
การจดัการธรุกรรมการเบกิจา่ย 
คา่รกัษาพยาบาลสทิธพินกังานสว่นทอ้งถิน่ 

(อปท.)

ฝายบริหารการจัดสรรและชดเชยคาบริการ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  



ทีม่าและความสําคญั
• เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ห ล ัก ป ร ะ ก ัน สุ ข ภ า พ  เ พื่อ ใ ห้
ประชาชนเข้าถงึการรบับรกิาร
อย่างมคีุณภาพ สะดวก รวดเร็ว 
ท ัง้การ บูรณาการสทิธขิองผูป่้วย
ที่พ ึง ไ ด้ร ับ จ า ก ร ะ บ บ ป ร ะ ก ัน
สขุภาพตา่งๆ อยา่งเสมอภาค เทา่
เทยีมและมมีาตรฐานเดยีวกนั



วตัถปุระสงคข์องการดาํเนนิงานโครงการเบกิจา่ยตรงสทิธ ิอปท. 

ระบบ
เบกิจา่ยตรง

สง่เสรมิจดัระบบใหไ้ดร้บั
บรกิารสาธารณสขุทีม่ ี

มาตรฐานอยา่งท ัว่ถงึและ มี
ประสทิธภิาพ เหมาะสมกบั
ความจําเป็นดา้นสขุภาพ

ลดปญัหาการสํารอง
จา่ยคา่รกัษาพยาบาล
ของพนกังาน อปท. 
โดยเฉพาะในโรคทีม่ ี

คา่ใชจ้า่ยสงู

ลดภาระคา่ใชจ้า่ยของ อปท.
ขนาดเล็ก ทีม่งีบประมาณคา่

รกัษาพยาบาลนอ้ย สง่ผลตอ่การ
เพิม่ประสทิธภิาพในการ

บรหิารงานพฒันาทอ้งถิน่มากขึน้

สรา้งความม ัน่คงดา้น
สขุภาพ ขวญัและ

กาํลงัใจใหผู้ป้ฎบิตังิาน
เพือ่ประชาชน



การจดัการระบบเพือ่รองรบัการดาํเนนิงาน
1. ระบบฐานทะเบยีนผูม้สีทิธิ

2. ระบบทะเบยีน (สถานพยาบาล) เบกิจา่ยตรง

3. ระบบการขอรบัการชดเชยคา่บรกิารสาธารณสขุ กรณีเบกิจา่ยตรง และกรณี
สาํรองจา่ย (ใบเสร็จ)

4. ระบบตรวจสอบหลงัจา่ย (Audit)

5. ระบบคุม้ครองสทิธผิูม้สีทิธแิละระบบชว่ยเหลอื  (Help Desk ,1330)

6.  ระบบขอ้มลูเพือ่การตดิตามประเมนิผลสภาวะสขุภาพของผูม้สีทิธิ



แนวคดิในการเบกิจา่ยคา่รกัษาพยาบาล

การสรา้งเสรมิป้องกนัโรค

• การสรา้งเสรมิสขุภาพป้องกนัโรค 
และการตรวจสขุภาพประจาํปีที่
จาํเป็นและเหมาะสม

การรกัษาพยาบาล

• เพือ่ใหผู้ป่้วยฟ้ืนคนืสภาพ หายจาก
ความเจ็บป่วย โดยการ
รกัษาพยาบาลทีเ่ป็นมาตรฐาน 
ไมใ่ชก่ารทดลองหรอืการวจิยั



ครอบคลมุการเจ็บป่วยทกุกรณี แตไ่มร่วมถงึการเสรมิความงาม 

สามารถเขา้รบัการรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ไดท้กุแหง่ท ัว่ประเทศ

สามารถเขา้รบัการรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนไดต้ามเงือ่นไขทีก่ระทรวงมหาดไทย
กาํหนด

การตรวจสขุภาพประจําปี (Health Screening) เฉพาะผูม้สีทิธ(ิขา้ราชการ, ลกูจา้งประจํา, ผูร้บัเบีย้
หวดับาํนาญ) ตรวจสขุภาพไดปี้ละ 1 คร ัง้ (ตามปีงบประมาณ)

สทิธปิระโยชนเ์กีย่วกบัการรกัษาพยาบาลของขา้ราชการ
และพนกังานและลกูจา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่



การเขา้รบับรกิารและวธิปีฏบิตัใินการเขา้รบับรกิาร 

ระบบการเบกิจา่ยตรง

-แสดงบตัรประชาชน หรอื บตัรทีท่างราชการ
ออกให้
-สถานพยาบาลตรวจสอบสทิธ ิ>> ใหบ้รกิาร 

>> ยกเลกิการลงทะเบยีนเบกิจา่ยตรง
>> ไมต่อ้งรดูบตัร Smart Card บนัทกึคา่ใชจ้า่ย
ผา่นเคร ือ่ง EDC

กรณีผูป่้วยนอก

กรณีสํารองจา่ย
-ผูม้สีทิธเิขา้รบับรกิาร ณ สถานพยาบาล
-สาํรองจา่ยคา่รกัษาพยาบาล

รพ. เบกิจา่ยในระบบแทนผูม้สีทิธ ิ

ใชใ้บเสร็จเบกิ โดยยืน่ ณ สว่นราชการตน้สงักดั
(องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่)



การเขา้รบับรกิารและวธิปีฏบิตัใินการเขา้รบับรกิาร 

ระบบการเบกิจา่ยตรง

หมายเหต ุ: การตรวจสอบสทิธ ิณ วนัทีร่บับรกิาร

กรณีผูป่้วยใน

รพ. เบกิจา่ยแทนผูม้สีทิธ ิการสง่ขอ้มลูเบกิจา่ย โปรแกรม e-Claim

ผูม้สีทิธ ิไมต่อ้งสํารองจา่ยคา่รกัษาพยาบาล

ผูม้สีทิธขิอหนงัสอืรบัรองสทิธจิากตน้สงักดั   
- รพ.นําหนงัสอืรบัรองสทิธมิาขอเลขอนุมตั ิ(ใน

โปรแกรม NHSO Client)
- รพ.บนัทกึเลขอนุมตัใินโปรแกรมเบกิจา่ยตรง

ไมพ่บสทิธิ

- รพ. ขอเลขอนุมตั ิ(ในโปรแกรม NHSO Client )

- รพ. สง่ขอ้มลูเบกิจา่ยในระบบเบกิจา่ยตรง

ตรวจพบสทิธิ



หลกัเกณฑ์ เงือ่นไขการเบกิจา่ยคา่รกัษาพยาบาล

สทิธสิวสัดกิารพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (อปท.)

ฝ่ายบรหิารการจดัสรรและชดเชยคา่บรกิาร
สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ



อตัราจา่ยคา่รกัษาพยาบาล สทิธ ิอปท.

• จา่ยตามที่
สถานพยาบาลเรยีก
เก็บ (Fee  for  
service) หรอื ตาม
อตัราที่
กรมบญัชกีลาง
กําหนด (บางหมวด)

• จา่ยตามผลการ
คาํนวณคา่นํา้หนกั
สมัพทัธ ์คณูดว้ย
อตัราจา่ยของแตล่ะ
โรงพยาบาล

• จา่ยตามรายการและราคา
ทีก่รมบญัชกีลางกาํหนด

• กรณียา จา่ยตามราคาที่
กรมบญัชกีลางกาํหนด 
หรอืตามทีโ่รงพยาบาล
เรยีกเก็บ

กรณีผูป่้วยนอก กรณีผูป่้วยใน กรณีจา่ยเพิม่เตมิในผูป่้วยใน 
(Additional  payment)



กรณีผูป่้วยนอก

-จา่ยตามทีส่ถานพยาบาลเรยีกเก็บ
-หมวดทีก่ําหนดรายการและอตัราจา่ย >> จา่ยตามรายการ ไมเ่กนิราคาทีก่รมบญัชกีลางกําหนด

-เบกิไดท้ ัง้ระบบใบเสร็จรบัเงนิ และระบบเบกิจา่ยตรง



กรณีผูป่้วยใน

1. คาํนวณคา่นํา้หนกัสมัพทัธ ์(DRG) x อตัราจา่ยของ รพ.ตามทีก่รมบญัชกีลางกาํหนดในแตล่ะ
ปีงบประมาณ

2. กรณีการรกัษาโรคมะเร็ง คาํนวณคา่นํา้หนกัสมัพทัธ ์(DRG) ของโรคมะเร็ง และจา่ยคา่ยา
มะเร ็งเพ ิม่เตมิตามรายการทีก่ าํหนด 

(คาํนวณโดย  (Adj.rw X ccuf X อตัราจา่ย) + คา่ยามะเร็ง)

3. การจา่ยเพิม่เตมิจากผลการคาํนวณคา่นํา้หนกัสมัพทัธ์

-คา่หอ้งและคา่อาหาร ตามรายการและอตัราทีก่าํหนด

-คา่อวยัวะเทยีมและอปุกรณ ์ตามรายการและอตัราทีก่ําหนด

-คา่ยาตามรายการทีก่ําหนด ตามราคาทีส่ถานพยาบาลเรยีกเก็บ หรอืตามอตัราทีก่ําหนด

-คา่ยากลบับา้น กรณีผูป่้วยตอ้งไดร้บัยาตอ่เนือ่งหรอืผูป่้วยโรคเรือ้รงั

ผูป่้วยในท ัว่ไปทกุกรณี

รพ. เป็นผูเ้บกิจา่ยแทนผูม้สีทิธ ิ



หมวดคา่รกัษาพยาบาล และ อตัราการจา่ย



- เบกิจา่ยตามรหสัและอตัราที่
กําหนด

- การเบกิท ัง้จา่ยตรงและใบเสร็จ ให้
สถานพยาบาลระบรุหสัรายการ     

- กรณีผูป่้วยนอก เบกิคา่เตยีง
สงัเกตอาการตามเงือ่นไขที่
กําหนด และระบรุหสัรายการ     

คา่หอ้ง/คา่อาหาร และ อปุกรณฯ์

หมวดที ่1 คา่หอ้ง/คา่อาหาร

 เบกิจา่ยตามรหสัและอตัราทีก่าํหนด
 เบกิจา่ยในระบบเบกิจา่ยตรง ยกเวน้ ฟนัเทยีม

สามารถเบกิใบเสร็จได ้
 กรณีสถานพยาบาลไมม่รีายการอปุกรณส์ามารถ

ใชใ้บเสร็จเบกิตน้สงักดัได ้(มแีบบ 7135 จาก รพ.รฐั)
 การเบกิท ัง้จา่ยตรงและใบเสร็จใหส้ถานพยาบาล

ระบรุหสัรายการ  ต ัง้แต ่1 ม.ค. 2561 เป็นตน้ไป
 กรณีรายการอปุกรณม์รีาคาสงูกวา่ทีก่าํหนด หาก

ผูม้สีทิธปิระสงคใ์ชส้ามารถเก็บสว่นเกนิจากสทิธิ
ได้

 เบกิคา่ซอ่มไดไ้มเ่กนิครึง่หนึง่ของราคาอปุกรณท์ี่
ประกาศ

ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0422.2/
พเิศษ ว2  ลว 4/12/56

หมวด 2 อวยัวะเทยีมและ
อปุกรณ์ในการบดัรกัษาโรค

ที ่กค 0416.4/ว 484



คา่ยา

1. กลุม่ยาทีต่อ้งขออนมุตักิอ่นการใชย้า 6 กลุม่ 
1) ยามะเร็ง
2) ยาโรครมูาตกิ 
3) ยาโรคสะเก็ดเงนิ และโรคเพมพกิสั (Pemphigus)
4) ภาวะมา่นตาอกัเสบ หรอื ยเูวยีอกัเสบ (uveitis)
5) โรคลําไสอ้กัเสบเรือ้รงั (Inflammatory bowel disease : IBD) 
6) กลุม่ยาชวีวตัถทุ ีม่คีา่ใชจ้า่ยสงู BLPA (biologic PA)

หมายเหต ุ: 
-ตามรายการและอตัราทีก่รมบญัชกีาํหนด
-เบกิไดใ้นระบบเบกิจา่ยตรงเทา่น ัน้

2. กลุม่ยาทีไ่มใ่หเ้บกิจา่ยตรง ตามรายการทีก่าํหนด
ผูม้สีทิธติอ้งสาํรองจา่ยและเบกิดว้ยใบเสร็จเทา่น ัน้

3. ยาทีไ่มส่ามารถเบกิได ้ตามรายการทีก่าํหนด

คา่ยาเบกิไดต้ามทีส่ถานพยาบาล
เรยีกเก็บ

 กรณีใชย้านอกบญัชยีาหลกั
แหง่ชาตติอ้งบนัทกึเหตผุลใน
การใชย้า ( EA – EF )

(EF ผูม้สีทิธติอ้งชําระเองเนือ่งจากประสงคข์อใช้
เอง)

กรณีทีข่อเบกิในระบบใบเสร็จ ตอ้ง
แนบเอกสารรบัรองการใชย้านอก
บญัชยีาหลกัทกุคร ัง้

หมวดที ่ 3

**พบปญัหาการเบกิจา่ยยาขา้งตน้ประสาน สปสช.เพือ่ใหข้อ้มลูและ
รายละเอยีดเงือ่นไขการเบกิจา่ย



คา่ยากลบับา้น
หมายถงึ สว่นของคา่ยาทีใ่หผู้ป่้วยนํากลบัไปใชท้ี่

บา้น (กรณีโรคเรือ้รงัหรอืตอ้งรกัษาตอ่เนือ่ง) โดย
สถานพยาบาลแยกออกจากคา่ยาทีใ่ชข้ณะอยู่
โรงพยาบาล ไมว่า่จะเป็นยาฉดีหรอืยารบัประทาน

การจา่ยยาตอ้งสอดคลอ้งกบัวนันดั และแผนการรกัษา
รพ. เบกิจา่ยใหใ้นระบบเบกิจา่ยตรง

หมวดที ่ 4



คา่เวชภณัฑท์ีม่ใิชย่า

• กรณีทีใ่ชใ้นโรงพยาบาล  เบกิไดต้ามสถานพยาบาลเรยีกเก็บ
• กรณีนํากลบับา้น เบกิได ้8 รายการ  เทา่น ัน้ผูป่้วยนอก

• เบกิเหมารวมอยูใ่นคา่นํา้หนกัสมัพทัธท์ ีค่าํนวณได้ผูป่้วยใน

หมายถงึ คา่วสัดทุางการแพทยท์ีใ่ชเ้พือ่การบาํบดัรกัษาผูป่้วยในโรงพยาบาล

คา่วสัดทุางการแพทย ์ ทีค่ดิราคารวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยหมดอืน่ 
หา้มนํามาเบกิในหมวดนี ้

หมวดที ่ 5



 เบกิจา่ยตามรหสัและอตัราทีก่าํหนด
 เบกิจา่ยไดใ้นระบบเบกิจา่ยตรงและใบเสร็จ 
 การเบกิท ัง้จา่ยตรงและใบเสร็จใหส้ถานพยาบาลระบรุหสัรายการ 
 ผูป่้วยนอกจา่ยตามรหสัและอตัราทีป่ระกาศ
 ผูป่้วยในรวมในการคาํนวณคา่นํา้หนกัสมัพทัธ์
 รายการนอกเหนอืจากทีก่ําหนด ไมส่ามารถเบกิจา่ยได้

หมวด 6 ,7 ,8 และ 9
หมวด 6 : คา่บรกิารโลหติและสว่นประกอบของโลหติ 
หมวด 7 : คา่ตรวจวนิจิฉยัทางเทคนคิการแพทยแ์ละพยาธวิทิยา
หมวด 8 : คา่ตรวจวนิจิฉยัและรกัษาทางรงัสวีทิยา
หมวด 9 : คา่ตรวจวนิจิฉยั โดยวธิ ีพเิศษอืน่ๆ



คา่อปุกรณ์ของใชแ้ละเครือ่งมอืทางการแพทย์

ค่าใชจ้่ายในการใชอุ้ปกรณ์หรอืเครือ่งมอื
ข อ ง ส ถ า น พ ย า บ า ล เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
บําบดัรกัษา โดยใหร้วมคา่ยาและวสัดสุ ิน้เปลอืง
ที่จําเป็นต่อการใช้ และมีปร ิมาณการใช้ที่
แน่นอน ร่วมกบัอุปกรณ์ของใชแ้ละเครือ่งมอื
ทางการแพทยน์ ัน้ 

ท ัง้นีก้ารคดิคา่บรกิารจะตอ้งไมซํ่า้ซอ้นกบั
คา่บรกิารประเภทอืน่ และสถานพยาบาลตอ้งมี
หลกัเกณฑใ์นการกําหนดอตัราทีช่ดัเจน เชน่ 
เครือ่งชว่ยหายใจ (ใหร้วมคา่ออกซเิจน) 
เครือ่ง monitor ตา่ง ๆ และคา่ set ทีใ่ชใ้นการ
ตรวจรกัษาตา่ง ๆ เป็นตน้

หมวดที ่10

1. เครือ่งดมยาสลบและวสัดพุืน้ฐานทีใ่ช้
รว่มกบัเครือ่งดมยาสลบ เชน่ Bacteria 
filter ถงุและสายดดูเสมหะ กา๊ซออกซเิจน
และไนตรสัออกไซด ์เครือ่ง Monitor วดั 
Vital Signs อตัโนมตั ิ(NIBP, EKG) 
เครือ่งวดัคา่ความอิม่ตวัออกซเิจนในเลอืด 
และคา่แรงงานในการใหบ้รกิารวสิญัญหีอ้ง 
Recovery room

2. คา่วสัดพุืน้ฐานทีใ่ชใ้นการเปิดเสน้ เชน่ 
เข็มและชุดใหนํ้า้เกลอื 3-way, Extension 
tube, Syringes

หมวดที ่11คา่ทําหตัถการ และวสิญัญี

หลกัเกณฑใ์นการนบัเวลา เศษของเวลาตํา่กวา่ 
15 นาท ีไมใ่หค้ดิเงนิ เวลา 15-30 นาทใีหค้ดิ 30 
นาท ีถา้เกนิ 30 นาท ีใหค้ดิเป็นช ัว่โมง (นบัตามที่
ปรากฏในใบดมยาสลบ)

 ผูป่้วยนอกจา่ยตามทีส่ถานพยาบาลเรยีกเก็บ
 ผูป่้วยในรวมในการคาํนวณคา่นํา้หนกัสมัพทัธ์



คา่บรกิารและคา่บรกิารทางทตักรรม

หมวดที ่12 คา่บรกิารทางการพยาบาล

 เบกิจา่ยไดท้ ัง้ระบบใบเสร็จและ
ระบบเบกิจา่ยตรง 

 สถานพยาบาลระบรุหสัรายการ     
ท ัง้ประเภท IP และ OP ต ัง้แต ่
1 ต.ค. 2559 เป็นตน้ไป

ว 246 ลว 16
ม.ิย.59

หมวดที ่13 คา่บรกิารทางทนัตกรรม

2. คา่บรกิารกจิกรรมพเิศษทีน่อกเหนอืจาก
คา่บรกิารพืน้ฐาน

รวมคา่ชุดเครือ่งมอื คา่
ยา และวสัดสุ ิน้เปลอืง

จา่ยจรงิไมเ่กนิราคา
กลางทีก่าํหนด

1. คา่บรกิารพยาบาลท ัว่ไป และ คา่บรกิาร
พยาบาลท ัว่ไป ICU

คดิเหมาจา่ย
รายวนั

รวมอปุกรณ์/
วสัดพุืน้ฐาน

คดิคา่บรกิาร
เทา่กบัจํานวน

วนันอน

ว 177



คา่บรกิารทางกายภาพและแพทยแ์ผนไทย

 เบกิจา่ยไดท้ ัง้ระบบใบเสร็จและในระบบ
เบกิจา่ยตรง  มผีลบงัคบัใชก้บัการ
รกัษาพยาบาลต ั�งแต ่ 1 ม.ค. 2559 เป็น
ตน้ไป

 สถานพยาบาลระบรุหสัรายการท ัง้ประเภท 
IP และ OP ต ัง้แต ่1 ต.ค. 2559 เป็นตน้ไป

การเบกิตอ้งมใีบรบัรองประกอบการเบกิจา่ย
ทกุคร ัง้

หมวดที ่15 แพทยแ์ผนไทย

ว 447
ลว 12 พ.ย.58

เง ือ่นไข
มคีาํส ัง่แพทย ์ และบนัทกึการ
ใหบ้รกิาร  ครบถว้นทกุรายการ

อตัราการจา่ย
ตามทีส่ถานพยาบาลเรยีกเก็บ

หมวดที ่14 กายภายบาํบดัและเวชกรรมฟ้ืนฟู



หมวด 15 คา่บรกิารทางกายภาพและแพทยแ์ผนไทย

การรบับรกิารแพทยแ์ผนไทย และการแพทยแ์ผนจนี ตอ้งแนบเอกสารประกอบใบเสร็จ ดงันี้

1. กรณีแพทยแ์ผนไทย ใหแ้นบใบรบัรองซึง่ออกโดยผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผน
ไทย หรอืผูป้ระกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

2. กรณีทีแ่พทยแ์ผนจนี ใหแ้นบใบรบัรองซึง่ออกโดยผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมทีผ่า่นการอบรบหลกัสตูรการฝงัเข็มที่
ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานหลกัสตูรจากหนว่ยงานภาครฐัของไทย หรอืผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแ์ผนจนี

โดยใบรบัรองตอ้งระบโุรค หรอือาการ ระยะเวลาในการเร ิม่ตน้และสิน้สดุการรกัษาในแตล่ะคร ัง้อยา่ง
ชดัเจน หรอืรอบการรกัษาอยา่งชดัเจน ท ัง้นี ้ในแตล่ะรอบตอ้งไมเ่กนิ 1 เดอืน

ใบรบัรองประกอบการเบกิจา่ย



อตัราจา่ย :: จา่ยตามคา่นํา้หนกัสมัพทัธ ์(ในระบบ
เบกิจา่ยตรง)
เง ือ่นไข   ::
 แยกเบกิจากแม่
 ใหผู้ม้สีทิธ ิ(พอ่หรอืแม)่ กรอกแบบฟอรม์รบัรอง

สถานะบตุรแบบฟอรม์ 7141 ตามระเบยีบของ
กรมบญัชกีลาง

 รพ.เบกิจา่ยในระบบเบกิจา่ยตรง ผา่นระบบ e-Claim

 สามารถใชห้นงัสอืรบัรองสทิธจิากตน้สงักดั เพือ่
ขอรบัสทิธเิบกิจา่ยตรงได้

กรณีเด็กแรกเกดิ 

สถานพยาบาลเบกิคา่
รกัษาพยาบาลจากกองทนุ
ผูป้ระสบภยัจากรถกอ่น ตามจาํนวน
เงนิทีใ่ชจ้รงิและไมเ่กนิวงเงนิที่ พรบ.
คุม้ครอง

เงือ่นไข   ::
สว่นเกนิ 30,000 บาท เบกิจา่ยกบั 

อปท. 

กรณี พรบ.ผูป้ระสบภยัจากรถ

**หมายเหต ุการเบกิกรณ ีดงักลา่ว 
ใชก้บักรณ ีเด็กแรกเกดิเทา่น ั�น



การเบกิคา่พาหนะสง่ตอ่ผูป่้วย

อตัราจา่ย :: เหมาจา่ย 500 + 4 บาท/
กโิลเมตร (ไป-กลบั)

เง ือ่นไข ::
ผูป่้วยใน

กรณีไมส่ามารถใหก้ารรกัษาผูป่้วยได้
สง่ไปเพือ่รกัษา รพ. อืน่ทีศ่กัยภาพสงู
กวา่

ผูป่้วยนอก
อบุตัเิหต/ุฉุกเฉนิ
ภาวะวกิฤต/ิอนัตรายตอ่ชวีติ
สง่ไปเพือ่รกัษา รพ. อืน่ทีศ่กัยภาพสงู
กวา่

ตน้
ท

าง ไมอ่าจใหก้ารรกัษา
ผูป่้วยได้
ผูป่้วยใน/ผูป่้วย
นอก ปล

าย
ท

าง รบัไวเ้ป็นผูป่้วยใน
สงัเกตอาการ

ไมส่ามารถเบกิในกรณีที ่
-รบัผูป่้วยจากบา้น หรอืทีเ่กดิเหตุ
-สง่ไปตรวจทางหอ้งทดลอง เอกซเรย์
-รถสว่นตวัหรอืรถสาธารณะ

เบกิไดใ้นระบบเบกิจา่ยตรงเทา่น ัน้ 
ไมส่ามารถเบกิในระบบใบเสร็จรบัเงนิได้



การเบกิคา่รกัษากรณีมปีระกนั

ใหเ้บกิจากบรษิทัประกนักอ่น

เบกิจาก อปท. (สมทบ)

ไมเ่กนิคา่รกัษาพยาบาลทีเ่กดิข ึน้จรงิ

กค. 0422.2/ว. 380
ลงวนัที ่30 กนัยายน 53



กรณีตรวจสขุภาพประจาํปี

- ตรวจสขุภาพประจาํปี
เบกิไดท้ ัง้ในระบบเบกิจา่ยตรง หรอื ใบเสร็จ

(สทิธขิา้ราชกาเบกิดว้ยใบเสร็จรบัเงนิ)

*เฉพาะผูม้สีทิธเิทา่น ัน้

กรณีใชใ้บเสร็จเบกิตน้สงักดั

เบกิไดต้ามรายการ และอตัราของ
คา่ตรวจสขุภาพประจําปีเทา่น ัน้

นอกเหนอืรายการทีก่ําหนดผูม้สีทิธติอ้ง
รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเอง



การเบกิสว่นตา่ง กรณีเป็นผูม้สีทิธปิระกนัสงัคม

เงือ่นไข ::

กรณีคา่รกัษาสว่นเกนิของสทิธปิระกนัสงัคม 
ใหเ้บกิสว่นตา่งเฉพาะกรณี ไดแ้ก่
1) คลอดบตุร เบกิสว่นเกนิ 13,000 บาท
2) คา่ลา้งไต (สว่นเกนิ 1,500 บาท) 
3) การเบกิ vascular access ซํา้ภายใน 2 ปี
4) ทาํฟนัสว่นเกนิจากคา่อดุฟนั ขดูหนิปนู   
และถอนฟนั ทีเ่กนิจาก 900 บาท/ปี 

กรณีตรวจสอบสทิธพิบวา่เป็นผูอ้าศยั
สทิธทิ ีม่สีทิธปิระกนัสงัคม 
รพ. เบกิจา่ยตรงผา่นระบบ แทนผูม้สีทิธ ิ

กรณีเบกิในระบบใบเสร็จรบัเงนิ ตอ้งมี
เอกสารใบรบัรองการไดร้บัเงนิคา่
รกัษาพยาบาลจากประกนัสงัคมครบ
ตามทีก่ําหนดแลว้

สว่นตา่งคา่หอ้ง คา่อปุกรณ ์ไมถ่อืเป็นสว่นตา่งคา่
รกัษาพยาบาล

เงือ่นไข ::
กรณีผูอ้าศยัสทิธทิ ีม่สีทิธสิทิธ ิ
ประกนัสงัคม สามารถเบกิสว่นตา่งเฉพาะ
กรณี ไดแ้ก่
1) คลอดบตุร เบกิสว่นเกนิ 15,000 
บาท
2) คา่ลา้งไต (สว่นเกนิ 1,500 บาท) 
3) การเบกิ vascular access ซํา้ภายใน 
2 ปี
4) ทําฟนัสว่นเกนิจากคา่อดุฟนั ขดู
หนิปนู   และถอนฟนั ทีเ่กนิจาก 900 
บาท/ปี 



กรณีฟอกเลอืดลา้งไต

ไตวายเฉยีบพลนั
อตัราจา่ย :: ตามเงือ่นไขการจา่ย
ประเภทผูป่้วยใน (DRGs) 

เง ือ่นไข   ::
 กรณีทีร่บัผูป่้วยทีน่อนนานเกนิ 

35 วนั สถานพยาบาลสามารถ
เบกิคา่ฟอกเลอืดแยกจากกรณี
ผูป่้วยใน ผา่นโปรแกรมที ่สปสช.
กําหนด (DMIS_HD)

ไตวายเรือ้รงั

เง ือ่นไข   ::
 กรณีทีผู่ม้สีทิธเิป็นสทิธปิระกนัสงัคมตนเองและอาศยั

สทิธจิากสทิธขิา้ราชการ/สทิธ ิอปท. ใหส้ามารถเบกิ
สว่นตา่งคา่ฟอกเลอืกได ้500 บาท 

 กรณีทีเ่ครือ่งฟอกไตของสถานพยาบาลรฐัไม่
เพยีงพอ สามารถออกหนงัสอืสง่ตวัไปเขา้รบับรกิาร
ในรพ.เอกชน  (บนัทกึการสง่ตอ่ผา่นระบบโปรแกรม 
DMIS_HD)

 สถานพยาบาลเอกชนทีร่บัการสง่ตอ่ สามารถ
ใหบ้รกิารฟอกเลอืด ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารและเบกิ
ยาผา่นระบบโปแกรม DMIS_HD ได ้ตามรายการและ
อตัราทีป่ระกาศกาํหนด



อตัราการเบกิจา่ย กรณีฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม

• ขอ้ 1.1 จา่ยคร ัง้ละ 2,000 บาท
• ขอ้ 1.2 จา่ยตามเรยีกเก็บ
• ขอ้ 1.3-1.5 จา่ยตามทีก่ระทรวงการคลงั

กาํหนด
• บนัทกึโปรแกรม DMIS (HD)

ขอ้ 1.1 จา่ยคร ัง้ละ 2,000 บาท
• ขอ้ 1.2 และ 1.3 จา่ยตามรายการและ

อตัราทีก่าํหนด
• บนัทกึโปรแกรม DMIS (HD)



1. บรกิารกอ่น 15 พฤษภาคม 2565 (กอ่นเขา้สูโ่รคประจาํถิน่) 
คา่บรกิารสําหรบัคนไทยทกุสทิธ ิ: เบกิจากกองทนุหลกัประกนั

สขุภาพแหง่ชาต ิ ตามรายการ และหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด

2. บรกิารต ัง้แต ่15 พ.ค. 2565 เป็นตน้ไป เบกิจากกองทนุ อปท. ตามเงือ่นไข รายการ
และอตัราทีก่ําหนด โดยเบกิในระบบเบกิจา่ยตรงเทา่น ัน้ จนกวา่จะประกาศเป็นโรคประจาํถิน่ จงึ
จะสามารถเบกิไดต้ามระบบปกต ิ(จา่ยตรง หรอื ใบเสร็จตามเงือ่นไขผูป่้วยนอก หรอืผูป่้วยใน)

กรณีการตรวจคดักรอง Covid-19 

สถานพยาบาลเป็นผูเ้บกิจา่ยแทนผูป่้วยเทา่น ัน้ ไมส่ามารถนําใบเสร็จมาเบกิจา่ยได้



กรณีการรกัษา Covid-19 

• จา่ยตามรายการและอตัราที่
กระทรวงการคลงักาํหนด (เฉพาะกรณี
โควดิ 19)

• สถานพยาบาลเป็นผูเ้บกิจา่ยแทน
ผูป่้วยเทา่น ัน้ ไมส่ามารถนําใบเสร็จมา
เบกิจา่ยได้

ตามแนวปฏบิตักิารเบกิคา่รกัษาพยาบาลกรณีผูม้สีทิธหิรอืบคุคลในครอบครวัเสีย่งหรอืตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 กอ่นเขา้สูก่ารเป็นโรคประจาํถิน่ ว 540 ลงวนัที ่08/06/2565



การเบกิคา่รกัษาพยาบาลกรณีเขา้รบับรกิารใน
สถานพยาบาลเอกชนกรณีฉุกเฉนิ

เงือ่นไขการเบกิ
- เขา้รับบรกิารในกรณีฉุกเฉนิ
- เขา้รับบรกิารเป็นกรณีผูป่้วยใน 
เทา่นัน้ 

เอกสารประกอบการพจิารณา
- ใบเสร็จรับเงนิ
- ใบแสดงรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย
ตา่งๆ
- ใบรับรองจากแพทยผ์ูรั้กษา ระบุ
ถงึความจําเป็นรบีดว่นในการเขา้รับ
รักษาพยาบาล



Q & A



สายดว่นใหค้าํปรกึษาโรงพยาบาล (Provider Center)

หมายเลข 02-554-0505
e-mail: providercenter@nhso.go.th

เพือ่ใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัเร ือ่งการเบกิจา่ย โปรแกรม
การโอนเงนิ สทิธปิระโยชน ์ฯลฯ

ขอบคณุคะ่


	หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล �สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (อปท.)
	Slide Number 2
	กรณีผู้ป่วยนอก
	กรณีผู้ป่วยใน
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	ค่ายากลับบ้าน
	ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	กรณีตรวจสุขภาพประจำปี
	Slide Number 19
	กรณีฟอกเลือดล้างไต
	อัตราการเบิกจ่าย กรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
	1. บริการก่อน 15 พฤษภาคม 2565 (ก่อนเข้าสู่โรคประจำถิ่น) �	ค่าบริการสำหรับคนไทยทุกสิทธิ : เบิกจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตามรายการ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Q & A
	Slide Number 26
	Slide Number 28

