
FM-๔๐๑-๐๔-๐๔๐ ฉบับท่ี ๐๕  
 วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 

ที่  สปสช. ๒.๕๗ /ว.๓๐๕๘  

 ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขประเภทบริการผู้ป่วยนอกกรณีที่มีเหตุสมควร 
ในพ้ืนที่เขตภาคอีสาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อำนวยการหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในพ้ืนทีค่วามรับผิดชอบของ สปสช. เขต 
๗ ขอนแก่น  สปสช.เขต ๘ อุดรธานี สปสช.เขต ๙ นครราชสีมา และ สปสช.เขต ๑๐ อุบลราชธานี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายฯ ในพ้ืนที่เขตภาคอีสาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   จำนวน ๑ ชุด 

 ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้กำหนดการเข้ารับบริการกรณี 
ที่ผู้มีสิทธิมีความจำเป็นในการเข้ารับบริการยังหน่วยบริการอ่ืนนอกจากหน่วยบริการประจำ หรือหน่วยบริการ
ปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี ่ยวข้อง ของบุคคลที่ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ ในพื้นที่ 
สปสช. เขต ๗ ขอนแก่น  สปสช.เขต ๘ อุดรธานี สปสช.เขต ๙ นครราชสีมา และ สปสช.เขต ๑๐ อุบลราชธานี  
ถือเป็นกรณีที่มีเหตุสมควรนั้น 

ในการนี้ เพื่อให้การขอรับค่าใช้จ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด (สปสช.) จึงขอส่งแนวทางปฏิบัติในการ
ขอรับค่าใช้จ่ายเพื ่อบริการสาธารณสุขประเภทบริการผู ้ป่วยนอกกรณีที่มีเหตุสมควร ในพื้นที่เขตภาคอีสาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(นายจเด็จ ธรรมธัชอารี) 
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ        
โทรศัพท์ ๐๖๑-๔๐๒-๖๔๒๓ 
ผู้รับผิดชอบ  นายวัชรินทร์  กือเย็น/นางสาวพิมพ์วสา  ศรีเมือง   
สำเนาเรียน ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น 

 ๒. ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี  
 ๓. ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๙ นครราชสีมา  
 ๔. ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี 

๑๒๐ หมู่  ๓ ชั้น  ๒ – ๔  อาคารรวมหน่วยงานราชการ  “ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐ ” 
ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพ ฯ  ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์  ๐๒ ๑๔๑ ๐๐๐๐ โทรสาร (Fax) ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ 
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แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขประเภทบริการผู้ป่วยนอก กรณีที่มีเหตุสมควร 
การใช้สิทธิรับบริการนอกหน่วยบริการประจำ หรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย 

ในพื้นที่เขตภาคอีสาน ปีงบประมาณ 2564  

……………………………………………………………… 
  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ
สาธารณสุขประเภทบริการผู้ป่วยนอก กรณีที่มีเหตุสมควร การใช้สิทธิรับบริการนอกหน่วยบริการประจำ หรือ
หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย ในพ้ืนที่เขตภาคอีสาน ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

(1) สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผลตั้งแต่การให้บริการวันที่ 1 มีนาคม 2564  

(2) สปสช. เขต 8 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย จังหวัด
เลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดบึงกาฬ โดยมีผลตั้งแต่การให้บริการวันที่ 1 มีนาคม 2564 

(3) สปสช. เขต 9 นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี
ผลตั้งแต่การให้บริการวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 

(4) สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี ประกอบด้วย จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ 
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีผลตั้งแต่การให้บริการวันที่ 5 เมษายน 2564 

 

ทั้งนี้ สปสช.ขอยกเลิกแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขประเภทบริการผู้ป่วย
นอก กรณีที่มีเหตุสมควร การใช้สิทธิรับบริการนอกหน่วยบริการประจำ หรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย               
ในพื้นที่ สปสช.เขต 9 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 (ตามหนังสือ สปสช.2.57/ว.0949 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2564) ประกอบด้วย  

ข้อ 1) บริการประเภทผู ้ป่วยนอกภายในจังหวัด  ในข้อ 1.2) การใช้บริการในโรงพยาบาลทั ่วไป/
โรงพยาบาลศูนย์ โดยไม่มีหนังสือส่งตัว และ  

ข้อ 2) บริการประเภทผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด ภายในเขต กรณีการใช้บริการนอกเครือข่ายหน่วยบริการ
ประจำหรือหน่วยบริการปฐมภูมิ และในโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ ข้ามจังหวัดภายในเขต โดยไม่มี
หนังสือส่งตัว 

 

 โดยใชแ้นวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขประเภทบริการผู้ป่วยนอก กรณีที่มี
เหตุสมควร การใช้สิทธิรับบริการนอกหน่วยบริการประจำ หรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย ในพื้นที่เขต
ภาคอีสาน ปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้แทน ดังนี้ 
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1) บริการประเภทผู้ป่วยนอกภายในจังหวัด โดยไม่มีหนังสือส่งตัว 
 เงื่อนไขการจ่าย 

1. หน่วยบริการที่ให้บริการโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ (รายการตามเอกสารแนบท้าย 1)  
2. เป็นการให้บริการแก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีหน่วยบริการประจำในพื้นที่  ประเภท

ผู้ป่วยนอก กรณีที่มีเหตุสมควร ที่เข้ารับบริการยังโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด โดยไม่มี
หนังสือส่งตัว  

3. หน่วยบริการทีใ่ห้บริการใช้ระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการเข้ารับบริการ โดยขอ Authentication 
Code ด้วยบัตร Smart card 

 

อัตราการจ่ายเงินชดเชย 
   สปสช.จ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยบริการที ่ให้บริการตามรายการและอัตราที่ สปสช.กำหนด (Fee 
Schedule (รายการตามเอกสารแนบท้าย 2) และตามราคาเรียกเก็บ (Fee for service)  ด้วยระบบ Point 
system with Global budget  

  ทั้งนี้ สำหรับการให้บริการประเภทผู้ป่วยนอก กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือกรณีที่มีหนังสือ     
ส่งตัวจากหน่วยบริการประจำ หรือเครือข่ายการส่งต่อในจังหวัด หน่วยบริการจะได้รับการจ่ายชดเชยตาม อัตราที่         
ตกลงร่วมกันภายในจังหวัด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทำหน้าที่ชำระบัญชีระหว่างกัน (Clearing 
house) ตามแนวทางของแต่ละจังหวัด  
 
2) บริการประเภทผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด ภายในเขต 
  กรณีการใช้บริการนอกเครือข่ายหน่วยบริการประจำหรือหน่วยบริการปฐมภูมิ และในโรงพยาบาล

ทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ ข้ามจังหวัดภายในเขต โดยไม่มีหนังสือส่งตัว 
2.1 เงื่อนไขการจ่าย 

        1) เป็นการให้บริการแก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีหน่วยบริการประจำในพื้นที่ สปสช.
เขต ประเภทผู้ป่วยนอก กรณีที่มีเหตุสมควร ที่เข้ารับบริการยังหน่วยบริการอื่นนอกเครือข่าย และในโรงพยาบาล
ทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย ์ข้ามจังหวัดภายในเขต โดยไม่มีหนังสือส่งตัว  
        2) หน่วยบริการที่ให้บริการใช้ระบบพิสูจน์ตัวตนเพ่ือยืนยันการเข้ารับบริการ โดยขอ 
Authentication Code ด้วยบัตร Smart card 

 

2.2 อัตราการจ่ายเงินชดเชย 
1) การใช้บริการในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิอื ่นนอกเครือข่าย สปสช.จ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วย

บริการ ตามจริงไม่เกิน 70 บาทต่อครั้งบริการ 
2) การใช้บริการในหน่วยบริการอื่นนอกเครือข่าย นอกเหนือจากข้อ 1) สปสช.จ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่

หน่วยบริการที่ให้บริการตามรายการและอัตราที่สปสช.กำหนด (Fee Schedule รายการตามเอกสารแนบท้าย 2) 
และตามราคาเรียกเก็บ (Fee for service)  ด้วยระบบ Point system with Global budget  

 

 หมายเหตุ : สำหรับการให้บริการประเภทผู้ป่วยนอก กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัด หรือ
กรณี ส่งต่อผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด หน่วยบริการที่ให้บริการจะได้รับการจ่ายชดเชยเป็นไปตามหลักเกณฑ์  และ
เงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายตามระบบเดิมที่ สปสช.กำหนด รายละเอียดตามที่กำหนดในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการ
ขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
 



3 
 

  การส่งข้อมูล และการประมวลผลจ่าย  
   1. หน่วยบริการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม e-Claim ตามรูปแบบที ่กำหนดและส่งข้อมูลขอรับ   
ค่าใช้จ่ายฯ มายัง สปสช.ภายใน 30 วันหลังให้บริการ  
   2. บันทึกรหัสโครงการพิเศษ (Project code) สำหรับบริการประเภทผู้ป่วยนอก กรณีที่มีเหตุสมควร 
มาด้วยทุกครั้ง 
     2.1 หน่วยบริการในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของสปสช. เขต 9 นครราชสีมา บันทึกรหัสโครงการ
พิเศษ (Project code) “R9OPFS  ผู้ป่วยนอกรับบริการกรณีเหตุสมควร”  
  2.2 หน่วยบริการในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ,สปสช.เขต 8 อุดรธานี 
และ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี บันทึกรหัสโครงการพิเศษ (Project code) “WALKIN  ผู้ป่วยนอกรับบริการ
กรณีเหตุสมควร”  
 3. สปสช. ตรวจสอบ/ประมวลผล  และรายงานผลการรับส่งข้อมูลรายวัน (REP) ให้หน่วยบริการ
ตรวจสอบใน Website e-Claim ในวันทำการ จันทร์ พุธและศุกร์  

 4. การตัดยอดข้อมูล จะตัดเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของเดือน โดยออกรายงานการ
จ่ายเงิน (Statement) ตามวันที่กำหนด  
 5. การอุทธรณ์ค่าใช้จ่าย หน่วยบริการสามารถขออุทธรณ์ค่าใช้จ่ายได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันรับ
แจ้งการโอนเงิน 
 
3) บริการประเภทผู้ป่วยนอก ข้ามเขตภายในพื้นที่เขตภาคอีสาน 
  กรณีการใช้บริการนอกเครือข่ายหน่วยบริการประจำหรือหน่วยบริการปฐมภูมิ และในโรงพยาบาล
ทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ ข้ามเขตภายในพื้นที่เขตภาคอีสาน โดยไม่มีหนังสือส่งตัว  

3.1 เงื่อนไขการจ่าย 
       1) เป็นการให้บริการแก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีหน่วยบริการประจำในพ้ืนที่  สปสช.
เขต ประเภทผู้ป่วยนอก กรณีที่มีเหตุสมควร ที่เข้ารับบริการยังหน่วยบริการอื่นนอกเครือข่าย และในโรงพยาบาล
ทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย ์ข้ามเขตภายในพื้นที่เขตภาคอีสาน โดยไม่มีหนังสือส่งตัว  
       2) หน่วยบริการที่ให้บริการใช้ระบบพิสูจน์ตัวตนเพ่ือยืนยันการเข้ารับบริการ โดยขอ 
Authentication Code ด้วยบัตร Smart card 

3.2 อัตราการจ่ายเงินชดเชย 
  1) การใช้บริการในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิอ่ืนนอกเครือข่าย สปสช.จ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วย
บริการ ตามจริงไม่เกิน 70 บาทต่อครั้งบริการ 
  2) การใช้บริการในหน่วยบริการอื่นนอกเครือข่าย นอกเหนือจากข้อ 1) สปสช.จ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่
หน่วยบริการที่ให้บริการตามรายการและอัตราที่ สปสช.กำหนด (Fee Schedule รายการตามเอกสารแนบท้าย 2) 
และตามราคาเรียกเก็บ (Fee for service)  ด้วยระบบ Point system with Global budget  
  หมายเหตุ : 
  1 )สำหรับการใช้บริการข้ามเขตพื้นที่รอยต่อ ที่เป็นข้อตกลงเดิมระหว่างเขต หน่วยบริการที่ให้บริการ
จะได้รับการจ่ายชดเชย ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามแนวทางเดิมของแต่ละจังหวัด  
  2) สำหรับการให้บริการประเภทผู้ป่วยนอก กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัด หรือกรณี 
ส่งต่อผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด หน่วยบริการที่ให้บริการจะได้รับการจ่ายชดเชยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
การจ่ายค่าใช้จ่ายตามระบบเดิมที่ สปสช.กำหนด รายละเอียดตามที่กำหนดในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับ
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ  2564 
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  การส่งข้อมูล และการประมวลผลจ่าย  
    1. หน่วยบริการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม e-Claim ตามรูปแบบที ่กำหนดและส่งข้อมูลขอรับ   
ค่าใช้จ่ายฯ มายัง สปสช.ภายใน 30 วันหลังให้บริการ  

 2. บันทึกรหัสโครงการพิเศษ (Project code) “WALKIN  ผู้ป่วยนอกรับบริการกรณีเหตุสมควร” 
สำหรับบริการประเภทผู้ป่วยนอก กรณีท่ีมีเหตุสมควร มาด้วยทุกครั้ง 
 3. สปสช. ตรวจสอบ/ประมวลผล  และรายงานผลการรับส่งข้อมูลรายวัน (REP) ให้หน่วยบริการ
ตรวจสอบใน Website e-Claim ในวันทำการ จันทร์ พุธและศุกร์  

 4. การตัดยอดข้อมูล จะตัดเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของเดือน โดยออกรายงานการ
จ่ายเงิน (Statement) ตามวันที่กำหนด  

 5. การอุทธรณ์ค่าใช้จ่าย หน่วยบริการสามารถขออุทธรณ์ค่าใช้จ่ายได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันรับ
แจ้งการโอนเงิน 
 
การติดต่อประสานงาน   
 หากหน่วยบริการมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ดังนี้ 

1) สำนักงานหลักประสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น  
หมายเลขโทรศัพท์  090-197-5210  

2) สำนักงานหลักประสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี  
หมายเลขโทรศัพท์  081-965-5492  และ 084-246-9949 

3) สำนักงานหลักประสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา  
หมายเลขโทรศัพท์  081-170-3915 

4) สำนักงานหลักประสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี 
หมายเลขโทรศัพท์  090-197-5235 

5) Help Desk สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ ในวันและเวลาราชการ      
หมายเลขโทรศัพท์  02-142-3100-3 

6) สายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง 
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เอกสารแนบท้าย 1 
 

รายช่ือโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์  
เข้ารับบริการประเภทผู้ป่วยนอกภายในจังหวัด โดยไม่มีหนังสือส่งตัว 

 
1) ในพื้นที่สปสช. เขต 7 ขอนแก่น 

(1) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น 
(2) ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
(3) โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
(4) โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดขอนแก่น 
(5) โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
(6) โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
(7) โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
(8) โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
(9) โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
2) ในพื้นที่สปสช. เขต 8 อุดรธาน ี

(1) โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม 
(2) โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จังหวัดนครพนม 
(3) โรงพยาบาลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
(4) โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย 
(5) โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จังหวัดเลย 
(6) โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
(7) โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
(8) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
(9) โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
(10) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
(11) โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 
(12) โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
(13) โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 
(14) โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
(15) โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
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3) ในพื้นที่สปสช. เขต 9 นครราชสีมา 
(1) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
(2) โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
(3) โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา 
(4) โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
(5) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา 
(6) โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
(7) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
(8) โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
(9) โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
(10) โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
(11) โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
(12) โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
(13) โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ 

 
4) ในพื้นที่สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี 

(1) โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
(2) โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
(3) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 
(4) โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี 
(5) โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
(6) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
(7) โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
(8) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี 
(9) โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 
(10) โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร 
(11) โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 
(12) โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

 


