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(ราง) หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการจายคาใชจาย

กรณีประชาชนไปรับบริการในหนวยบริการอ่ืนท่ีมีเหตุสมควร

ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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ความเปนมา

 รมว.มีนโยบายยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เห็นชอบ

ในหลักการนโยบายยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และดําเนินการในปงบประมาณ 2564 จํานวน 4 เรื่อง 

1) ประชาชนท่ีเจ็บปวยไปรับบริการกับหมอประจําครอบครัว ในหนวยบริการปฐมภูมิท่ีไหนก็ได (เขตพ้ืนท่ีในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 7,8,9,10 และกรุงเทพฯ เขต 13)

2) ผูปวยในไมตองกลับไปรับใบสงตัว (เขต 9 และเขต 13)

3) โรคมะเร็งไปรับบริการท่ีไหนก็ไดท่ีพรอม (ท่ัวประเทศ)

4) ยายหนวยบริการ ไดสิทธิทันที ไมตองรอ 15 วัน (ท่ัวประเทศ)

 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง  หลักเกณฑการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติฯ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 สวนท่ี 3 บริการกรณีเฉพาะ

ขอ 32.4 กรณีประชาชนไปรับบริการในหนวยบริการอื่นท่ีมีเหตุสมควร นอกจากการใชสิทธิรับบริการ

สาธารณสุขจากหนวยบริการประจําของตนหรือหนวยบริการปฐมภูมิในเครือขายหนวยบริการท่ีเก่ียวของ จายให

หนวยบริการดวยระบบ Point system ของรายการท่ีกําหนด (Fee schedule) หรือหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข

ท่ี สปสช.กําหนด 2
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การดําเนินงาน

 สปสช.ออกประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เร่ือง กําหนดกรณีท่ีมีเหตุสมควรและอัตรา

คาใชจายท่ีหนวยบริการมีสิทธิไดรับ ขยายการเขารับบริการในเขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดแก เขต 1,2,3,4,5,6,11

และ 12 โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 1 ม.ค.65 สําหรับ

“การเขารับบริการท่ีเปนความจําเปนของผูมีสิทธิในหนวยบริการอ่ืนนอกจากหนวยบริการประจํา

ของตนหรือหนวยบริการปฐมภูมิในเครือขายหนวยบริการท่ีเกี่ยวของในเขตพ้ืนท่ี รวมถึงการใชสิทธิของ

บุคคลซึ่งลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจํานอกเขตพ้ืนท่ีซึ่งมีรอยตอกับเขตพ้ืนท่ีดังกลาว ถือเปนกรณี

ท่ีมีเหตุสมควร”
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หลักการสําคญั 

1. การใชบริการ : เปนการใชบริการ OP ที่มีเหตุสมควร และจําเปนตองเขารับบริการที่หนวยบริการ

อื่น (ที่ไมใชหนวยบริการประจําหรือหนวยบริการปฐมภูมิในเครือขายของตนเอง)

2. ประเภทบริการ : เปนบริการระดับปฐมภูมิ

3. การเขารับบริการของประชาชน และอัตราจาย : จายตามระบบ point system with GB

3.1 ในจังหวัด : เขารับบริการยัง รพศ./รพท./รพ.ที่มีศักยภาพเทียบเทา (ตามรายชื่อที่กําหนด) 

จายตาม Fee schedule

3.2 ขามจังหวัด/ขามเขต
- หนวยบริการระดับปฐมภูมิ (ท่ีไมมีแพทยประจํา) จายตามจริงไมเกิน 70 บาท/คร้ัง

- หนวยบริการระดับปฐมภูมิ (มีแพทยประจําปฏิบัติงาน 5 วันตอสัปดาห) จายตาม Fee schedule

- หนวยบริการระดับ รพช./รพศ./รพท./ รพ.ท่ีมีศักยภาพเทียบเทา (ตามรายชื่อท่ีกําหนด) จายตาม 

Fee schedule
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หลักเกณฑ เงื่อนไข กรณีประชาชนไปรับบริการในหนวยบริการอื่นที่มีเหตุสมควร 

การรบับรกิารในหนว่ยบรกิารอืน่กรณีทีม่เีหตสุมควร

ในจงัหวดั ขา้มจงัหวดัในเขต
(ทกุระดบั)

รพ.สต./
รพช.

รพท./รพศ./รพ.ทีม่ ี
ศกัยภาพเทยีบเทา่

 จา่ยตามราคาทีต่กลงกัน
 โดยให ้สสจ.ทําหนา้ที่

ในการ Clearing house 

กรณี walk in
 ใชร้ะบบพสิจูนต์ัวตน
 รพ.ตามรายชือ่ทีกํ่าหนด
 จา่ยตาม Fee schedule 

และ Fee for service
with point system 

กรณี walk in
 ใชร้ะบบพสิจูนต์ัวตน
 ปฐมภมู ิทีไ่มม่แีพทยป์ระจํา 

จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 70 บาท
 ปฐมภมู ิทีม่แีพทยป์ฏบิัตงิาน 

5 วนัตอ่สปัดาห ์และหน่วย
อืน่ๆ  จา่ยตามรายการ Fee 
schedule และ Fee for 
service with point system 

กรณี OP Refer/OPAE
 เบกิตามเงือ่นไขระบบปกติ กรณีขา้มเขตพืน้ทีร่อยตอ่ทีม่ ี

ขอ้ตกลงเดมิ ใชเ้งือ่นไขตาม
ขอ้ตกลงเดมิ 

กรณี OP Refer/OPAE 
 เบกิจา่ยตามราคาที ่           

ตกลงกันในจังหวดั

ขา้มเขต *
(ทกุระดบั)

กรณี walk in
 ใชร้ะบบพสิจูนต์ัวตน
 ปฐมภมู ิทีไ่มม่แีพทยป์ระจํา 

จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 70 บาท
 ปฐมภมู ิทีม่แีพทยป์ฏบิัตงิาน 

5 วนัตอ่สปัดาห ์และหน่วย
อืน่ๆ  จา่ยตามรายการ Fee 
schedule  และ Fee for 
service with point system 

กรณี OP Refer/OPAE
 เบกิตามเงือ่นไขระบบปกติ

4
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ยาหมดมาขอรับยาที่ไมใช 

รพ.ที่รักษาเปนประจํา

เจ็บปวยเล็กนอย เชน ปวดหัว ไขหวัด 

ปวดทอง เคืองตา ฯลฯ ที่ไมเขาเกณฑ 

คาบริการ OP Refer & OP AE 

ทันตกรรม (ทันตกรรมพ้ืนฐาน ถอน 

อุด ขูดหินปูน และบริการที่ไมเขาขาย

กองทุนยอย)

ทําแผลตอเนื่อง /ฉีดวัคซีน 

หมายเหตุ : การเบิก Walk in ตองไมซ้ําซอนกับการจายท่ีมีในกองทุนอื่น เชน TB, มะเร็ง, ไตวายเรื้อรัง

ตัวอยางบริการผูปวยนอก กรณี Walk in

5
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หลักเกณฑ เงื่อนไขการจายคาบริการ

1. เปนการใหบริการแกผูมีสิทธิ UC ที่เขารับบริการประเภทประเภทผูปวยนอก กรณีที่มีเหตุสมควร ที่เขารับบริการนอกหนวยบริการ

ประจํา หรือหนวยบริการปฐมภูมิในเครือขาย โดยไมมีหนังสอืสงตวั ประกอบดวย

1.1 ภายในจังหวัด เปนการเขารับบริการยัง รพท./รพศ./รพ.ที่มีศักยภาพเทียบเทา (ตามรายช่ือที่กําหนด) 

อัตราการจาย สปสช.จายคาใชจายตามรายการและอัตราท่ี สปสช.กําหนด (Fee Schedule)และตามราคาเรียกเก็บ (Fee for 

service) ดวยระบบ Point system with Global budget 

1.2 ขามจังหวัด และขามเขต 

อัตราการจาย 

1) หนวยบริการระดับปฐมภูมอ่ืินนอกเครือขาย 

1.1 กรณีหนวยบริการที่ไมมีแพทย สปสช.จายคาใชจาย ตามจริงไมเกิน 70 บาทตอคร้ังบริการ

1.2 กรณีหนวยบริการมีแพทยประจํา สปสช.จายคาใชจายตามรายการและอัตราท่ีสปสช.กําหนด (Fee Schedule) และ

ตามราคาเรียกเก็บ (Fee for service)  ดวยระบบ Point system with Global budget 

2) การใชบริการในหนวยบริการอ่ืนนอกเครือขาย นอกเหนือจากขอ 1) สปสช.จายคาใชจายตามรายการและอัตราท่ีสปสช.

กําหนด (Fee Schedule) และตามราคาเรียกเก็บ (Fee for service)  ดวยระบบ Point system with Global budget 

2. หนวยบริการที่ใหบริการใชระบบพิสูจนตัวตนเพ่ือยืนยันการเขารับบริการ ดวยบัตร Smart card หรือตามแนวทางที่กําหนด       

โดยสงขอมูลขอรับคาใชจายผานโปรแกรม e-Claim

3. มีผลตั้งแตการใหบริการวันที ่1 มกราคม 2565
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการรับคาใชจาย 

กรณีบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

ปงบประมาณ 2565 ที่มีการเปลี่ยนแปลง

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

บริการฝากครรภ 

บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

แวนตาสําหรับเด็กท่ีมีปญหาสายตาผิดปกติ
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หลักเกณฑการจาย : บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู

รายการ หลักเกณฑและอัตราการจายคาบริการ

1. กลุมเปาหมาย • หญิงไทยอายุ 30 - 59 ป ทุกคน หรือหญิงไทยอายุ 15 - 29 ป ท่ีมีความเสี่ยงสูง 

• มีการพิสูจนตัวตนเพ่ือยืนยันการใชสิทธิของตนเองในการเขารับบริการ 

• เขารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู 1 ครั้ง ทุก ๆ 5 ป 

2. การบริการ • เปนบริการตรวจดวยวิธี Pap smear หรือวิธี visual inspection with acetic acid (VIA) หรือวิธี HPV DNA 

Test  วิธีใดวิธีหน่ีง 

• หนวยบริการสามารถใหบริการไดโดยไมตองผานระบบสงตอ

3. หนวยบริการ หนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ท่ีสามารถใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกูได

4. หลักเกณฑและอัตราการ

จายคาบริการ

1. หนวยบริการท่ีจะใหบริการตรวจคัดกรองดวยวิธี VIA ตองเปนหนวยบริการเดิมท่ีดําเนินการอยูแลว

2. กรณีผลการตรวจคัดกรองพบความผิดปกติ

ก. ตรวจดวยวิธี Pap smear และผลผิดปกตเิปนภาวะ precancerous ใหตรวจวินิจฉัยดวย Colposcope และ

หรือตัดชิ้นเน้ือ (Biopsy/LEEP) และตรวจทางพยาธิวิทยา

ข. ตรวจดวยวิธี HPV DNA Test พบสายพันธุ 16/18 ใหตรวจวินิจฉัยดวย Colposcope และหรือตัดชิ้นเน้ือ 

(Biopsy/LEEP) และตรวจทางพยาธิวิทยา

ค. ตรวจดวยวิธี HPV DNA Test พบสายพันธุ non 16/18 ใหตรวจดวย วิธี Liquid based cytology และหาก

ผล การตรวจผิดปกตเิปนภาวะ precancerous ใหตรวจวินิจฉัยดวย Colposcope และหรือตัดชิ้นเน้ือ 

(Biopsy/LEEP) และ ตรวจทางพยาธิวทิยา 
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หลักเกณฑการจาย : บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู

รายการ หลักเกณฑและอัตราการจายคาบริการ

4. หลักเกณฑและอัตราการ

จายคาบริการ (ตอ)

3. บริการตรวจดวยวิธี pap smear หรือตรวจดวยวิธี VIA               จายแบบเหมาจายในอัตรา 250 บาทตอครั้ง

4. บริการตรวจดวยวิธี HPV DNA Test

ก. บริการเก็บตัวอยาง                                       จายแบบเหมาจายในอัตรา 50 บาทตอครั้ง

ข. ตรวจทางหองปฏิบัติการ รวมคาบรหิารจัดการ

- กรณีใชน้ํายาตรวจสายพันธุ 16,18 และสายพันธุอ่ืนๆ จายแบบเหมาจายในอัตรา 280 บาทตอครั้ง

(HPV 16,18 and other types)

- กรณีใชน้ํายาตรวจชนิดจําแนก 14 สายพันธุ ข้ึนไป จายแบบเหมาจายในอัตรา 370 บาทตอครั้ง

(HPV 14 high risk types

5. บริการตรวจดวยวิธี Liquid based cytology จายแบบเหมาจายในอัตรา 250 บาทตอครั้ง

6. บริการตรวจยืนยันดวยวิธี Colposcope รวมการตัดช้ินเนื้อ จายแบบเหมาจายในอัตรา 900 บาทตอครั้ง

( Biopsy หรือ LEEP) และตรวจทางพยาธิวิทยา

5. การสงขอมูล และรอบ

การจาย

สงขอมูลผานโปรแกรม e-Claim ของ สปสช. (http://eclaim.nhso.go.th)

ประมวลผลการจายผานระบบ e-Claim Seamless ทุก 15 วัน

http://eclaim.nhso.go.th/
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หลักเกณฑการจาย : บริการฝากครรภ

รายการ หลักเกณฑและอัตราการจายคาบริการ

1. กลุมเปาหมาย • หญิงไทยตั้งครรภทุกคน 

• มีการพิสูจนตัวตนเพ่ือยืนยันการใชสิทธิของตนเองในการเขารับบริการ

2. การบริการ • เปนบริการฝากครรภ  

• หนวยบริการสามารถใหบริการไดโดยไมตองผานระบบสงตอ

3. หนวยบริการ หนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ท่ีสามารถใหบริการฝากครรภได

4. หลักเกณฑและอัตราการ

จายคาบริการ

1. ใหบริการตามชุดสิทธิประโยชนพ้ืนฐานสําหรับบริการฝากครรภตามประกาศคณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพ

แหงชาติ วาดวยประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสขุ และตามมาตรฐานการดูแลของกรมวิชาการ

2. การใหบริการทันตกรรมสงเสริมปองกันในหญิงตั้งครรภ เปนการใหบริการโดยทันตแพทย ยกเวนในหนวยบริการ

ภาครัฐสามารถดําเนินการโดยทันตาภิบาลได  โดยทันตแพทยเปนผูกํากับดแูล

3. คาบริการดูแลการฝากครรภ จายแบบเหมาจายในอัตรา 360 บาทตอครั้ง ครั้งท่ี 9 ขึ้นไป สํานักงานจะขอรายละเอียด

เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาจาย

4. คาตรวจทางหองปฏิบัติการ เหมาจายในอัตรา 600 บาทตอการตั้งครรภ โดยตองตรวจครบตามรายการท่ีกาํหนด 

ไดแก VDRL, HIV Antibody, Hepatitis B surface antigen (HBs Ag), CBC + MCV และ/หรือ DCIP และ Blood 

group : ABO/Rh (ครบทุกรายการ)
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หลักเกณฑการจาย : บริการฝากครรภ

รายการ หลักเกณฑและอัตราการจายคาบริการ

4. หลักเกณฑและอัตราการ

จายคาบริการ (ตอ)

5. คาตรวจทางหองปฏิบัติการ เหมาจายในอัตรา 190 บาทตอการตั้งครรภ ไดแก การตรวจ VDRL และ HIV 

Antibody  โดยตรวจเมื่ออายุครรภใกลครบกําหนด

6. บริการตรวจอัลตราซาวด เหมาจายในอัตรา  400 บาทตอการตั้งครรภ

7. บริการตรวจสุขภาพชองปากและบริการขัดทําความสะอาดฟน  เหมาจายในอัตรา 500 บาทตอการตั้งครรภ

การใหบริการทั้ง 2 กิจกรรม อาจไมจําเปนตองใหบริการในวันเดียวกัน 

เร่ิมใชวันที่ 1 ธันวาคม 2565

5. การสงขอมูลและรอบการ

จาย

สงขอมูลผานโปรแกรม e-Claim ของ สปสช. (http://eclaim.nhso.go.th)

ประมวลผลการจายผานระบบ e-Claim Seamless ทุก 15 วัน

http://eclaim.nhso.go.th/
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หลักเกณฑการจาย : แวนตาสําหรับเด็กที่มีสายตาผิดปกติ
รายการ หลักเกณฑและอัตราการจายคาบริการ

1. กลุมเปาหมาย เด็กไทยทุกคน อายุ 3 – 12 ป  หรือ เด็กอนุบาล 1 – เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  คนละไมเกิน 1 อันตอป

2. การบริการ เปนบริการแวนตาสําหรับเด็กท่ีมีสายตาผดิปกติ  โดยการตรวจคัดกรอง  วินิจฉัย ใหแวนตาสําหรับเด็ก

3. หนวยบริการ หนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ท่ีสามารถใหบริการแวนตาสําหรับเด็กท่ีมีสายตาผิดปกต ิโดยใหบรกิาร

1. การตรวจคัดกรองในเด็ก

2. การตรวจวินิจฉัย วัดคาสายตา และสั่งตัดแวนตา โดยจักษุแพทย นักทัศนมาตร  และพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

3. การตรวจติดตามหลังจากไดรบัแวนตาครบ 6 เดือน

4. หลักเกณฑและอัตราการ

จายคาบริการ

สําหรับการจัดบริการสาธารณสุข เปน คาเลนส คากรอบแวน รวมอุปกรณและคาประกอบแวนตา โดยอิงตามการใชเลนส 

ตามรายการและอัตรา ดังน้ี

1. เลนสสายตาผดิปกตท่ัิวไป (Stock lens) ใชสําหรับเด็กท่ีมีคาสายตา ชวง -6.0 ถึง +6.0 หรือ สายตาเอียงไมเกนิ -

2.0 D จายแบบเหมาจายในอัตราอันละ 600 บาท 

2. เลนสสายตาผดิปกตท่ีิตองสัง่ตดัพิเศษ (Lab lens) ใชสําหรับเด็กท่ีมีคาสายตาผดิปกต ิท่ีมีกําลังเลนสเกนิชวงเลนส

สายตาผิดปกตท่ัิวไป (ขอ 1) หรือมีปญหาความผิดปกติทางตาดานอื่นท่ีสามารถแกไขไดดวยแวนตา จายแบบเหมาจาย

ในอัตรา อันละ 600 บาท

5. การสงขอมูลและรอบการ

จาย

สงขอมูลผานโปรแกรม e-Claim ของ สปสช. (http://eclaim.nhso.go.th)

ประมวลผลการจายผานระบบ e-Claim Seamless ทุก 15 วัน

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