

2. กรณีส่งข้อมูลล่าช้าปรับลดลง โดังนี้

    2.1 สงข้อมูลเกิน 90 วัน ถึง 1 ปี ของวันที่จําหน่าย ถูกปรับลดค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ 10 

    2.2 ส่งข้อมูลเกิน 1 ปี หลังจากวันที่จําหน่าย ถูกปรับลดค่ารักษาพยาบาลร้อยละ 20 (ต้องทําความ

ตกลงกับกรมบัญชีกลางเป็นรายกรณี) 

     มีผลบังคับใช้กับข้อมูลของผู้ป่วยที่ได้รับการจําหน่ายตั้งแตว่ันที่ 1 มค.65 เป็นต้นไป

การคิดล่าช้า ผู้ป่วยใน สิทธิ อปท. 

ส่งข้อมูลภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่จําหน่าย 

1) ส่งช้ากว่ากําหนดไม่เกิน 30 วัน จ่ายร้อยละ 95

2) ส่งช้ากว่ากําหนดไม่เกิน 60 วัน จ่ายร้อยละ 90

3) ส่งช้ากว่ากําหนดไม่เกิน 330 วัน จ่ายไม่เกินร้อยละ 80

4) ส่งช้ากว่ากําหนดเกิน 1 ปี ถือว่าไม่ประสงค์ขอเบิก

สปสช. โอนเงิน

การคิดล่าช้า ผู้ป่วยนอก

1. ข้อมูลส่งล่าช้าเกิน 1 ปี ถือว่าไม่ประสงค์ที่จะเบิก 

2. การยกเว้นการคิดล่าช้า

   1) ข้อมูลติด C ที่วันรับบริการก่อน 4 พ.ค. 61 ส่งไได้ถึงวันที ่31 ก.ค. 65 ไม่คิดล่าช้า 

   2) ข้อมูลติด C ที่วันรับบริการตั้งแต่ 4 พ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 63 ส่งไได้ถึงวันที ่31 ก.ค. 65 ไม่คิดล่าช้า 

   3) ข้อมูลบริการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 เมื่อครบปีแล้วขยายเวลาไปอีก 6 เดือน 231
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อัตราจ่ายการเบิกจ่าย

• จ่ายตามที่เรียกเก็บ

(Fee  for  service)         

หรือ ตามอัตราที่

กรมบัญชีกลางกําหนด

• จ่ายตาม Adj.rw * Base 

rate ของโรงพยาบาล โดย

กรมบัญชีกลางจะแจ้ง Base 

rate ให้ทราบตามระดับของ

กลุ่มโรงพยาบาล

• ส่วนกรณีโรคมะเร็ง (Adj.rw * 

CCUF * Base rate) + ค่ายา

มะเร็ง

• จ่ายตามรหัสและราคาที่

กําหนด

• กรณียาจ่ายตาม Price list 

ของแต่ละโรงพยาบาล

ยกเว้นยาบางรายการที่จ่าย

ตามจริงไม่เกินอัตราที่

กรมบัญชีกลางกําหนด เช่น 

ยาราคาแพงที่ต้องขออนุมัติ

ก่อนการใช้ยา (PA)

กรณีผู้ป่วยนอก กรณีผู้ป่วยใน กรณี Additional  payment
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไข

ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง

ฝ่ายบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ

สายงานบริหารกองทุน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ผู้ป่วยนอก

 กรณีใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติต้องบันทึกเหตุผลในการใช้ยา ( EA – EF )

(EF ผู้มีสิทธิต้องชําระเองเนื่องจากประสงค์ขอใช้เอง)

 หมวดที่กําหนดรหัสและอัตราจ่าย จ่ายไม่เกินเพดานราคาที่กรมบัญชีกลางกําหนด

(หมวด 1,2,3,4,6,7,8,12,13 และ 15 **ยาบางรายการ หรืออุปกรณ์ ตรวจสอบรหัสโรคหรือรหัสหัตการ ให้สอดคล้องกับรายการเบกิจ่าย)

 หมวดที่ไม่ได้กําหนดรหัสและราคา จ่ายตามที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ ได้แก่หมวด 5,9,10,11,14 **จนกว่ากรมบัญชีกลางจะมีการเปลี่ยนแปลง

 กรณีทีใช้ยากลุ่มรายการที่ประกาศให้เบิกจ่ายตรงเท่านั้น จ่ายตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกําหนด

กรณีเบิกจ่ายตรง  

เบิกผ่านโปรแกรม e-Claim

   จ่ายตามที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ / อัตราการจ่ายตามที่กรมบัญชีกลางกาํหนด

234



National Health Security O
ffice –

NHSO
 –

w
w

w
.nhso.go.th

ผู้ป่วยนอก

- ตรวจสุขภาพประจาํปี (สิทธิ อปท.ให้เบิกจ่ายตรงได้)

*เฉพาะผู้มีสิทธิเท่านัน้ บุคคลในครอบครัวไม่สามารถเบิกได้

- ยามะเร็งและโลหิตวิทยาตามรายการและเงื่อนไขทีก่รมบัญชีกลางกําหนดไม่ให้เบิกจา่ยตรง

กรณีใช้ใบเสร็จเบิกต้นสังกัด 
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ผู้ป่วยใน

1. คํานวณ DRG ตาม DRGs V.6 x อัตราจ่ายตาม Base Rate ของแต่ รพ.ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดในแต่ปีงบประมาณ

2. กรณีการรักษาโรคมะเร็ง ปรับลดตามกลุ่ม CCUF และจ่าย Add on ค่ายามะเร็งตามราคายาของสถานพยาบาล

คํานวณโดย  (Adj.rw X ccuf X อัตราจ่าย) + ค่ายามะเร็ง

3. การจ่าย On top DRG

-ค่าห้องและค่าอาหาร

-ค่าอวยัวะเทียมจ่ายตามรหัสและไม่เกินเพดานราคาที่กําหนด

-ค่ายาตามรายการที่กําหนด จ่ายตามที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ หรือ ตามอัตราที่กรมบัญชีกลางกําหนด

-ค่ายากลับบา้น กรณีผู้ป่วยต้องได้รับยาต่อเนื่องหรือผู้ป่วยโรคเรือ้รัง

1. ผู้ป่วยในทั่วไปทุกกรณี

เบิกผ่านโปรแกรม e-Claim
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ผู้ป่วยใน

อัตราจ่าย ::  เหมาจ่ายวันละ 400 บาท + ค่ายา + ค่าตรวจในหมวด 

7,8,9

เงื่อนไข   ::

 ทําการจําหน่ายผู้ป่วยก่อน และขอเลขอนุมัติใหม่

 บันทึกรหัสโครงการพิเศษ = HOSPIC ในโปรแกรม e-Claim

2. กรณีพักรอจําหนา่ย

อัตราจ่าย ::  จ่ายตามที่เรียกเก็บ

เงื่อนไข   ::  

 ต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด

 บันทึกรหัสโครงการพิเศษ =INJDTO

3. กรณีเจ็บป่วยจากการปฏิบัติราชการ
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ผู้ป่วยใน

อัตราจ่าย :: จ่ายตามระบบ DRGs

เงื่อนไข   ::

 แยกเบิกจากแม่

 ให้ผู้มีสิทธิ (พ่อหรือแม่) กรอกแบบฟอร์มรับรองสถานะบุตรแบบฟอร์ม 7141 ตาม

ระเบียบของกรมบัญชีกลาง

 ขอเลขอนุมัติในโปรแกรม NHSO Client ในหน้าการใช้หนังสือรับรองสิทธิ  โดยใช้
PID HN AN ของเด็ก เลขที่หนังสือ = PID ของผู้มิสิทธิ (พ่อหรือแม่)

 การบันทึกเบิกใช้ PID HN AN ของเด็ก บันทึกเลขอนุมัติ และ รหัสโครงการพิเศษ

โครงการพิเศษ = Z38000 ในการเบิกผ่านระบบโปรแกรม e-Claim

4. กรณีเด็กแรกเกิด 

     สถานพยาบาลเบิกค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนผู้ประสบภัยจากรถก่อน 

ตามจํานวนเงินที่ใช้จริงและไม่เกินวงเงนิที่ พรบ.คุ้มครอง

เงื่อนไข   ::

 บันทึกค่าใช้จ่ายตามจริง

 บันทึกจํานวนเงนิที่เบิก จาก พรบ. ในช่อง พรบ. หน้าค่ารักษาพยาบาล
ในโปรแกรม e-Claim

5.  กรณี พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ
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ผู้ป่วยใน

อัตราจ่าย :: ราคายาตาม Price list ของ รพ. 

เงื่อนไข   ::

 ผู้ป่วยที่รับไว้เป็นผู้ป่วยในตั้งแต่ 1 ม.ค.59 ให้เบิกค่ายากลับบ้านแยกต่างหากจาก 

DRGs

 เบิกยาที่ใช้รักษาต่อเนื่องเพื่อให้ร่างกายกลับสู่ภาวะปกติ เช่น กลุ่มยาวัณโรค ให้ส่งเบิก

เฉพาะส่วนที่เกินกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป

 ผู้ป่วยที่จําเป็นต้องได้รับยาโรคเรื้อรัง เช่น ยาเบาหวาน ความดัน และผู้ป่วยเคยได้รับ

มาก่อน admit ให้ส่งเบิกค่ายากลับบ้านได้

 บันทึกเบิกค่ายา พร้อมกับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

6. การเบิกจา่ยกรณียากลบับ้าน

อัตราจ่าย :: จ่ายตาม DRG * Base Rate

เงื่อนไข   ::

 ผู้ป่วยที่จําหน่ายตั้งแต่ 1 ม.ค.59 เป็นต้นไป

 หากเข้ารับการรักษาเป็นเวลา 270 วันให้ รพ.ดําเนินการส่งเบิกค่า

รักษาพยาบาล โดยดําเนินการเสมือนเป็นการจําหน่ายออกจาก รพ. และการ
รักษาภายหลังจากนั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นการรับเป็นผู้ป่วยในใหม่

 ผู้ป่วยที่นอนนานเกิน 365 วัน ที่จําหน่ายตั้งแต่ 1 เม.ย.2559 เป็นต้นไป 

ไม่ถือเป็น case ORS

7. การเบิกจา่ยกรณีนอนนาน

239



National Health Security O
ffice –

NHSO
 –

w
w

w
.nhso.go.th

8.การปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคที่เสียชีวิต 

อัตราจ่าย :: ตามเงื่อนไขการจ่ายประเภทผู้ป่วยใน (DRGs) 

เงื่อนไข   :: 

 สถานพยาบาลเปน็สมาชิกของศูนย์รับบริจาคอวยัวะสภากาชาดไทย

 ผู้ป่วยเปน็โรคกระจกตาเสื่อมหรือโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เท่านั้น

 เบิกจ่ายได้ในระบบเบิกจ่ายตรง เท่านั้น

 การเบิกในระบบเบกิจ่ายตรงให้สถานพยาบาลบนัทึกข้อมูลให้เบิกค่าใช้จ่ายคา่เตรียมและผ่าตัดนําไตออกจากจากผู้บริจาคที่เสียชีวิต พร้อมกับผู้รับบริจาค 

โดยบันทึกในหมวดรายการอุปกรณ์

- รหัส 6207ค่าเตรียมและผ่าตัดนําไตออกจากจากผู้บริจาคที่เสียชีวิต

- หรือ 2011 ค่าจัดเก็บและรักษาคุณภาพดวงตาจากผู้บริจาคดวงตาที่เสียชีวิต

มีผลบังคับใช้กับการรักษาพยาบาลตั้งแต่  1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

ที่ กค 0422.2/ ว 359 

ลงวันที่ 13 ก.ย. 59

240



National Health Security O
ffice –

NHSO
 –

w
w

w
.nhso.go.th

9. ปลูกถ่ายไตจากผู้บรจิาคไตที่มีชีวิต

อัตราจ่าย :: ตามเงื่อนไขการจ่ายประเภทผู้ป่วยใน(DRGs)  /ผู้ป่วยนอกทั่วไป

เงื่อนไข   :: 

 ผู้ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเท่านั้น

 เบิกจ่ายได้ในระบบเบกิจ่ายตรง เท่านั้น

 กรณีผู้บริจาคไตเป็นสิทธิอื่น ให้แยกเบิกค่าใช้จ่าย โดยบันทึกรหัสโครงการพิเศษ KTLGOD ในโปรแกรม e-Claim

 การเบิกค่าวสัดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ในกรณีที่การผ่าตัดนําไตออกจากผู้บริจาคเป็นการผ่าตัดโดยการใช้กล้อง ให้เบิกเหมารวมในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 

10,000 บาท และใช้รหัส (6206) โดยไม่ให้เบิกตามรายการ “วัสดุสิ้นเปลืองในการผ่าตัดด้วยกล้อง” (รหัส 5601) อีก

ที่ กค 0422.2/ว 355 

ลงวันที่ 30 ก.ย. 54

 มีผลบังคับใช้กับการรักษาพยาบาลตั้งแต่  1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป
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10. กรณีฟอกเลือดลา้งไต

Acute renal failure

อัตราจ่าย ::  ตามเงื่อนไขการจ่ายประเภทผู้ป่วยใน

(DRGs) ยกเว้นกรณีที่รับผู้ป่วยที่นอนนานเกิน 35 วัน ให้

เบิกค่าฟอกเลือดแยกจาก DRGs โดยให้แยกเบิกใน

โปรแกรมที่กําหนด

เงื่อนไข   :: 
** สิทธิ อปท./สิทธิ กทม.เบิกผ่านโปรแกรม DMIS_HD

Chronic disease

อัตราจ่าย ::  

 ค่าฟอกเลือด ครั้งละ 2,000 บาท

 ค่าตรวจ Lab ตามรหัสและอัตราที่กําหนด

 ค่ายา สถานพยาบาลของรัฐตาม Prize list ของ รพ. /สถานพยาบาลเอกชนตามรายการและอัตราที่กําหนด

เงื่อนไข :: 

 กรณีที่ผู้มีสิทธิเป็นสิทธิประกันสังคมตนเองและอาศัยสิทธิจากสิทธิข้าราชการ/สิทธิ อปท./กทม.ให้สามารถเบิก

ส่วนต่างค่าฟอกเลือกได้ 500  บาท 

 กรณีที่เครื่องฟอกไตของสถานพยาบาลรัฐไมเ่พียงพอให ้ส่งตัวไปเข้ารับบริการ ในรพ.เอกชน  โดยบันทึกการส่งต่อ

ผ่านระบบโปรแกรม DMIS_HD

 สถานพยาบาลเอกชนทีร่ับการส่งต่อ สามารถให้บริการฟอกเลือด ตรวจ LAB และเบิกยาผ่านระบบโปแกรม 

DMIS_HD ได้ ตามรายการและอัตราที่ประกาศกําหนด
 สถานพยาบาลเอกชนที่ทําสัญญากับ กทม.ไม่ต้องมีการส่งตัวจาก รพ.รัฐ 
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กรณีฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม

• ข้อ 1.1 จ่ายครั้งละ 2,000 บาท

• ข้อ 1.2 จ่ายตามเรียกเก็บ

• ข้อ 1.3-1.5 จ่ายตามที่กระทรวงการคลังกําหนด

• สิทธิ อปท./กทม. บันทึกโปรแกรม DMIS (HD)

• สิทธิข้าราชการ ส่งตามระบบเดิม

กรณีผู้ป่วยนอก 

    1.5 ค่า Lab & X-ray ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเลือด

กรณีผู้ป่วยนอก 

1. สถานพยาบาลของรัฐ
    1.1  ค่าฟอกเลือด

    1.2  ค่ายาและสารน้ําที่ให้ทางหลอดเลือด ได้แก่ 

Erythropoietin , Parenteral , Albumin , IV iron

    1.3  ค่าเลือดและอุปกรณ์การให้เลือด

    1.4  ค่าสายและการสวนสาย Double  lumen  

    1.5 ค่า Lab & X-ray ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเลือด ข้อ 1.1 จ่ายครั้งละ 2,000 บาท

• ข้อ 1.2 และ 1.3 จ่ายตามรายการและอัตรา

ที่กําหนด

• สิทธิ อปท./กทม.

• บันทึกโปรแกรม DMIS (HD)

• สิทธิข้าราชการ ส่งตามระบบเดิม 243



National Health Security O
ffice –

NHSO
 –

w
w

w
.nhso.go.th

กรณีฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม

• ข้อ 2.1 บันทึกเบิกในโปรแกรม e-Claim

• ข้อ 2.2 และ 2.3 สิทธิ อปท./กทม.บันทกึ

โปรแกรม DMIS (HD)
• สิทธิข้าราชการ ส่งตามระบบเดิม
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Additional Payment

ประกอบด้วย

• กลุ่มยาที่ต้องขออนุมัติก่อนการใช้ยา  (PA) 

• KT Rejection 

• ยาที่ใช้ตามข้อบ่งชี ้จ. 2

• กรณี Thrombolytic

• ยาที่กําหนดให้จ่าย on top DRG

2. ค่าพาหนะรับส่งต่อ

3. ค่าห้อง/ค่าอาหาร

4. อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการ

บัดรักษาโรค

5. ฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม

1. รายการยาจ่ายเพิ่มจาก DRG 
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กลุ่มยาที่ต้องขออนุมัติก่อนการใช้ยา   

ยาราคาแพงที่ใช้ในกลุ่มโรค ดังนี้

1. ยารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (OCPA)

2. ยารักษาโรครมูาติก (RDPA)

3. ยารักษาโรคสะเก็ดเงิน (DDPA)

4. ยาในผู้ป่วยภาวะม่านตาอักเสบ (Uveitis)

5. ยารักษาโรคในกลุ่มโรคลําไสอ้ักเสบเรื้อรัง (Inflammatory bowel disease : IBD)

6. กลุ่มโรคนิวโรมยัอิลัยติส ออฟติกา (biologic Agents)

รายการยา : 

ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด

อัตราการเบิกจ่าย : 

ตาม Price list ของ รพ. หรือ ตามราคาที่กรมบัญชีกลางกําหนด

การขออนุมัติใช้ยา (PA) :

ขออนุมัติผ่านหน้าเวบของ สปสช. ** 
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1

กลุ่มยาสําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา OCPA

ลําดับ รายการยา OCPA ว ที่เกี่ยวข้อง

1 Imatinib(Glivec) ว 34  

มีผล 14 ก.พ.61
2 Nilotinib

3 Dasatinib

4 Rituximab  

5 Bortezornib

6 Sunitinib

7 Trastuzumab

8 Gefitinib

9 Bevacizumab

10 Pazopanib ว 424  

มีผล 28 ก.ย. 61
11 Ceritinib

12 Abiraterone

13 Enza lutamide

14 Panitumumab

ลําดับ รายการยา OCPA ว ที่เกี่ยวข้อง

15 Lenalidomide ว 84 มีผล 15 มี.ค 62

16 Osimertinib

17 Sorafenib

18 Atezolizumab ว 340 มีผล 1 ส.ค. 62

19 Ribociclib

20 Ruxolitinib ว 531 มีผล 16 ธ.ค. 62

21 Pertuzumab ว 278 มีผล 1 ก.ค. 63

22 Ponatinib ว 442 มีผล 1 ก.ย. 63

23 Erlotinib ว 588 มีผล 29 พ.ย. 63

24 Ibrutinib ว 442 ให้เฉพาะผู้ป่วยรายเก่าที่รักษา

ก่อน

1 ต.ค. 63 จนสิ้นสุดการรักษาหลังจากนี้

ไม่จ่าย

จํานวน 24 รายการ

(ล่าสุด ว 442, 1 ตค.63)

จํานวน 24 รายการ

(ล่าสุด ว 442, 1 ตค.63)
2
4
7
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รายการยามะเร็งที่กําหนดอัตราจ่าย

รายการยามะเร็งที่กําหนดอตัราจ่าย จํานวน 5 รายการ

ว 243 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 มีผลกับข้อมูลบริการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้น

ไป

1. Azacitidine

2. Bendamustine

3. Bortezomib

4. Rituximab

ว 693  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 มีผลกับข้อมูลบรกิารตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 

2565 เป็นต้นไป

1. Abirateron
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กลุ่มยาที่ไม่ให้เบิกจ่ายตรง (ต้องสํารองจ่ายนําใบเสร็จเบิกหนว่ยงานต้นสังกัด)

2

กลุ่มยารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น กลุ่ม

ยาชีววัตถุ กลุ่มยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้า ที่ไม่ให้เบิกจ่ายตรง

1.ยารักษาโรคมะเร็ง 22 รายการ

2.ยารักษาโรคโลหิตวิทยา 19 รายการ

ปรับเข้ากลุ่ม OCPA  5 รายการ
กลุ่มยามะเร็ง

-Atezolizumab
-Pertuzumab

-Erlotinib

กลุ่มยาโลหิตวิทยา
-Ruxolitinib

-Ponatinib

ปรับเข้ากลุ่ม OCPA  5 รายการ
กลุ่มยามะเร็ง

-Atezolizumab
-Pertuzumab

-Erlotinib

กลุ่มยาโลหิตวิทยา
-Ruxolitinib

-Ponatinib

ปรับปรุง ให้เบิกจ่ายตรงได้ตามเงือ่นไขที่กําหนด 2 รายการ
ยารักษาโรคมะเร็ง 1 รายการ
-Nintedanib รักษาการอักเสบของปอดที่เกิดพังผืดไม่ทราบสาเหตุ/ชะลอการเสื่อม

ของสมรรถภาพปอด

ยารักษาโรคโลหิตวทิยา 1 รายการ
-Azacitidine รักษาโรค MDS กลุ่มความเสี่ยงสูง และ AML ในอายุ <=65 ปี

ปรับปรุง ให้เบิกจ่ายตรงได้ตามเงือ่นไขที่กําหนด 2 รายการ
ยารักษาโรคมะเร็ง 1 รายการ
-Nintedanib รักษาการอักเสบของปอดที่เกิดพังผืดไม่ทราบสาเหตุ/ชะลอการเสื่อม

ของสมรรถภาพปอด

ยารักษาโรคโลหิตวทิยา 1 รายการ
-Azacitidine รักษาโรค MDS กลุ่มความเสี่ยงสูง และ AML ในอายุ <=65 ปี

ยกเลิกบางรายการ ให้สามารถเบิกจ่ายตรงได้ และในผู้ป่วยในให้เบิกค่ายาแยกต่างหากจาก

DRGs  3 รายการ

ยารักษาโรคมะเร็ง 2 รายการ

-Darbepoetin alfa

-Vinorelbine oral 

ยารักษาโรคโลหิตวิทยา 1 รายการ

-Bendamustine Hydrochloride

ยกเลิกบางรายการ ให้สามารถเบิกจ่ายตรงได้ และในผู้ป่วยในให้เบิกค่ายาแยกต่างหากจาก

DRGs  3 รายการ

ยารักษาโรคมะเร็ง 2 รายการ

-Darbepoetin alfa

-Vinorelbine oral 

ยารักษาโรคโลหิตวิทยา 1 รายการ

-Bendamustine Hydrochloride

3

1

ว 34  ลวท 19 ม.ค. 2561 

มีผล 14 ก.พ. 2561 เป็นต้นไป

สิทธิ อปท.มีผล 1 ก.ค 61 เป็นต้นไป

ว ที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือที่ 27468 ลวท 5 ก.ค. 2561 มีผล 16 ก.ค. 61 

เป็นต้นไป

2. ว 84 ลวท 22 ก.พ. 2562 มีผล 15 มี.ค. 62 เป็นต้นไป

3. ว 424 ลวท 20 ก.ย. 2561 มีผล 28 ก.ย. 61 เป็นต้นไป

4. ว 1287 ลวท 28 ธ.ค. 64 มีผล 1 ม.ค. 65 เป็นต้นไป
2

สรุปยาที่ไม่ให้เบิกจ่ายตรง 31 รายการ

- มะเร็ง 16 รายการ

- โลหิตวิทยา 15 รายการ

ว 340 ,ว 531 ,ว 278

ว 442 ,ว 588
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สรุปยารักษาโรคมะเรง็ที่ไม่ให้เบิกจ่ายตรง

ลําดับ ชื่อสามัญทางยา

1 Afatinib oral Giotrif

2 Aflibercept (Zaltrap)

3 Cabazitaxel (Jevtana)

4 Degarelix (Firmagon)

5 Denosumab (Xgeva)

6 Ipilimumab (Yervoy)

7 Nab-paclitaxel (Abraxane)

8 Nivolumab (Opdivo)

ลําดับ ชื่อสามัญทางยา

9 PEG-filgrastim (Neulastim / Peglasta)

10 Pembrolizumab (Keytruda)

11 Radium233 (Xofigo)

12 Ramucirumab (Cyramza)

13 Regorafenib oral (Stivaga)

14
sorafenib

15 Temsirolimus (Torisel)

16 Trastuzumab (Emtansine Kadcyla)

(สํารองจ่ายเบิกหนว่ยงานต้นสังกัด)2

ลําดับ ยารักษาโรคมะเร็ง ว ที่ยกเลิก

1 atezolizuma ว 340 กําหนดเป็น OCPA มีผล 1 ส.ค. 62

2 darbepoetin alfa ว 424 ให้เบิกจ่ายตรงได้ มีผล 28 ก.ย. 61

3 erlotinib ว 588 กําหนดเป็น OCPA มีผล 29 พ.ย. 63

4 nintedanib หนังสือ 27468 จ่ายตรงตามโรคที่กําหนด มีผล 16 ก.ค. 61

5 pertuzumab ว 531 กําหนดเป็น OCPA มีผล 1 ก.ค. 63

6 Vinorelbine oral ว 1287 ให้เบิกจ่ายตรงได้ มีผล 1 ม.ค. 65

รายการยาที่ยกเลิก (ให้เบิกจ่าย

ตรงได้
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ลําดับ ชื่อสามัญทางยา

1 Alemtuzumab (Campath)

2 Basiliximab (Simulec)

3 Brentuximab (Adcetris)

4 Carfilzomib (Kyprolis)

5 Clofarabine (Clolar)

6 Daratumumab (Darzalex)

7 Decitabine (Dacogen)

ลําดับ ชื่อสามัญทางยา

8 Nivolumab (Opdivo)

9 Obinutuzumab (Gazyva)

10 Plerixafor (Mozobil)

11 PEG-filgrastim (Neulastim / Peglasta)

12 Pomalidomide oral (Pomalyst)

13 Pralatrexate (Folotyn)

14 Romiplostim (Nplate)

15 Ruxolitinib

สรุปยาโลหิตวิทยาที่ไม่ให้เบิกจ่ายตรง

(สํารองจ่ายเบิกหน่วยงานต้นสังกัด)2

ลําดับ ยารักษาโรคโลหิตวิทยา ว ที่ยกเลิก

1 Azacitidine ว 84 จ่ายตรงตามโรคที่กําหนด มีผล 15 มี.ค. 62

2 bendamustine hydrochloride ว 424 ให้เบิกจ่ายตรงได้ มีผล 28 ก.ย. 61

3 darbepoetin alfa ว 424 ให้เบิกจ่ายตรงได้ มีผล 28 ก.ย. 61

4 Ponatinib ว 442 กําหนดเป็น OCPA มีผล 1 ต.ค. 63

รายการยาที่ยกเลิก (ให้เบิกจ่าย

ตรงได้
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หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาผู้ป่วยมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มคี่าใช้จ่ายสูง

ยารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งเป็นทะเบียนยาใหม่/ทะเบียนยาชีววัตถุ

ชนิดใหม่ ที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2561 เป็นต้นไป จะไม่สามารถเบิกได้จนกว่า

จะมีการพิจารณาปรับเข้าระบบ OCPA หรือกรอบรายการยา แล้วแต่กรณี

3 ยาที่ไม่สามารถเบิกได้

หนังสือ กบก ที่ กค. 0416.2/ว 34 

ลงวันที่ 19 ม.ค. 2561 

มีผล 14 ก.พ. 2561 เป็นต้นไป

สิทธิ อปท.มีผล 1 ก.ค 61 เป็นต้นไป

ยาที่ให้เบิกในระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้น4

ยาแก้อาเจียน Aprepitant หรือ Palonosetron

-เบิกในระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้น ทั้งกรณี OP และ IP

-กรณีออกใบเสร็จให้ระบุ “ค่ายาที่เบิกไม่ได้”

-การจ่ายชดเชย

OP จ่ายตาม Prize list ของ รพ.

IP จ่ายรวมใน DRG

หนังสือ กบก ที่ กค. 0416.2/ว 424 

ลงวันที่ 20 ก.ย. 2561

มีผล 28 ก.ย. 61 เป็นต้นไป

252



National Health Security O
ffice –

NHSO
 –

w
w

w
.nhso.go.th

ลําดับ ชื่อยา โรคที่กําหนด

1

 

Infliximab

 

Rheumatoid arthritis

Spondyloarthritis psoriatic arthritis

Juvenile idiopathic arthritis without systemic features

2 Rituximab Rheumatoid arthritis

3

Etanercept โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบ

Juvenile idiopathic arthritis without systemic features

4

adalimumab Rheumatiod arthritis

Spondyloarthritis

Juvenile idiopanthic arthritis without systemic features

Rheumatiod arthritis

5 Baricitinib Rheumatiod arthritis

6 Tofacitinib Rheumatoid arthritis

7 Secukiximab Spondyloarthritis psoriatic arthritis

8 Tocilizumab Juvenile idiopanthic arthritis without systemic features

ยารักษาโรครูมาติก (RDPA)

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0416.2/ว 166 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 2564 

เป็นต้นไป 

ราคามีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
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ยารักษาโรคสะเก็ดเงิน (DDPA)

ลําดับ ยาที่ต้องการขออนุมัติ วินิจฉัยโรค

1 Infliximab สะเก็ดเงิน

2 Secukinumab สะเก็ดเงิน

3 Entanercept สะเก็ดเงิน (เฉพาะเด็ก)

4 Rituximab โรคเพมพิกัส (Pemphigus)
ตาม ว 623 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 2554 เป็นต้นไป (ยกเลิก ว 124)

รายการยาที่กําหนดราคากลาง

ว 166 ลวท 26 มี.ค .64 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป ราคามีผลตั้งแต่วันที่ 1 

มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

ว 243 ลวท 29 มี.ค 65 มีผลกับข้อมูลบริการตั้งแต่

วันที่ 1 ส.ค.65 เป็นต้นไป

1 Infliximab

2 Secukinumab

3 Rituximab
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ยาในผู้ป่วยภาวะม่านตาอักเสบ (Uveitis)

ลําดับ รายการยา โรค

1. Adalimumab

Behcet (Behce's disease)

Noninfectious necrotizing scleritis

Ocular sarcoidosis

Vogt Koyanagi Harada (VKH disease)

2. Infliximab

Behcet (Behcet's disease)

Noninfectious necrotizing scleritis

Ocular sarcoidosis

Vogt Koyanagi Harada (VKH disease)
ว 681 ลว 5 ส.ค.64 (มีผลตั้งแต่ 1 ก.ย. 

64)
รายการยาที่กําหนดราคากลาง

-Infliximab
ว 166 ลวท 26 มี.ค .64 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป ราคามีผลตั้งแต่วันที่ 1 

มิ.ย. 64 เป็นต้นไป
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ยารักษาโรคในกลุ่มโรคลําไส้อักเสบเรื้อรัง (Inflammatory bowel disease : IBD)

ลําดับ ยาที่ต้องการขออนุมัติ โรค

1. Adalimumab Crohn’s disease 

Ulcerative colitis

2. Infliximab Crohn’s disease 

Ulcerative colitis

3. Vedolizumab 

(เฉพาะผู้ใหญ่)

Crohn’s disease 

Ulcerative colitis

ว 1106 ลว 5 พ.ย.64 มีผลตั้งแต่ 12 พ.ย.64 เป็นต้นไป

ยาทั้ง 3 รายการ กําหนดราคากลาง

ว 166 ลวท 26 มี.ค .64 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป ราคามีผลตั้งแต่วันที่ 1 

มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

1. Adalimumab

2. Infliximab

ว 1106 ลว 5 พ.ย.64 มีผลตั้งแต่ 12 พ.ย.64 เป็นต้นไป
3.

Vedolizumab 

(เฉพาะผู้ใหญ่)
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กลุ่มโรคนวิโรมัยอิลัยติส ออฟติกา (biologic Agents)

ลําดับ ยาที่ต้องการขออนุมัติ โรค

1. Adalimumab Crohn’s disease 

Ulcerative colitis

2. Infliximab Crohn’s disease 

Ulcerative colitis

3. Vedolizumab 

(เฉพาะผู้ใหญ่)

Crohn’s disease 

Ulcerative colitis

ว 1106 ลว 5 พ.ย.64 มีผลตั้งแต่ 12 พ.ย.64 เป็นต้นไป

ยาทั้ง 3 รายการ กําหนดราคากลาง

ว 166 ลวท 26 มี.ค .64 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป ราคามีผลตั้งแต่วันที่ 1 

มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

1. Adalimumab

2. Infliximab

ว 1106 ลว 5 พ.ย.64 มีผลตั้งแต่ 12 พ.ย.64 เป็นต้นไป
3.

Vedolizumab 

(เฉพาะผู้ใหญ่)
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รายการยาจ่าย On top DRG   

• ต้องเป็นผู้ป่วยที่มีประวัติทํา KT มาก่อน

• บันทึกเบิกในโปรแกรม e-Claim

• จ่ายตาม Price  List ของแต่ละรพ.
• ใช้ตามข้อบ่งชี้

• บันทึกเบิกค่าใช้จ่ายในโปรแกรม e-Claim

• จ่ายตาม Price  List ของแต่ละรพ.
• บันทึกเบิกค่าใช้จ่ายในโปรแกรม e-Claim

• จ่ายตาม  Price  List ของแต่ละรพ.

 -เป็นการสั่งใช้ตามข้อบ่งชี้ที่กําหนดไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ว.485)

-บันทึกเบิกในโปรแกรม e-Claim

-จ่าย On top DRG ตาม Price  List ของแต่ละรพ.
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รายการจ่าย On top DRG

• บันทึกเบิกค่าใช้จ่ายในโปรแกรม e-Claim

• จ่าย 500 บาท+กม.ละ 4 บาท(ไป-กลับ)

• เบิกจ่ายตามรหัสและอัตราที่กําหนด

• บันทึกเบิกค่าใช้จ่ายในโปรแกรม e-Claim

• จ่าย On top DRG

• เบิกจ่ายตามรหัสและอตัราที่กําหนด

• บันทึกเบิกค่าใช้จ่ายในโปรแกรม e-Claim

• จ่าย On top DRG
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กรมบัญชีกลางประกาศรายการอวัยวะเทียม และอุปกรณ์บําบัดรักษาปี 2566 

หนังสือ กบก ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 1207 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565 มีผลกับข้อมูลรักษาพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 

ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

1. ยกเลิกรายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ หมวด 7 กระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น จํานวน 1 รายการ >> รหัส 7215 

แผ่นโลหะดามกระดูกยึดกระดูกที่นิ้วมือ 

2. ปรับปรุงรายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ จํานวน 2 รายการ ได้แก่

2.1 ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลําไส้ (Colostomy bag) ชนิดใช้ระยะยาว แบบมีเข็มขัด รหัส 5701 แก้ไขเป็น ถุงเก็บของ

เสียจากลําไส้ชนิด 1 ชิ้น (One piece appliance) 

2.2 ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลําไส้ (Colostomy bag) ชนิดใช้ระยะยาวใช้ร่วมกับแปน้ปิดรอบลําไส้ รหัส 5702 แก้ไขเป็น 

ถุงเก็บของเสียจากลําไส้ชนิด 2 ชิ้น (Two piece appliance) 

3. เพิ่มเติมรายการอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ฯ จํานวน 20 รายการ

ว 1207
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รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ เพิ่มเติม จํานวน 20 รายการ

CODE NAME COST  UNIT

2706 เพดานเทียม (Palatal Obturator)               800 ชิ้นละ

2707 เพดานเทียม  (Obturator + Screw)                1,500 ชุดละ

2708 เพดานเทียม (Obturator + Nasoalveolar Molding (NAM))           1,800 ชุดละ

2709 เพดานเทียม (Obturator + Screw + Nasoalveolar Molding (NAM))           2,500 ชุดละ

2710 เพดานเทียม  (Nasoalveolar Molding (NAM))               700 ชิ้นละ

4305A สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเพื่อค้ํายัน เคลือบยาต้านการตีบซ้ํา(Drug-eluting Stent) ชนิดโลหะอัลลอยด์         35,000 ชุดละ

4305B สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเพื่อค้ํายัน เคลือบยาต้านการตีบซ้ํา(Drug-eluting Stent) ชนิดโลหะสแตนเลส         35,000 ชุดละ

4305C สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเพื่อค้ํายัน เคลือบยาต้านการตีบซ้ํา(Drug-eluting Stent) ชนิดอัลลอยด์แบบ โพลีเมอร์ ชนิดย่อยสลายเองได้         35,000 ชุดละ

4305D สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเพื่อค้ํายัน เคลือบยาต้านการตีบซ้ํา(Drug-eluting Stent) ชนิดไม่มีโพลิเมอร์         35,000 ชุดละ

4428 ท่อนําหลอดเลือด (inflow cannula/ outflow cannula)            5,000 เส้นละ

4720 ชุดท่อนําสายสวนนําเข้าหลอดเลือดที่ข้อมือ (Transradial Set)           2,500 ชุดละ

4834 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงด้วยขดลวด สําหรับผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กําเนิด         35,000 ชุดละ

5703A แป้นปิดรอบลําไส้ (Colostomy Flange)               140 ชิ้นละ

5703B แป้นปิดรอบลําไส้ (Colostomy Flange) แบบนูน (Convexity)               185 ชิ้นละ

5704A ผงแป้ง (stoma powder)               300 ขวดละ

5704B กาว (stoma paste)               300 หลอดละ

5704C แผ่นปิดรักษาแผลเปื่อย (stoma wafer) ขนาด ๑๐ x ๑๐ ซม.               300 ชิ้นละ

5704D เข็มขัด  (stoma belt)               300 เส้นละ

7019 ข้อตะโพกมีเบ้า (ชนิด hybrid)         45,000 ข้อละ

7212 แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดเล็ก (Small Fragment Plate, Mini Plate)           1,500 ชิ้นละ
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การเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย

อัตราจ่าย :: เหมาจ่าย 500 + 4 บาท/กิโลเมตร  (ไป-กลับ)

เงื่อนไข ::

ผู้ป่วยใน
กรณีไม่สามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้

ส่งไปเพือ่รักษา รพ. อื่นที่ศักยภาพสูงกว่า

ผู้ป่วยนอก
อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน

ภาวะวิกฤติ/อันตรายต่อชีวิต

ส่งไปเพือ่รักษา รพ. อื่นที่ศักยภาพสูงกว่า

ต้น
ทา

ง ไม่อาจให้การรักษา

ผู้ป่วยได้

ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก

ปล
าย

ทา
ง รับไว้เป็นผู้ป่วยใน

สังเกตอาการ

ไม่สามารถเบิกในกรณีที่ รับผู้ป่วยจากบ้าน หรือที่เกิดเหตุ/

ส่งไปตรวจทางห้องทดลอง เอกซเรย์/รถส่วนตัวหรือรถสาธารณะ (ยกเว้นเงื่อนไขการเบิกรณีผู้ป่วยโควิด 

19 ตามช่วงเวลาที่กําหนด)
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การเบิกส่วนต่าง กรณีเป็นผูม้ีสิทธิประกันสังคม

เงื่อนไข ::

กรณีค่ารักษาส่วนเกินของสิทธิประกันสังคม ให้เบิกส่วนต่างเฉพาะกรณี 
ได้แก่

1) คลอดบุตร เบิกส่วนเกนิ 13,000 บาท

2) ค่าล้างไต (ส่วนเกิน 1,500 บาท) 

3) การเบิก vascular access ซ้ําภายใน 2 ปี

4) ทําฟันส่วนเกินจากค่าอุดฟัน ขูดหินปูน   และถอนฟัน ที่เกินจาก 900 
บาท/ปี 

1)
 ส

่วน
ต่า

งค่
าค

ลอ
ด จ่ายตามระบบDRGs  (จ่าย

ตามที่คํานวณ DRG และ

หักจากส่วนที่เบิกจากสิทธิ

อื่นออกก่อนจ่ายชดเชย)

กรณี 1) บันทึกรหัส

โครงการพิเศษ = SSSOBS 

ข้อ
 2

)-4
) กรณี 2) บันทึกรหัส

โครงการพิเศษ = HD3995

กรณี 3) และข้อ 4) เบิก

ด้วยใบเสร็จจากต้นสังกัด 

พร้อมหนังสือรับรองจาก

ประกันสังคม สิทธิ อปท. 

เบิกจ่ายตรงโดยบันทึกรหัส

โครงการพิเศษ SSSSPC

ส่วนต่างค่าห้อง ไม่ถือเป็นส่วนต่างค่ารักษาพยาบาล

เงื่อนไข ::

กรณีค่ารักษาส่วนเกินของสิทธิประกันสังคม ให้เบิกส่วนต่างเฉพาะกรณี 
ได้แก่

1) คลอดบุตร เบิกส่วนเกนิ 15,000 บาท

2) ค่าล้างไต (ส่วนเกิน 1,500 บาท) 

3) การเบิก vascular access ซ้ําภายใน 2 ปี

4) ทําฟันส่วนเกินจากค่าอุดฟัน ขูดหินปูน   และถอนฟัน ที่เกินจาก 900 
บาท/ปี 
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การเบิกค่ารักษากรณีมีประกนั

ให้เบิกจากบริษัทประกันก่อน

เบิกจากกองทุนของผู้มีสิทธิ (สมทบ)

ไม่เกินค่ารักษาพยาบาลที่เกดิขึ้นจริง

กค. 0422.2/ว. 380 ลงวันที่ 30 

กันยายน 2553)
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ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่เสี่ยง หรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

กรณีผู้ป่วยนอก 

1. มีอาการไข้ ไอ หอบเหนี่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 

2. สามารถการเบกิค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้

    2.1 เบิกค่าตรวจทางห้องปฎิบตัิการได้ตามอัตราเท่ากับ สปสช. 

    2.2 ค่ายา (มีผลตั้งแตว่ันที ่1 ก.ย. 65 เป็นต้นไป)
          1) ยาฟ้าทลายโจร ตามจริงไม่เกิน 90 บาท/ครั้ง

          2) Favipiravir ตามจริงไม่เกินเม็ดละ 14.50 บาท

          3) Molnupiravir ตามจริงไม่เกินเม็ดละ 12 บาท

    2.3 กรณีมีค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ นอกเหนือจากการตรวจทางห้องปฎิบัติการในข้อ 1) จ่ายตามอัตราที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง อัตราค่าบริการ

สาธารณสุขเพื่อใช้สําหรับการเบิกคา่รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการลงวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2549 (ว 177) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. รูดบัตร Smart card ผ่านเครื่อง EDC ตามเงื่อนไขผู้ป่วยนอกปกติ

ว 805 ลงวันที่ 12 ก.ค. 65

ว 1095 ลงวันที่ 5 ก.ย. 65265
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กรณีผู้ป่วยใน 

1. จ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) คูณอัตราจ่ายของแต่ละสถานพยาบาลตามเงื่อนไขผู้ป่วยใน

2. กรณีที่สามารถเบิกเพิ่มเติมได้จาก ข้อ 1 ได้ กรณีผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติภายหลังฉีดวัคซนีป้องกันโรคโควิด 19 และเกิดภาวะเกร็ดเลือดต่าํที่กระตุน้การเกิดหลอดเลือดอดุตนัจาก

ภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีน (Vaccine-induce immune thrombotic thrombocytopenia VITT)) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตาม

เกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ดังนี้

   1) ค่าตรวจ Heparin-PF4 antibody (IgG) ELISA assay  รหัส 30115 อัตรา 1,550 บาท ต่อครั้ง

   2) ค่าตรวจ Heparin induce platelet activation test (HIPA)  รหัส 30116 อัตรา 1,500 บาท ต่อครั้ง

   3) ค่ายา IVIG (Human normal immunoglobulin, intravenous) ตามอัตราที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สําหรับการเบิกจ่ายค่า

รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 (ว 177)  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. ผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤต (กลุ่มอาการสีแดง) หากค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับตาม DRGs น้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตั้งแตร่้อยละ 30 ของ จํานวนเงินทีก่ําหนดไว้ (Outlier Loss 

Threshold) จะได้รับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในเพิ่มเติม โดยใช้หลักเกณฑ์ วิธิการ เงื่อนไขและอตัราตาม ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล

ประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (ฉบับที่ 4) 

ว 182

ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ว 805 ลงวันที่ 12 ก.ค. 65266
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             กรณีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับไวค้า้งคนืตามกฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการตาม พรบ.

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรมและสถานพยาบาลที่เข้าร่วมจัดบริการสาธารณสุขกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 หรือ โรคโควดิ 19 สามารถเบิกจ่าย ได้ ดังนี้

     1. ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิก เบิกจ่ายเหมือนกรณีผู้ป่วยนอก 

     2. ร้านยา (AMED)

1) กรณีมีการจ่ายยา 

              1) ยาฟ้าทลายโจร ตามจริงไม่เกิน 90 บาท/ครั้ง

                2) Favipiravir ตามจริงไม่เกินเม็ดละ 14.50 บาท

                3) Molnupiravir ตามจริงไม่เกินเม็ดละ 12 บาท

         2) กรณีไม่จ่ายยาฟ้าทลายโจร จ่ายตามจริงไม่เกิน 160 บาทต่อครั้งบริการ

** ค่ายาเริ่มกับข้อมูลบริการตั้งแต่ 1 กันยายน 65 เป็นต้นไป (12 ก.ค – 31 ส.ค. 65 เหมาจ่าย 250 บาท/ครั้งบริการ)

และ สามารถเบิกจ่ายสําหรับบริการถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

 

กรณี OP Self Isolation

ว 540 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 65 ,ว 805 ลงวันที่ 12 ก.ค. 65 ว 1095 ลงวันที่ 5 ก.ย. 65267
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           กรณีการฉดีวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคไวรัส 19 สถานพยาบาลสามารถเบิกจา่ยค่าฉีดยาได้ตามอัตราที่

กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สําหรับการเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทาง

ราชการลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 

(ว 177) และที่แก้ไขเพิ่มเติม คือ

        1. จ่ายตามเงื่อนไขผู้ป่วยนอก

        2. สถานพยาบาลบันทกึรหัสฉีดยา เบิกได้ไม่เกินอัตราทีก่ําหนด

**เริ่มกับข้อมูลบริการตั้งแต่ 12 ก.ค. 65 เป็นต้นไป

ค่าฉีดวัคซีน

ว 805 ลงวันที่ 12 ก.ค. 65
268



National Health Security O
ffice –

NHSO
 –

w
w

w
.nhso.go.th

 หมวดที่กําหนดรหสัและอัตราจา่ย จ่ายตามรหัส ไม่เกินเพดานราคาที่กรมบัญชีกลางกําหนด ได้แก่ 

-หมวด 1,2,6,7,8,13 และ 15 

-การตรวจสอบ >> รหัสโรคและรหัสหัตการสอดคล้องกับข้อบ่งชี้ หรือ รายการที่ขอเบิก

 *** จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงจากกรมบัญชีกลาง

หมวดค่าใช้จ่ายที่กําหนดให้บันทึกรหัสในระบบการเบิกจ่ายตรง
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- เบิกจ่ายตามรหัสและอัตราที่กําหนด

- การเบิกทั้งจ่ายตรงและใบเสรจ็ให้สถานพยาบาลระบุ

รหัสรายการ     

- กรณีผู้ป่วยนอก เบิกค่าเตียงสังเกตอาการตามเงื่อนไขที่

กําหนด และระบุรหัสรายการ     

หมวดค่าใช้จ่ายที่กําหนดให้บันทึกรหัสในระบบการเบิกจ่ายตรง

หมวดที่ 1 ค่าห้อง/ค่าอาหาร

 เบิกจ่ายตามรหัสและอัตราที่กําหนด

 เบิกจ่ายในระบบเบิกจ่ายตรง ยกเว้น ฟันเทียมสามารถเบิกใบเสร็จได้ 

 กรณีสถานพยาบาลไม่มีรายการอุปกรณ์สามารถใช้ใบเสร็จเบกิต้นสังกัดได้ (มีแบบ 

7135 จาก รพ.รัฐ)

 การเบิกทั้งจ่ายตรงและใบเสรจ็ให้สถานพยาบาลระบุรหัสรายการ  ทั้งประเภท 

IP และ OP ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป

 กรณีรายการอุปกรณ์มีราคาสูงกวา่ที่กําหนด หากผู้มีสิทธิประสงค์ใช้สามารถเก็บ

ส่วนเกินจากสิทธิได้

 เบิกค่าซ่อมได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของประกาศ

ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/พิเศษ ว2 4/12/56 

หมวด 2 อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบัด

รักษาโรค

ที่ กค 0416.4/ว 484

ที่ กค 0416.4/ว 1209
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 เบิกจ่ายตามรหัสและอัตราที่กําหนด

 เบิกจ่ายได้ในระบบเบกิจ่ายตรงและใบเสร็จ 

 การเบิกทั้งจ่ายตรงและใบเสรจ็ให้สถานพยาบาลระบุรหัสรายการ 

 ผู้ป่วยนอกจ่ายตามรหัสและอัตราที่ประกาศ / ผู้ป่วยในรวมใน DRG

 รายการนอกเหนือจากที่กําหนด ไม่สามารถเบกิจ่ายได้

ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และ ค่าตรวจวินิจฉัยทาง

เทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา

หมวด 6 ค่าบริการโลหติและส่วนประกอบของโลหติ 

         หมวด 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนคิการแพทย์และพยาธิวิทยา

        หมวด 8 การตรวจนินจิฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
-ว 393 ลว 10 ต.ค. 60

-ว 372 ลว 22 ส.ค. 61

-ว 376 ลว 7 ส.ค. 62

-ว 422 ลว 10 ก.ย. 63

หมายเหตุ  : ว 393 กําหนดรหัสเบิกในหมวด 7 ข้อ 7.1-7.6 ส่วนข้อ 7.7 รหัส 38… เป็นไปตาม ว 177 271
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หมวดค่าใช้จ่ายที่กําหนดให้บันทึกรหัสในระบบการเบิกจ่ายตรง

 เบิกจ่ายได้ทั้งระบบใบเสร็จและระบบเบิกจ่ายตรง 

 มีผลบังคับใช้กับการรักษาพยาบาลตั้งแต่  1 ต.ค. 2559  เป็นต้น

ไป

 การเบิกในระบบเบกิจ่ายตรงให้สถานพยาบาลระบุรหัสรายการ     

    ทั้งประเภท IP และ OP ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป

ว 246  ลว 16 มิ.ย.59

หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรม

 เบิกจ่ายได้ทั้งระบบใบเสร็จและในระบบเบิกจ่ายตรง  มีผลบังคับใช้กับการ
รักษาพยาบาลตั้งแต่  1 ม.ค. 2559  เป็นต้นไป

 การเบิกในระบบเบกิจ่ายตรงให้สถานพยาบาลระบุรหัสรายการทั้งประเภท IP 

และ OP ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป

หมวดที่ 15 การเบิกอัตราค่าบริการสาธารณสุข

ว 447           ลว 12 

พ.ย.58
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สถานพยาบาล สปสช.
e-Claim offline e-Claim online / appeal Processing

2. แนบแบบฟอร์มและ

เอกสารประกอบการอุทธรณ์

2. แนบแบบฟอร์มและ

เอกสารประกอบการอุทธรณ์

7. ออก STM 

ตามรอบที่กําหนด

7. ออก STM 

ตามรอบที่กําหนด

1. Appeal ผ่านระบบ

โปรแกรมระบบ e-Claim

การอุทธรณ์ข้อมูล สิทธิข้าราชการ

3. สปสช.ประมวลผลออก REP ตามรอบปกติ

4. ข้อมูลผ่าน A

5. แสดงผลหน้าเว็บ

 (อุทธรณ์ข้าราชการ CS Appeal)

6. สปสช. ตรวจสอบข้อมูล

และเอกสารหน้าเว็บ 

e-Claim

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

แนบเอกสารเพิ่มผ่านหน้า

เว็บ

ขอเอกสารเพิ่ม

ไม่ผ่านการอุทธรณ์

8. จัดทําใบคําขอเบิก8. จัดทําใบคําขอเบิก
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การจัดการธุรกรรมการเบิกจ่าย

สิทธิประกันสังคม
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หนังสือสํานกังานประกันสังคม แจ้ง สถานพยาบาล   ที่ รง. 0608/ว 2289 ลว. 

9 มิ.ย. 58
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ขอบเขตการดําเนินงานจัดทําธุรกรรมการเบิกจ่าย สิทธิประกันสังคม

กรณี กําหนดรับข้อมูลที่ให้บริการ เริ่มรับข้อมูล

1) การรักษาโรคมะเร็งทั่วไป 1 ม.ค.58 1 ก.ค.58

2) การรักษาโรคมะเร็งโปรโตคอล

     -โปรโตคอลมะเร็ง 10 ชนิด

     -โปรโตคอลมะเร็ง  20 ชนิด

1 ก.ย.56

11 พ.ย. 62

1 ก.ค.58

3) การรักษาโรคมะเร็งนอกโปรโตคอลที่กําหนด 11 ก.ค.60 1 ม.ค. 63

4) การใช้อวัยวะเทียม และอุปกรณ์บําบัดรักษาโรค ( Instrument ) 1 ม.ค.58 1 ก.ค.58

5) กรณีล้างไตทางช่องท้อง(Peritoneal Dialysis) และฟอกเลือด  (Hemodislysis)  สําหรับผู้ป่วยไตวาย

เฉียบพลัน

1 ม.ค.58 1 ก.ค.58

6) Cryptococcal meningitis 1 ม.ค.58 1 ก.ค.58

7) การรักษาโรคสมองด้วยวิธี STEREOTATIC RADIOSURGERY 1 ม.ค.58 1 ก.ค.58

8) กรณีทําหมันหญิง 1 ม.ค.58 1 ก.ค.58

9) กรณีทําหมันชาย 1 ม.ค.58 1 ก.ค.58

10) ค่ายาละลายลิ่มเลือดในการรักษา Stroke 15 ก.ค.59 15 ต.ค.59 

11) ค่ายาละลายลิ่มเลือดในการรักษา STEMI 15 ก.ค.59 15 ต.ค.59 
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 

สิทธิประกันสังคม

ฝ่ายบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ

สายงานบริหารกองทุน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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   การรักษาโรคมะเรง็อื่นๆ  (ที่ไม่ใช่ 20 ชนิดตามโปรโตคอล)

1. มีสิทธิประกันสังคม(SSS) ที่ไม่ใช่ ทุพพลภาพ(SSI)

2. เป็นผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน

3. เป็นการรักษามะเร็งชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ 10 ชนิด ที่ต้องให้เคมีบําบัดและหรือรังสีรักษา และหรือ

ยารักษาโรคมะเร็ง 

4. เป็นข้อมูลผู้ป่วยนอก (OP) ที่รับบริการตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป หรือ ผู้ป่วยใน (IP) 

ที่ admit ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่

เกิน 50,000บาท/ราย/ปี

(ปีปฏิทิน) 

ทั้ง OP และ IP

1
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   การรักษาโรคมะเร็ง 20 ชนิดตามโปรโตคอลที่กําหนด (Protocol)

1. เป็นการรักษาโรคมะเรง็ 20 ชนิด และรักษาตามแนวทางที่กําหนด (Protocol) ถ้ารักษาไม่เป็นตาม 

Protocol เบิกไม่ได้

2. มีสิทธิประกันสังคม(SSS) ที่ไม่ใช่ ทุพพลภาพ(SSI)

3. ผู้ป่วยนอก เท่านั้น
4. เป็นโรคมะเร็ง 20 ชนิด ดังนี้  โรคมะเร็งเต้านม , โรคมะเร็งปากมดลูก , โรคมะเร็งรังไข่ , โรคมะเร็งมดลูก,โรคมะเร็งโพรงหลัง

จมูก , โรคมะเร็งปอด , โรคมะเร็งลําไส้ใหญ่และลําไส้ส่วนปลาย  , โรคมะเร็งหลอดอาหาร , โรคมะเร็งตับและท่อน้ําดี ,

โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ , โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก,โรคมะเร็งกะเพาะอาหาร,โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันแบบลิม

ฟอยด์ในผู้ใหญ่,โรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองในผู้ใหญ่,โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ในผู้ใหญ่, โรคมะเรง็

เม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันในผู้ใหญ่แบบ Acute Promyelocytic leukemia (APL),โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัย

อีลอยด์ในผู้ใหญ่,โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีโลมาในผู้ใหญ่,โรคมะเร็งกระดูก ชนิด Osteosarcoma ในผู้ใหญ่,โรคมะเร็งเด็ก

5.   เป็นข้อมูลที่รับบริการตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

จ่ายตามอัตราที่กําหนดไว้

ในประกาศฯของ

สํานักงานประกันสังคม 

(จ่ายตาม visit )

2
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   การรักษาโรคมะเร็ง 20 ชนิดนอกโปรโตคอลทีก่ําหนด (Non Protocol)

1. เป็นการรักษาโรคมะเรง็ 20 ชนิด ไม่ตรงตามแนวทางที่กําหนด 

2. มีสิทธิประกันสังคม(SSS) ที่ไม่ใช่ ทุพพลภาพ(SSI)

3. ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  

4. เป็นโรคมะเร็ง 20 ชนิด ดังนี้  เป็นโรคมะเร็ง 20 ชนิด ดังนี้  โรคมะเร็งเต้านม , โรคมะเร็งปากมดลูก , โรคมะเร็งรัง

ไข่ , โรคมะเร็งมดลูก,โรคมะเร็งโพรงหลังจมูก , โรคมะเร็งปอด , โรคมะเร็งลําไส้ใหญ่และลําไส้ส่วนปลาย  , โรคมะเร็งหลอดอาหาร ,

โรคมะเร็งตับและท่อน้ําดี ,โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ , โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก,โรคมะเร็งกะเพาะอาหาร,โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน

แบบลิมฟอยด์ในผู้ใหญ่,โรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองในผู้ใหญ่,โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ในผู้ใหญ่, โรคมะเร็งเม็ดเลือด

ขาวชนิดเฉียบพลันในผู้ใหญ่แบบ Acute Promyelocytic leukemia (APL),โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ในผู้ใหญ่,

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีโลมาในผู้ใหญ่,โรคมะเร็งกระดูก ชนิด Osteosarcoma ในผู้ใหญ่,โรคมะเร็งเด็ก

5.   เป็นข้อมูลที่รับบริการตั้งแต่ 11 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

จ่ายเท่าที่จา่ยจริงแต่ไม่

เกิน 50,000บาท/ราย/ปี

(ปีปฏิทิน) 

ทั้ง OP และ IP

3.
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1.ใช้ตามข้อบ่งชี้ ในประกาศฯ ของสํานักงานประกันสังคม

2.เป็นข้อมูลที่เข้ารับบริการ

- ผู้ป่วยนอก (OP)ที่รับบริการตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

- ผู้ป่วยใน (IP) ที่ admit ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

เดิม** กรณีเบิกอุปกรณ์ AICD (4506 ชุดละ200,000) ต้องเป็นสถานพยาบาลที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด 28  แห่ง *

ปรับใหม่ *** 

1.  รหัส 4506 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ  จากเดิมชุดละ  200,000 บาท เป็น 180,000 บาท และไม่จํากัด รพ. แต่

จะให้ รพ.ประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่กําหนด และเก็บไว้ในเวชระเบียน 

2.  รหัส 4510 สายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ จากเดิมชุดละ 100,000 บาท เป็น 90,000 บาท 

        นับแต่วัน admit/ รักษา วันที่ 16 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป 

ตามประกาศฯ ของ

สํานักงานประกันสังคม

 ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค4
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1. เป็นโรคไตวายเฉียบพลัน และ ถ้าเป็นกรณี IPต้องมี Adj.RW < 2

2. มีสิทธิประกันสังคม (SSS) ที่ไม่ใช่ ทุพพลภาพ(SSI)

3. มีการทํา Hemodialytsis  หรือ Peritoneal dialysis

4. เป็นข้อมูลผู้ป่วยนอก (OP) ที่รับบริการตั้งแต่ 1 มกราคม2558 เป็นต้นไป หรือผู้ป่วยใน (IP) 

ที่ admit ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

1.กรณี Hemodialysis จ่ายตาม

จริงไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท 

2.กรณี Peritoneal dialysis 

จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวันละ 500 

บาท 

หมายเหตุ 

กรณี IP ที่ Ad.jRW  2    ไม่
จ่าย HD,PD จํานวนเงินจ่าย

ชดเชย = 0

กรณีไตวายเฉียบพลัน ที่มีระยะเวลาการรักษาไมเ่กิน 60 วัน5
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1. เป็นค่ายาในการรักษาผู้ประกันตนที่เจบ็ป่วยด้วยโรค

Cryptococcal meningitis

2. มีสิทธิประกันสังคม(SSS) ที่ไม่ใช่ ทุพพลภาพ(SSI)

3. เป็นข้อมูลผู้ป่วยนอก (OP) ที่รับบริการตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป  หรือผู้ป่วยใน (IP) ที่ 

admit ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

จ่ายเท่าที่จา่ยจริงตามความจําเป็น

แต่ไม่เกิน 15,000 บาท/ราย

(ตลอดชีวิต) 

ถ้าจ่ายครบแล้ว จํานวนเงินจ่าย

ชดเชย = 0

ค่ายาในการรักษาโรค Cryptococcal meningitis6
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1. เป็นกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปว่ยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน

2. มีสิทธิประกันสังคม(SSS) ที่ไม่ใช่ ทุพพลภาพ(SSI)

3. จะต้องมีข้อบ่งชี้ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- Arteriovenous Malformation รูปผิดปกติของหลอดเลือดดําและแดงรอบนอก

- เนื้องอกสมองส่วนลึก (Deep Seated Brain Tumor)  

- มะเร็งแพร่กระจายสู่สมอง (Metastatic Brain Tumor) ที่สามารถควบคมุ Local disease  

4. ต้องมีการรักษาด้วยวธิี Stereotactic radiosurgery 

5. เป็นข้อมูลผู้ป่วยนอก (OP) ที่รับบริการตั้งแต่ 1 มกราคม2558 เป็นต้นไป หรือ ผู้ป่วยใน (IP) ที่ admit ตั้งแต่ 1 มกราคม 

2558 เป็นต้นไป

จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท

ต่อ/ครั้ง

ถ้าไม่เข้าเงื่อนไข

จะติด C 

การรักษาโรคสมองด้วยวิธี STEREOTATIC RADIOSURGERY7
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1. มีการรับบริการทาํหมันชาย หรือ ทําหมันหญิง

2. สถานพยาบาลทีร่ักษา ต้องเป็น สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ หรือ เครือข่าย

3. เป็นข้อมูลผู้ป่วยนอก (OP) ที่รับบริการตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป หรือผู้ป่วยใน 

(IP) ที่ admit ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 1.กรณีการทําหมันชาย จ่ายตามจริงไม่

เกิน 500 บาท/ราย (ตลอดชีวิต)

2.กรณีการทําหมันหญิง จ่ายตามจริงไม่

เกิน 1,000 บาท/ราย (ตลอดชีวิต)

ถ้าจ่ายครบแล้ว จํานวนเงินจ่ายชดเชย 

= 0

     ค่าทําหมัน8-9
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1.มีการใช้ยาละลายลิ่มเลือด rt-PA ในการรักษาโรค Stroke Fast Tract  

2. มีการทํา CT-brain ก่อนและหลังฉีดยา

3. จ่ายให้แก่สถานพยาบาลทีร่ักษา (สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ หรือ เครือข่าย)

4. เป็นข้อมูลผู้ป่วยนอก (OP) ที่รับบริการตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2559  หรือผู้ป่วยใน (IP) ที่ 

admit ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป จ่ายค่ายาละลายลิ่มเลอืด rt-PA 

ในอัตราเหมาจ่ายครั้งละ 

50,000 บาท

     ค่ายาละลายลิ่มเลือดในการรักษา Stroke10
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1. มีการใช้ยาละลายลิ่มเลือด ในการรักษาโรค STEMI 

2. จ่ายให้แก่สถานพยาบาลทีร่ักษา (สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ หรือ 

เครือข่าย)

3. เป็นข้อมูลผู้ป่วยนอก (OP) ที่รับบริการตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2559  หรือผู้ป่วยใน 

(IP) ที่ admit ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

จ่ายค่ายาละลายลิ่มเลือด ในการรักษาโรค 

STEMI 

1) streptokinase      เหมาจ่ายครั้งละ 

10,000 บาท

2) rt-PA หรือ TNK-tPA  เหมาจา่ยครั้งละ 

50,000 บาท

     ค่ายาละลายลิ่มเลือดในการรักษา STEMI11
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สิทธิประกันสังคม

        เป็นการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฎิบตัิการเพื่อยนืยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อในระยะแรก (early detection) หรือตรวจ

ยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(early screening) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

        1) เกณฑ์กลุ่มเสี่ยง ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

         2) การตรวจคัดกรองก่อนทาํหัตถการ ตามที่กรมการแพทย์ กระทรววงสาธารณสุขกําหนด

         3) แพทย์ผู้ตรวจรักษาประเมินว่ามีความจําเป็นตามดุลยพินิของแพทย์ เฉพาะกรณีดําเนินการภายในสถานพยาบาล

บันทึกเบิกผ่านโปรแกรม e-Claim ตามรายการและอัตราที่กําหนด ดังนี้
     1. เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม รวมทั้งต่างด้าวที่มีสิทธิในระบบประกันสังคม 

      2. รายการตรวจทางห้องปฎิบัติการ 

          

**มีผลกับข้อมูลบริการตั้งแต่วันที ่15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

     การเบิกจ่ายกรณีโควิด 19 ผ่านระบบโปรแกรมของ สปสช.

ชื่อ  ราคา  หน่วย  อ้างถึงประกาศ 

การตรวจยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR รวมค่าเก็บตัวอย่าง 900 ครั้ง ประกาศฯ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565

ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ชนิด professional test 150 ครั้ง

การตรวจคัดกรองโควิด 191
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สิทธิประกันสังคม

       การให้บริการดูแลรกัษาผู้ประกันตนที่ป่วยที่ไม่มีภาวะเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ซึ่งได้รับการรกัษา

ประเภทผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน (Out-patient with self-isolation) ตามหลักเกณฑ์ และอัตรา ดังนี้

      1. คลินิกเวชกรรม คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการสาธารณสุข ที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.

      2. บันทึกเบิกผ่านโปรแกรม e-Claim ดังนี้

         1) เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม รวมทั้งต่างด้าวที่มีสิทธิในระบบประกันสังคม 

          2) รหัสรายการ และอัตราการเบิกจา่ย 

มีผลกับข้อมูลบริการตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป เบิกจ่ายถึงบริการ 30 ก.ย. 65

 การเบิกจ่ายกรณีโควิด 19 ผ่านระบบโปรแกรมของ สปสช.

รหัสเบิกจ่าย เงื่อนไขบริการ อัตราจ่าย

COVR22 ค่าบริการดูแลรักษา แบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัว

ที่บ้าน (OP self Isolation)

1. ให้คําแนะนําการแยกกักตัวที่บ้าน

2. ค่ายาฟ้าทยายโจร และยาพื้นฐานที่จําเป็นตามที่ สปสช.กําหนด รวมค่าส่งยา

3. ค่าบริการให้คําปรึกษา แนะนําการใช้ยา ติดตามอาการเมื่อครบ 48 ชมภายหลัง 48 

ชม. หากมีอาการเปลี่ยนแปลงให้ประสานติดตามอาการหรือส่งต่อ 

เหมาจ่าย 600 บาท

OP Self Isolation2
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สิทธิประกันสังคม

       การให้บริการดูแลรกัษาผู้ประกันตนที่ป่วยที่ไม่มีภาวะเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ซึ่งได้รับการรกัษา

ประเภทผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน (Out-patient with self-isolation) ตามหลักเกณฑ์ และอัตรา ดังนี้

      1. หน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม (ร้านยา) ในระบบของ สปสช.

      2. บันทึกเบิกผ่านโปรแกรม AMED ดังนี้

         1) เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม รวมทั้งต่างด้าวที่มีสิทธิในระบบประกันสังคม 

          2) รหัสรายการ และอัตราการเบิกจา่ย 

เบิกจ่ายถึงบริการ 30 ก.ย. 65

 การเบิกจ่ายกรณีโควิด 19 ผ่านระบบโปรแกรมของ สปสช.

OP Self Isolation3

รายการ อัตราจ่าย

1. แยกกักตัวที่บ้าน กรณีจ่ายยาฟ้าทะลายโจร ตามจริงไม่เกิน 250

บริการ 15 ส.ค  เป็นต้นไป

2. ค่ายา

    1) Favipiravir ตามจริงไม่เกินเม็ดละ 14.50 บาท

    2) Molnupiravir ตามจริงไม่เกินเม็ดละ 12 บาท

ข้อมูลบริการ 1 – 30 กันยายน 65

3. แยกกักตัวที่บ้าน กรณีไม่จ่ายยาฟ้าทะลายโจร ตามจริงไม่เกิน 160

เบิกจ่ายถึงบริการ 30 ก.ย. 65
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สิทธิประกันสังคม

       การให้บริการดูแลรกัษาผู้ประกันตนที่ป่วยที่ไม่มีภาวะเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ซึ่งได้รับการรกัษา

ประเภทผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน (Out-patient with self-isolation) ตามหลักเกณฑ์ และอัตรา ดังนี้

      1. หน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเวชกรรม ในระบบของ สปสช.

      2. บันทึกเบิกผ่านโปรแกรม AMED ดังนี้

         1) เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม รวมทั้งต่างด้าวที่มีสิทธิในระบบประกันสังคม 

          2) รหัสรายการ และอัตราการเบิกจา่ย

 การเบิกจ่ายกรณีโควิด 19 ผ่านระบบโปรแกรมของ สปสช.

OP Self Isolation4

-----เริ่ม 15/08/2565  ---------

แห่งที่ 1 (42500) จีดีทีคลินิกเวชกรรม  

แห่งที่ 2 (42354) ชีวีบริรักษ์คลินิกเวชกรรม 

แห่งที่ 3 (42969) คลิกนิกเฮลท์คลินิกเวชกรรม 

-------เริ่ม 19/08/2565  ---------

แห่งที่ 4  (42360) คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวหมอปวริศ

รายการ อัตราจ่าย

1. กรณีจ่ายยาฟ้าทะลายโจร ตามจริงไม่เกิน 250

บริการ 15 ส.ค  เป็นต้นไป

2. ค่ายา

    1) Favipiravir ตามจริงไม่เกินเม็ดละ 14.50 บาท

    2) Molnupiravir ตามจริงไม่เกินเม็ดละ 12 บาท

ข้อมูลบริการ 1 – 30 กันยายน 65

3. กรณีไม่จ่ายยาฟ้าทะลายโจร ตามจริงไม่เกิน 160

เบิกจ่ายถึงบริการ 30 ก.ย. 65
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การจัดการธุรกรรมการเบิกจ่าย

สิทธิผู้ประกนัตน คนพิการ

ฝ่ายบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สายงานบริหารกองทุน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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กรณีผู้ประกันตนที่เป็นคนพิการ 

ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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สามารถเลือกใช้สิทธิ UC หรือ SSS อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ตามรอบที่กําหนด ปีละ 1 ครั้ง 
(ตามระบบที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด >> ติดต่อที่ สนง.ประกันสังคมจังหวัด) 

กรณีเลือกใช้สิทธิ UC

   หน้าจอตรวจสอบสิทธิ  

           สิทธิที่ใช้ในการรักษาพยาบาล  : สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

(ผู้ประกันตนคนพิการ)

           สิทธิที่ใช้เบิก : สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผู้ประกันตนคนพิการ)

สิทธิผู้ประกนัตนคนพิการ
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการเบิกจ่าย

1. เป็นการจ่ายชดเชยการให้บริการแก่คนพิการที่เป็นผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคมที่ใช้สิทธิรับบริการ

สาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

2. การใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขของบุคคลกลุ่มดังกล่าว ใช้สิทธิเข่นเดียวกับคนพิการสิทธิหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ

3. เป็นจ่ายชดเชยให้แก่หน่วยบริการที่เข้าร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราการเบิกจ่าย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราการเบิกจ่ายของสิทธิ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยบริการ     

1. เมื่อผู้ประกันตนที่เป็นคนพกิารเข้ารับบริการทีห่นว่ยบริการ ให้หน่วยบริการตรวจสอบสิทธิจากระบบตรวจสอบสิทธิของ 

สปสช.เช่นเดียวกับการให้บริการแก่ ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ( สิทธิ UC ) ทั่วไป

2. หน้าจอแสดงสทิธิ จะแสดงข้อมูลดังนี้

     -สิทธิการรักษาพยาบาล เป็น สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผู้ประกันตนคนพิการ) 

      -สิทธิที่ใช้เบิก เป็น สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผู้ประกันตนคนพิการ)

3. การให้บริการ และสิทธิประโยชน์ เป็นไปตามสิทธิประโยชน์ของคนพิการในระบบหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ

4.   ภายหลังการให้บริการให้หนว่ยบริการสง่ข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายตามหลกัเกณฑ์  เงื่อนไข และอัตราการเบิกจ่าย 

เช่นเดียวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเบิกจ่าย

  หลักเกณฑ์/เงื่อนไขการเบิก

  การส่งข้อมูล

  ระยะเวลาการส่งข้อมูล 

  การปรับลดกรณีส่งข้อมูลล่าช้า 

  การถูกปฏิเสธการจา่ยชดเชยและการอุทธรณ์  

  การเก็บเวชระเบียนเพื่อการตรวจสอบ

  การตรวจสอบรายงานการโอนเงิน 

  หลักเกณฑ์/เงื่อนไขการเบิก

  การส่งข้อมูล

  ระยะเวลาการส่งข้อมูล 

  การปรับลดกรณีส่งข้อมูลล่าช้า 

  การถูกปฏิเสธการจา่ยชดเชยและการอุทธรณ์  

  การเก็บเวชระเบียนเพื่อการตรวจสอบ

  การตรวจสอบรายงานการโอนเงิน 
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การจัดการธุรกรรมการเบิกจ่าย

สิทธิเจ้าหน้าที่ สปสช.และ สพฉ.

ฝ่ายบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ

สายงานบริหารกองทุน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการเบิกจ่าย สิทธิ สปสช.และ สพฉ.

เป็นการจ่ายชดเชยให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการทุก

แห่งที่ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดกิารรักษาพยาบาลของ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสาํนักงานหลกัประกันสขุภาพ

แห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ ในระบบเบิกจ่ายตรง  

สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลของผู้มสีิทธสิวสัดิการ

รักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานของสํานกังาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิานของ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นไปตามที่

กระทรวงการคลังกําหนดโดยอนุโลม

อัตราการเบิกจา่ย :: 

ใช้อัตราการเบิกจ่ายเช่นเดียวกับสิทธิสวสัดิการ

รักษาพยาบาลของข้าราชการ 

การส่งข้อมูลเบิกจ่าย
1. เบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 

>>โปรแกรม e-Claim

2.    การฟอกเลือดล้างไต 

>> โปรแกรม DMISHD
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ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยบริการ 

1. เจ้าหน้าที่ยื่นบัตรประจําตัวประชาชนทุกครั้งที่ใช้บริการที่โรงพยาบาล 

2. สถานพยาบาลตรวจสอบสิทธิที่ใช้เบิกของเจ้าหน้าที่ จากโปรแกรม NHSO Client หรือ จากหน้า web ตรวจสอบสิทธิ และดําเนินการดังนี้  

- การเข้ารับบริการประเภทผู้ป่วยนอก  : ไม่ต้อง scan ลายนิ้วมือ

- การเข้ารับบริการประเภทผู้ป่วยใน    :  ขอเลขอนุมัติทุกครั้ง 

3. ส่งข้อมูลเบิกจ่ายคา่รักษาพยาบาลในระบบเบกิจ่ายตรง โดยผู้มีสิทธิไม่ต้องสํารองจ่าย

4. บันทึกข้อมูลเบิกจ่ายในโปรแกรม e-Claim ส่งมายัง สปสช.  ภายใน 30 วันหลังจากวันให้บริการ กรณีผู้ป่วยนอก หรือหลังจากวันจําหน่ายออกจาก รพ. กรณี

ผู้ป่วยใน 

 

     ** สิทธิเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สามารถส่งข้อมูลเบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 (ข้อมูลการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2564 เป็นต้นไป)
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การแสดงสิทธิในโปรแกรม NHSO Client หรือหน้าเวบตรวจสอบสิทธิ 

สิทธิผู้ปฏิบัติงาน สปสช. ในโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ ดังนี้

   สิทธิการรักษาพยาบาล : สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ

   สิทธิที่ใช้เบิก : บุคลากรสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สิทธิผู้ปฏิบัติงาน สพฉ. ในโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ ดังนี้

   สิทธิการรักษาพยาบาล : สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ

   สิทธิที่ใช้เบิก : บุคลากรสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
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การจัดการธุรกรรมการเบิกจ่าย

สิทธิข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ

สายงานบริหารกองทุน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

NEW
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการเบิกจ่าย

สิทธิข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เป็นการจ่ายชดเชยให้สถานพยาบาลที่ใหบ้ริการแก่

ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. สถานพยาบาลของทางราชการทุกแห่ง

2. สถานพยาบาลเอกชนที่ลงนามในสัญญากับกรุงเทพมหานคร 

(กรณีฟอกเลือดล้างไต และนัดผ่าตัดล่วงหน้า)

สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลของผู้มสีิทธสิวสัดิการ

รักษาพยาบาลของกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามที่

กระทรวงการคลังกําหนด

อัตราการเบิกจา่ย :: 

     ใช้อัตราการเบิกจ่ายเช่นเดียวกับสิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลของ

ข้าราชการ 

การส่งข้อมูลเบิกจา่ย 
1. เบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน >>โปรแกรม e-Claim

2. การฟอกเลือดล้างไต 

>> โปรแกรม DMISHD

3.  นัดผ่าตัดล่วงหน้า (Elective case) 

      >> Elective case
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ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยบริการ 

1. เจ้าหน้าที่ยื่นบัตรประจําตัวประชาชนทุกครั้งที่ใช้บริการที่โรงพยาบาล 

2. สถานพยาบาลตรวจสอบสิทธิที่ใช้เบิกของผู้มีสิทธิ จากโปรแกรม NHSO Client หรือ จากหน้า web ตรวจสอบสิทธิของ สปสช. และดําเนินการดังนี้  

- การเข้ารับบริการประเภทผู้ป่วยนอก  : ไม่ต้องรูดบัตร Smart card/ไม่ต้อง Authen

- การเข้ารับบริการประเภทผู้ป่วยใน    :  ขอเลขอนุมัติทุกครั้ง 

3. ส่งข้อมูลเบิกจ่ายคา่รักษาพยาบาลในระบบเบกิจ่ายตรง โดยผู้มีสิทธิไม่ต้องสํารองจ่าย

4. บันทึกข้อมูลเบิกจ่ายในโปรแกรมที่กําหนดในแต่ละกรณี ส่งมายัง สปสช.  ภายใน 30 วันหลังจากวันให้บริการ กรณีผู้ป่วยนอก หรือหลังจากวันจําหน่ายออกจาก รพ. 

กรณีผู้ป่วยใน 

5. การโอนเงิน โดย กรุงเทพมหานคร 

  สถานพยาบาลสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ https://mpay.bangkok.go.th

 

     ** มีผลกับข้อมูลบริการ หรือ จําหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
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การฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม

การเบิกจ่าย :
1.1  ค่าฟอกเลือด จ่ายครั้งละ 2,000 บาท

1.2  ค่ายา และ ค่า Lab จ่ายตามรายการและอัตราที่

กําหนด

1.3 บันทึกโปรแกรม DMIS HD

1.4 การตัดยอดข้อมูล : ทุกวันที่ 15 และทุกวันสิ้นเดือน

เงื่อนไขการรับบริการเงื่อนไขการรับบริการ :

1. ได้รับการส่งตัวจากสถานพยาบาลของรัฐ (เหมือนสิทธิ

ข้าราชการ)

2. เบิกจ่ายได้เฉพาะสถานพยาบาลเอกชนที่ลงนามในสัญญา

กับกรุงเทพมหานครเท่านั้น **

กรณีรับบริการในสถานพยาบาลเอกชน

** สิทธิข้าราชการสามารถเบิกจ่ายได้ทุกแห่งกรณีมีใบส่งตัวจากสถานพยาบาลของรัฐ
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การนัดผ่าตัดลว่งหน้า (Elective case)
• อัตราจ่าย RW x 11,064 (Fix rate)

• รายการจ่าย on top DRGs

• 1) ค่าห้อง ค่าอาหารตามอัตราที่กําหนด

• 2) ค่าอุปกรณ์ตามรายการและอัตราที่กําหนด

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ส่วนเกินที่ผู้มีสิทธิต้องชําระเงินเอง / กรณีค่าธรรมเนียม

แพทย์ตามรายการและอัตราทีต่กลงในสัญญา)

• บันทึกโปรแกรม Elective case 

เป็นผู้ป่วยในเท่านั้น 

2. ประเภทบริการ (หัตถการ) ตามทีระบุในสัญญา

เป็นผู้ป่วยในเท่านั้น 

เงื่อนไขการรับบริการ :
1. เป็นสถานพยาบาลเอกชนที่ลงนามสัญญากับ

กรุงเทพมหานครเท่านั้น

2. ประเภทบริการ (หัตถการ) ตามที่ระบุในสัญญา

การตัดยอดข้อมูลและการโอนเงิน :

   -เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 20 ของเดือน

   -สปสช. ส่งข้อมูลให้กรุงเทพมหานคร โอนเงินให้

สถานพยาบาล

ขั้นตอนการรับบริการและการเบิกจ่าย

3. สถานพยาบาลส่งข้อมูลเบิกจ่ายเข้ามาในระบบพร้อมแนบเวชระเบียนตาม

รายการที่กําหนด

ขั้นตอนการรับบริการและการเบิกจ่าย
1. ก่อนทําการผ่าตัด 

    1.1 ผู้มีสิทธิรับทราบค่ารกัษาพยาบาลส่วนเกิน (ค่าห้องค่าอาหาร ค่า

อุปกรณ์และอวัยวะเทียม ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าธรรมเนียมแพทย์ เป็นต้น) 

ลงนามเอกสาร PAA (Prior Admission Authorization)

1.2 สถานพยาบาลบันทึกข้อมูลเข้าระบบขออนุมัติ PAA

2. หลังทําการผ่าตัด ผู้ป่วยชําระค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามเอกสาร PDA (Prior 

Discharge Authorization)

3. สถานพยาบาลส่งข้อมูลเบิกจ่ายเข้ามาในระบบพร้อมแนบเวชระเบียนตาม

รายการที่กําหนด

สถานพยาบาลเอกชนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการประสานกรุงเทพมหานคร หรือ สปสช.
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การแสดงสิทธิในโปรแกรม NHSO Client หรือหน้าเวบตรวจสอบสิทธิ 

1

43

2

5
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สรุป ที่มีการเปลี่ยนแปลง ในปี 2566 

บริการ เดิม_ปี 2565 ใหม่_ที่เปลี่ยนแปลงปี 2566

1. การเบิกจ่ายสิทธิข้าราชการกรุงเทพมหานคร ส่งกับ สกส. ข้อมูลบริการ/จําหน่าย ตั้งแต่ 1 ต.ค 65 สถานพยาบาลส่งเบิกผ่านระบบของ สปสช. ทั้งหมด

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราการเบิกจ่ายใช้ระเบียบกรมบัญชีกลาง

>> ขอความร่วมมือสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งให้บริการเบิกจ่ายตรงแก่ผู้มีสิทธิข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

       กรณีเป็นสถานพยาบาลที่ยังไม่เคยมีการเบิกจ่ายกับกรุงเทพมหานครมาก่อน บันทึกแบบคําขอรับเงินผ่านธนาคาร 

ส่งมายัง สปสช. เพื่อประสานกรุงเทพมหานครต่อไป

2. การขออนุมัติใช้ยาราคาแพง  (PA) ขออนุมัติผ่านหน้าเวบ สพตส. ขออนุมัติผ่านเวบ สปสช.

3. กรมบัญชีกลางปรับปรุง และ เพิ่มรายการอุปกรณ์ อ้างอิงตาม ว 484 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 60 อ้างอิงตาม ว 484 ลวท. 21 ธ.ค. 60 และ ว 1207 ลวท. 28 กันยายน 2565 

1. ยกเลิกรายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ หมวด 7 กระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น จํานวน 1 รายการ >> รหัส 

7215 แผ่นโลหะดามกระดูกยึดกระดูกที่นิ้วมือ 

2. ปรับปรุงรายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ จํานวน 2 รายการ ได้แก่

    2.1 ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลําไส้ (Colostomy bag) ชนิดใช้ระยะยาว แบบมีเข็มขัด รหัส 5701 แก้ไขเป็น ถุงเก็บ

ของเสียจากลําไส้ชนิด 1 ชิ้น (One piece appliance) 

2.2 ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลําไส้ (Colostomy bag) ชนิดใช้ระยะยาวใช้ร่วมกับแป้นปิดรอบลําไส้ รหัส 5702 แก้ไข
เป็น ถุงเก็บของเสียจากลําไส้ชนิด 2 ชิ้น (Two piece appliance) 

3. เพิ่มเติมรายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ จํานวน 20 รายการ

แบบคําขอรบัเงนิผ่าน
ธนาคาร สิ่งทีเ่ปลี่ยนแปลงปี 66
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Call Center : 1330 กด 5 กด 3

Provider Center : 02 554 0505 

เว็บบอร์ด (http://eclaim.nhso.go.th)
                

ติดต่อเรา ติดต่อเรา 
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