
ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์
บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

ผ่านโปรแกรมส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

วันที่ 20 ธ.ค. 2564
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ก าหนดการประชุม

เวลา รายละเอียด
12.30 - 13.30 น. ลงทะเบียนเข้าระบบ

13.30 – 13.45 น.
นโยบายด้านการบริหารจัดการการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์
บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
โดย นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ ผู้อ านวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

13.45 – 14.15 น.
รายการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
โดย แก้วตา ธานีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
14.15 – 15.30 น. การรับส่งข้อมูลของบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิในระบบโปรแกรมที่เก่ียวข้องของ สปสช

โดย ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
15.30 – 15.45 น. การส่งข้อมูลกรณีผู้ป่วยนอก (ตามการจัดสรรงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว) ของหน่วยบริการสังกัดสป.สธ. 

รพ.นพรัตนราชธานี รพ.เลิดสิน และรพ.ราชวิถี
โดย นพ.สุรชัย ค าภักดี รองผู้อ านวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

15.45 – 16.00 น. ถาม – ตอบ และปิดการประชุม
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นโยบายด้านการบริหารจัดการการเบิกจ่ายคา่บริการทางการแพทย์
บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

1. ทบทวนประกาศกองทุน STP
2. รายการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ STP เหมือน UC
3. ด าเนินการธุรกรรมเบิกจ่ายโดย สปสช. 
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ทบทวนหลักเกณฑ์
การปฏิบัติทางการเงิน

กองทุนประกันสุขภาพบุคคล          
ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

หลักเกณฑ์การก าหนดค่าใช้จ่าย           
ในการจัดบริการ

ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข              
บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

*หารือกองบริหารการคลัง และกองกฎหมาย สป.สธ.*

ทบทวนประกาศกองทุน STP 
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“ให้สปสช.ท าหน้าที่ธุรกรรมการเบิกจ่ายค่าบรกิารทางการแพทย์
ภายใต้สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสุขภาพบคุคลที่มีปัญหาสถานะและสทิธ”ิ

ปริมาณรายการเบิกจ่าย STP 
เพิ่มขึ้นจ านวนมาก

อัตราก าลังบุคลากร
ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

เพื่อพัฒนาระบบการเบิกจ่าย
ค่าบริการทางการแพทย์

บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

เหตุผลความจ าเป็น

การบริหารจัดการการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
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วันที่ 29 เม.ย. 2564 

มติที่ประชุม : คณะกรรมการก าหนดแนวทางฯ

แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาสิทธิประโยชน์ 
และระบบการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์

บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

วันที่ 22 มิ.ย. 2564 

มติที่ประชุม : คณะท างานพัฒนาสิทธิประโยชน์ฯ

ปรับรายการสิทธิประโยชน์ อัตรา เงื่อนไขการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับ UC

วันที่ 23 ก.ย. 2564 
มติท่ีประชุม : คณะกรรมการก าหนดแนวทางฯ

1. เห็นชอบรายการสิทธิประโยชน์ เงื่อนไข และอัตราการเบิกจ่ายชดเชย ค่าบริการทางการแพทย์ 
STP ปีงบประมาณ 2565
2. อนุมัติในหลักการให้กองทุน STP เพิ่มเติม/ปรับเปลี่ยนอัตรา เงื่อนไข และรายการสิทธิประโยชน์
ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) เมื่อสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการปรับเปลี่ยน
รายการสิทธิประโยชน์
3. มอบกศภ. และสปสช. หาแนวทางร่วมกันระหว่างกองทุน STP กับ สปสช. (Clearing House)

การด าเนินงาน
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รายการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์บุคคลทีม่ีปัญหาสถานะและสิทธิ
โดย แก้วตา ธานีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพบุคคล                 
ที่มีปัญหาสถานะและสทิธิ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสขุภาพ
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เปรียบเทียบรายการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ STP ปีงบประมาณ 2564 และปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิก)

1. ผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน
นอกจังหวัด (OPAE)

รักษา รพ. ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จ่ายตามจริงไม่เกิน 700 บาทต่อครั้ง

รักษา รพ. ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงต่อครั้ง

2. ผู้ป่วยใน (AdjRW) Adj.RW ละ 9,600 บาท Adj.RW ละ 8,350 บาท

3. ค่าตรวจ Lab ส าหรับ 
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

15 รายการ 29 รายการ (เพิ่ม 14 รายการ) เช่น เพิ่มกรณี PrEP, การ
ตรวจ Anti HCV แบบ Rapid Test แบบเครื่องอัตโนมัติ

4. ยา ARV สูตรยา ตัวยา จ านวน 31 รายการ

5. ยา จ 2 - ยา Clopidogrel tab 2.06 บาท
- จ านวน 31 รายการ

- ยา Clopidogrel tab 3 บาท 
- เพิ่ม 16 รายการ เช่น Sofosbuvir, Trastuzumab (inj.) 
150 mg, 440 mg
- ตัดออก เช่น Verteporfin, Factor VIII/Factor IX กรณี
ผู้ป่วยใน และกรณีผู้ป่วยนอก
- จ านวน 45 รายการ
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รายการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (ต่อ)

รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ยกเลิก)
6. ยาต้านพิษ จ านวน 16 รายการ คงเดิม
7. ยามะเร็ง สูตรยา จ านวน 85 รายการ ตัวยา จ านวน 90 รายการ

- เพิ่ม 5-Fluorouracil (ค) 250 mg 500 mg
1,000 mg

8. ยาละลายลิ่มเลือด - ยา Streptokinase (ST Elevated)  
- ยา Alteplase (rt-PA)

- ปรับราคา : rt-PA ( Alteplase ) เป็น 49,000 บาท
เพ่ิมเติม : ยา Tenecteplase (TNK-TPA)

9. รายการโรคไต      
(การฟอกเลือดล้างไต ยา 
อุปกรณ์)

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) กรณีไต
วายเฉียบพลันและเรื้อรัง น้ ายาล้างไต ยาโรคไต

- คงเดิม
- ยกเลิกการฟอกเลือดล้างไต กรณีไตวาย
เฉียบพลัน

10. การตรวจวินิจฉัย
(investigate)

- Ultrasound - CT Scan
- MRI              - Scan

- คงเดิม
- ยกเลิกรายการ Ultrasound
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รายการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสทิธิ (ต่อ)

รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิก)

11. อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์            
จ านวน 174 รายการ (รวมรายการอวัยวะ
เทียมและอุปกรณ์ผู้พิการ)

- รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ จ านวน 221 รายการ
- เพิ่มรายการ 95 รายการ
- แยกบัญชีรายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ผู้พิการ จ านวน 76 รายการ
- ยกเลิก : เครื่องช่วยฟังส าหรับคนหูพิการ ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า      
10 ปี และส าหรับผู้ใหญ่

12. การปลูกถ่ายอวัยวะ/บริจาคอวัยวะ 17 รายการ 21 รายการ - ปรับค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดกรณีค่าส่งตรวจ 
Panel Reactive Antibody จาก 1,800 เป็น 8,700 บาท
- เพิ่มเติม 5 รายการ เช่น ค่าตรวจ PRA (ที่มีชีวิต) ตรวจ screening  

13. ค่าพาหนะรับส่งต่อ 16 รายการ 18 รายการ
- เพิ่มเติม 2 รายการ การส่งต่อทางเรือ/แพขนานยนต์ ชนิดเรือเร็ว 
2 เครื่องยนต์ 51-100 กม. และ 101 กม.ขึ้นไป

14. บริการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ ไม่มี เพิ่มเติม
- ใส่ห่วงอนามัย (คุมก าเนิด)
- ฝังยาคุมก าเนิด
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รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิก)

15. รายการบริการ
กรณีเฉพาะ

ฉีดยา Ganciclovir เข้าที่วิเทรียส กรณี CMV 
Retinitis ทุก 1 สัปดาห์, ทุก 2 สัปดาห์

ยกเลิก

16. รายการโรคติดเชื้อไวรัส           
โคโรนา 2019

47 รายการ 1. ปรับอัตราการจ่ายชดเชยบางรายการ
2. ปรับลดระยะเวลากักตัว จาก 14 วัน เหลือ 10 วัน
3. เพิ่มเติม : 
- รายการใช้ Oxygen Canula
- รายการใช้ Oxygen High flow 
- รายการใส่เครื่องช่วยหายใจ
- ค่าดูแลรักษาในที่พัก (Home Isolation) แบบไม่รวมค่าอาหาร
- ค่าดูแลรักษาแยกกักในชุมชน (Community Isolation) แบบไม่รวม
ค่าอาหาร
- การกักกันโรคในสถานที่ท่ีหน่วยบริการจัดให้ (Hospital Quarantine) 
- การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อค่าบริการสาธารณสุขงวดแรกแบบเหมาจ่าย กรณี
Home Isolation

* รายละเอียดอยู่ระหว่างการจัดท าหลักเกณฑ์ฯ*

รายการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (ต่อ)



1. ผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน               
(OP AE) นอกจังหวัด

2. ผู้ป่วยใน IPNormal, IPAE, IPRefer,            
(ค่า AdjRW)
3. รายการ Lab ส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี
4. รายการยา ARV
5. รายการยา จ2
6. รายการยาก าพร้า ยาต้านพิษ
7. การให้เคมีบ าบัดและหรือรังสีรักษา

ส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

8. ยาละลายลิ่มเลือด
9. รายการโรคไต (การฟอกเลือดล้างไตกรณีไตวาย
เรื้อรัง ยา อุปกรณ์)
10. กรณีผู้ป่วยนอกรับการตรวจวินิจฉัย 

(Investigate)
11. รายการอุปกรณ์และ/หรืออวัยวะเทียม (Inst) 
12. การปลูกถ่ายอวัยวะ/บริจาคอวัยวะ
13. ค่าพาหนะในการรับส่งต่อผู้ป่วย
14. บริการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์
15. รายการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

12

รายการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ STP ปีงบประมาณ 2565
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Flow การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ STP
โดย แก้วตา ธานีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพ                            
บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลกัประกันสุขภาพ
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FLOW การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ STP

ให้หน่วยบริการส่งข้อมูล IPD, OPD ผ่านโปรแกรม สปสช.
ภายใน 30 วัน หลังจากให้บริการหรือจ าหน่าย

สปสช. ตอบกลับผลการตรวจสอบ
และประมวลผล (REP) 

ทุกวันจันทร์ พุธ และ ศุกร์

สปสช. ตัดยอดข้อมูลทุกวันสิ้นเดือน 
และออกรายงาน STM ภายใน 5 วัน หลังวันตัดยอดข้อมูล

ส่งรายงานพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ กศภ.
หลังวันออก STM
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FLOW การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ STP (ต่อ)

กศภ. และขออนุมัติเบิกจ่ายเงนิ 
ภายใน 5 วันท าการ                                                   

หลังจากไดร้ับรายงานการจา่ยเงิน
จาก สปสช.

กศภ. โอนเงินให้กับหน่วยบริการภายใน 5 วันท าการ
หลังจากได้รับการอนุมัติโอนเงิน

หน่วยบริการที่ได้รับการโอนเงินส่งใบเสรจ็รับเงินให้กศภ.
ภายใน 30 วันท าการ หลังจากได้รับการโอนเงิน

กศภ. แจ้งผลการตรวจสอบเคลมทางเว็บไซต์
ภายใน ๑ วันท าการ หลังจากได้รับรายงานจาก สปสช.
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การส่งข้อมูลขอเบิกค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2565

ส่งข้อมูลทางโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์กองทุน STP
ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2565 ปิดรับข้อมูลวันที่ 1 ก.พ. 2565
อุทธรณ/์แก้ไขข้อมูลทางเมล์ dhes.stateless@gmail.com

ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2565

ข้อมูลการรักษาวันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564

ส่งข้อมูลทางโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ สปสช. ตามที่ก าหนด
สิ้นสุดการส่งข้อมูล (Sent date) วันที่ 30 พ.ย. 2566

ปิดการรับข้อมูล วันที่ 1 ธ.ค. 2566

ข้อมูลการรักษาตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป

หน่วยบริการที่ได้ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิ ขอให้เก็บเอกสาร/หลักฐานการให้บริการทางการแพทย์ไว้ที่หน่วยบริการ ส าหรับ   
การตรวจสอบภายหลัง ยกเว้น การขอตรวจสอบเป็นกรณีเฉพาะราย

mailto:dhes.stateless@gmail.com
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การจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
1. จ่ายชดเชยเป็นรายเดือน ตามเดือนที่ส่งข้อมูลเข้าระบบ (Sent Date)

2. จ่ายเต็มจ านวนทุกรายการ

หากเดือนใดมีวงเงินคงเหลือให้ยกไปรวมกับเดือนถัดไป                
หากวงเงินไม่พอให้ปรับเกลี่ยตามวงเงินที่มี (Global budget) กรณีการรักษาพยาบาล

ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) 

ตรวจสอบผลการตรวจสอบเคลมและดาวน์โหลดหนังสือแจ้งการโอนเงินทางเว็บไซต์
กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ http://state.cfo.in.th/ 

หน้าหลัก ข้อ 5 แจ้งผลการจ่ายชดเชย
แจ้งผลการตรวจสอบเคลม เงินโอนค่าบริการทางการแพทย์ 
และจัดสรรงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2565
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การส่งข้อมูลกรณีผู้ป่วยนอก (ตามการจัดสรรงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว)                
ของหน่วยบริการสังกัดสป.สธ. รพ.นพรตันราชธานี รพ.เลิดสิน และรพ.ราชวิถี
โดย นพ.สุรชัย ค าภักดี รองผู้อ านวยการกองเศรษฐกิจสขุภาพและหลักประกันสุขภาพ
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การส่งข้อมูลกรณีผู้ป่วยนอก (ตามการจัดสรรงบรายหัว) 
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ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564
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ข้อมูลบริการกรณีผู้ป่วยนอก 10 อันดับโรค ปีงบประมาณ 2564

ล าดับ โรค
จ านวน

ครั้งที่รักษา

1 Essential (primary) hypertension 34,386
2 Non-insulin-dependent diabetes mellitus type 2 at without complications 16,625
3 Attention to surgical dressings and sutures 15,380
4 Drug rehabilitation 13,262
5 Acute nasopharyngitis [common cold] 10,538
6 Chronic kidney disease, stage 5+++ 9,142
7 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 8,456
8 Supervision of other normal pregnacy 7,753
9 Special screening examination for other viral diseases 6,928
10 Dyspepsia 6795
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ข้อมูลบริการกรณีผู้ป่วยนอก (ตามการจัดสรรงบรายหัว) ข้อมูลปีงบประมาณ 2564

รายการ จ านวน (บาท) จ านวน (คน)
จ านวน (ครั้ง)

จ านวนผู้ป่วยนอก - 77,070 370,547
จ านวนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกต่อครั้ง 794.34 - -
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Thank you


