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ช าระเงิน
อื่นๆ

ประกันสังคม

สปสช.(UC)

อปท./อปท.รูปแบบ
พิเศษ

พรบ.รถ

กองทุนเรียกเก็บ

กรมบัญชีกลาง

ต้นสังกัด
ต่างด้าว

ผู้มีปัญหาสถานะและ
สิทธิ



กองทุนค่ารักษาพยาบาล
หนังสือกรมบัญชกีลาง ด่วนท่ีสุด 
ท่ี กค 0417/ว.177 ลว. 24 พ.ย.49

กรมบัญชกีลาง

อัตราค่าบริการสาธารณสุข
ของหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขส าหรับ
คนไทย พ.ศ.2562 (เล่มเขียว)

กระทรวงสาธารณสขุ

คู่มือแนวทางการก าหนด
ค่าธรรมเนียมแพทย์ พ.ศ. 2563

กองทุนทดแทน

ประกาศคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ (ฉบับท่ี 3)





ข้อสังเกตการบันทึกค่ารักษาพยาบาล

1. อัตราค่ารกัษาพยาบาลท่ีแตกตา่งกนั

2. คณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบยีนไมม่บีทบาทหน้าท่ีตรวจค่า

รักษาพยาบาล

3. ผู้รับผิดชอบจดัเก็บขาดความรู้ความเข้าใจในการเบกิชดเชยตามเงือ่นไขของ

แตล่ะกองทุน

4. ขาดการก ากับ ตดิตาม และปรับปรุงอตัราคา่รกัษาพยาบาลให้ถกูตอ้ง 

ครบถ้วน เป็นปัจจบุนั

5. ไม่มีระบบ Close Visit Type ท่ีชัดเจน ส่งผลให้ข้อมลูในระบบคลาดเคลือ่น

6. บนัทึกข้อมูลในระบบล่าช้า ไม่เป็นปัจจบุนั/ไม่บนัทึก/บนัทึกเกิน



ข้อสังเกตการบันทึกค่ารักษาพยาบาล

โปรแกรม
•HosXP
•HOMC
•SSB

งบทดลอง
•ลูกหน้ี
•รายได้

ผลต่าง
•ไม่บันทกึ
•บันทกึเกิน



คุณภาพเวชระเบยีน

การสรุปและให้รหัสโรค
- สรุปด้วยอักษรย่อ เช่น HT
- สรุปไม่ตรงตามการวินิจฉัย
- น าโรคที่รักษาหายแล้วมาสรุปเป็นโรคร่วม

คุณภาพการบันทึกเวชระเบียน
- ไม่บันทึกการซักประวัติ
- ไม่พบผลวินิจฉัย เช่น EKG, CT
- สรุปโรคเพ่ิมโดยไม่ระบุว่าเป็นผู้ใด

เบกิผิดระเบยีบ

ส่งเบกิค่าบริการซ ้าซอ้น01
02

04
05

การให้รหัสโรค รหัสหัตถการ
- ให้รหัสไม่ครบ 4 หลัก 
- ให้รหัสโรคและหัตถการไม่ตรงการสรุป
- สลับโรคหลักและโรคร่วม

เบกิเกินใช้จริง03 06



ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. ส่งเบิกค่าบริการผู้ป่วยนอก 50 บาท ผิดระเบียบกรมบัญชีกลาง ในกรณีดังต่อไปน้ี

- บางรายการท่ีไม่พบมารับบริการใดๆ

- ซา้ซ้อนกับค่าบริการท่ีนัดมาตรวจวินิจฉัยหรือหัตถการ เช่น การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ การตรวจทางรังสีวิทยา นัดมาท าแผล ฉีดยา ซ่ึงไม่มีการตรวจพบแพทย์ท่ี

คลินิกผู้ป่วยนอก

2. ส่งเบิกค่าบริการท่ีซา้ซ้อน

- ค่าให้ยาเคมีบ าบัด ประกอบด้วย ค่าผสมยา 160 บาท ซ่ึงรวมการใช้เวชภัณฑ์พ้ืนฐาน



ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
- ค่าใช้เตียงสังเกตอาการ 100 บาท ซ่ึงรวมถึงการสังเกตอาการ ตรวจวัดสัญญาณชีพ 

คิดซา้ซ้อนกับค่าบริการ ได้แก่ ค่าใช้เคร่ืองวัด NIBP เพ่ือวัดสัญญาณชีพ 100 บาท ค่าให้

สารนา้ทางหลอดเลือดด า 100 บาท ค่าใช้เคร่ืองควบคุมการหยดของสารนา้

180 บาท รวม 380 บาท ท่ีต้องคือต่อกรมบัญชีกลาง

- ค่าผ่าตัดต้อกระจกท่ีซา้ซ้อนและเกินก าหนด ได้แก่ ค่าหัตถการ Cataract 

Phacoemulsification ราคา 12,000 บาท(ราคาก าหนด 6,500 บาท) ค่าเวชภัณฑ์ท่ี

ซา้ซ้อนกับหัตถการ(ค่า Set ท่ีใช้ในการผ่าตัด)

- ส่งเบิกค่าฉีดยาเข้าวุ้นลูกตา คร้ังละ 4,500 บาท ซ่ึงไม่มีก าหนดรายการเบิกของ

กรมบัญชีกลาง ให้ช้ีแจงต้นทุนท่ีใช้เพ่ือขอตกลงการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกับ

กรมบัญชีกลาง



ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
3. เบิกผิดระเบียบ

- ส่งเบิกค่ายาไม่พบหลักฐานการสนับสนุนการวินิจฉัยโรค ไม่พบหลักฐานว่าผู้ป่วยมา

รับบริการหรือมีการรับยาโดยผู้ป่วย

- ส่งเบิกค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยไม่พบการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

หรือไม่พบการประเมินผลการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมว่าไม่ได้ผล

ขอให้รพ.มีระบบตรวจสอบภายในในการใช้ยาให้สมเหตุสมผล

- ส่ังจ่ายยากลุ่มเดียวกันซา้ซ้อนและปริมาณยาท่ีส่ังจ่ายจ านวนมากเกินกว่าท่ีผู้ป่วยท่ี

เป็นโรคจริงจะสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย

- ส่งเบิกค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่ตรงงตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 

ท่ี กค 0416.2/ว.393 ลว 10 ตุลาคม 2560           



ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
- การเบิกค่าวัคซีนในกลุ่มวินิจฉัยโรค Dizziness / Headache ไม่พบการบันทึกตรวจ

ร่างกาย วินิจฉัย

- แผนไทยและกายภาพไม่พบการบันทึกการท าหัตถการนวดและกายภาพ จ่ายยา

สมุนไพรเกินข้อก าหนด

- Microwave , Ultrasound ฝังเข็ม การบ าบัดด้วยสนามแม่เหล็ก ไม่พบหลักฐาน

ตัง้ข้อหาเจตนาทุจรติ
เข้าข่ายความผดิทางอาญา

มูลค่าเรียกการเรยีกเงนิค่ารกัษาคนื
OPD  ประมาณ 50,000 บาท



1. ข้อมูลวินิจฉัยโรคหลักและโรครอง โดยแพทย์

2. ข้อมูลประวัติ และ ตรวจร่างกาย โดยแพทย์และพยาบาล

3. ข้อมูลผลทางห้องปฏิบัติการและการแปรผลโดยแพทย์

4. ข้อมูลข้อบ่งช้ีและเง่ือนไขประกอบการรักษาพยาบาลโดยแพทย์และสหสาขาวิชาชีพ

5. ความครบถ้วนของการบันทึกหัตถการ เปรียบเทียบกับอัตราค่ารักษาพยาบาล

6. ความถูกต้อง วันท่ี และเวลา

ตรวจสอบราคาและเงื่อนไขให้ครบถ้วนรว่มกับความสมบรูณ์ของเวชระเบยีน

เน้นย ้าการตรวจสอบข้อมูลกอ่นการเบิกจา่ย



ข้อตรวจพบ

ลูกหน้ี
ค่ารักษาพยาบาล



- ไม่มีการตัดลกูหน้ีให้เป็นปัจจุบัน

- จ่ายช าระลกูหน้ีแต่รบัรูเ้ป็นรายได้

- ไม่มีทะเบียนคุมลกูหน้ีเพื่อยันยอด

- จัดท าทะเบียนคุมลกูหน้ีไม่ครบทุก

สิทธิหรอืไม่มีการจัดท าทะเบียนคุม

- มีลกูหน้ีไม่ทราบแหล่งท่ีมาและไม่มี

มาตรการด าเนินการ

ลูกหน้ีคงเหลอื

งานบัญชแีละงานประกันเข้าใจ

นิยามลกูหน้ีไม่ตรงกัน เชน่ 

ลกูหน้ี 72 ชัว่โมงแรก 

ลกูหน้ีกองทุนทดแทน

และลกูหน้ีบรกิารเฉพาะ(CR)

นิยามลูกหน้ี



- ผังบัญชมีีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ Update ให้

เป็นปัจจบุัน

- มีการเพิ่มผังบัญชใีหม่ในงบทดลองและไม่มี

การตัดผังบัญชเีดิมพรอ้มโอนขอ้มูลเดิมมา

ผังบัญชใีหม่

- ลูกหน้ีประกันสังคมเครอืขา่ยปรบัปรุงบัญชี

ไม่ถูกต้องส่งผลต่อส่วนต่างสูง/ต ่า

ผังบญัชีลูกหน้ี

- จดัเก็บลูกหน้ีไม่ครบถ้วน

- มีการอนเุคราะห์ลูกหน้ีโดยเจา้หน้าทีก่ารเงนิ

- ขาดการเรง่รดัติดตามลูกหน้ี

- งานจดัเก็บไม่ได้จดัเก็บลูกหน้ีทกุสิทธ ิบาง

สิทธเิป็นงานอืน่จดัเก็บ เชน่ ลูกหน้ีช  าระเงนิ

- ไม่มีผู้รบัผิดชอบด้านจดัเก็บรายได้โดยตรง

ขาดการวิเคราะห์ลูกหน้ีติด C / D และลูกหน้ี

ช  าระเงนิ(ค้างช  าระ)

การจัดเก็บลูกหน้ี



ลูกหนี้คา่รักษาประกันสงัคม
ผังบัญชี นิยามงานประกนั

OP/IP ในเครอืข่าย

1102050101 .301/302

ที่ขึ้นทะเบยีนกบัคู่สญัญาหลกัในจงัหวดั

มารับบรกิาร 

OP/IP นอกเครอืขา่ย สังกัด สป.สธ.

1102050101 .303/304

ที่ไม ่ขึ้นทะเบียนกบัคู่สัญญาหลกัและเป็น

หน่วยบรกิารสงักดั สป.สธ.มารับบรกิาร

OP/IP กองทนุทดแทน

1102050101 .307

กรณีบาดเจบ็จากการท างาน ทุพพลภาพ 

ทันตกรรม ค่าตรวจสขุภาพ วัคซีนไข้หวดั

ใหญ่ รวมทั้งผ ูป้ระกนัตนคนพกิาร

ซึ่งเรยีกเกบ็จากสปสช.

72 ชม.แรก (IP เท่าน ัน้)

1102050101 .308

สิทธิประกนัสงัคมทีม่ารกัษาในหนว่ย

บริการกรณอีบุัติเหตุ/ฉกุเฉนิทีไ่มเ่กนิ 

72 ชั่วโมงแรก 



ลูกหนี้คา่รักษาประกันสงัคม (ต่อ)
ผังบัญชี นิยามงานประกนั

ค่าใช้จา่ยสูง/อบุัติเหตุ/ฉุกเฉนิ OP

1102050101 .309

ที่มารับบรกิารผูป้่วยนอกกรณี ค่าใชจ้า่ยสงู 

อุบัติเหตุ/ฉกุเฉิน รวมทั้งเบกิ Covid-19 

ค่าใช้จา่ยสูง IP

1102050101 .310

ที่มารับบรกิารกรณ ีค่าใช้จา่ยสูง และ

นอกเหนอืเหมาจา่ย รวมทัง้เบิก Covid-19 

หมายเหตุ : 

- ค่าใช้จา่ยสงู OP สามารถเบิกโดยโรงพยาบาลตามบัตรหรอืโรงพยาบาลทีใ่หก้ารรกัษา

- ทุพลภาพ OP จ ่ายตามจรงิ/ IP จ ่าย AdjRW ละ 12,000 บาท

- กองทนุทดแทน อุบัติเหตเุจบ็ป่วยเนือ่งจากการท างานสามมารถเบิกค่าธรรมเนยีมแพทย ์

ตามคู่มอืแนวทางการก าหนดค่าธรรมเนยีมแพทย ์พ.ศ. 2563 ฉบับปรับปรุง

ครั้งที ่1/2563 (หน้า 286-287) และสามารถเบิกกบัฐานสทิธเิป็น UC ได้



- ลูกหนีช้  าระเงนิ 

ร้อยละ 8

- ลูกหนี ้UC นอก Cup ในจงัหวัด

ร้อยละ 3

- ลูกหนีก้ารคา้หนว่ยงานภาครฐั

ร้อยละ 4

การตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู

ตามหนงัสอืส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

ที่ ๐๒๐๖.๐๗/ว.๑๙๓๒ ลงวันที ่๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ส าหรบัการบนัทกึบัญชตีัง้แตเ่ดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๔



- สิทธิประกันสังคมกรณีผู้ป่วยในไม่มีการ
เรยีกเบิกอุปกรณ์บางรายการ เชน่ 
Colostomy bag

- สิทธิประกันสังคมอุปกรณ์ส่งเบิกไม่ตรง
เงื่อนไขของกองทุน เชน่ โลหะดามกระดกู
สันคอเบิกจ านวนชิน้

- สิทธิประกันสังคม กรณีไตวายเฉียบพลัน 
ไม่มีการเรยีกเบิก

- สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชกีลางไม่มีการเบิก
ยากลับบ้านกรณีโรคเรือ้รงั

- กรณีผู้ป่วยมี ๒ สิทธิมีการเรยีกเบิกซ ้าซ้อน

- บัญชปีรบัปรุงบัญชลีกูหน้ีไม่เป็นไปตาม
นโยบายบัญชขีองกระทรวงฯ

ข้อตรวจพบ
- ก าหนดหรอืมอบหมายให้มีผู้ตรวจสอบข้อมูล
ให้ชดัเจน

- ก าชบัเจ้าหน้าท่ีก ากับ ติดตามการส่งรายงาน
และแก้ไขปัญหาให้เสรจ็โดยเรว็

- ให้มีการทบทวนระบบการ  Close Visit Type 
ให้รดักมุและจัดวางระบบควบคุมภายในอย่าง
เพียงพอ

- ให้ตรวจสอบยอดลกูหน้ีคงเหลือให้ตรงกัน
ระหว่างงานบัญช ีงานเรยีกเบิกและงานการเงิน

- หายอดลกูหน้ีคงเหลือท่ีมีอยู่จรงิในงบการเงิน 
เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและส่ง
เบิกให้ครบถ้วน ทันเวลากองทุนต่างๆก าหนด

ข้อเสนอแนะ







ค่าห้องพิเศษ



ค่าห้องพิเศษ



ค่าห้องพิเศษ



ค่าห้องพิเศษ



วิธกีารตรวจสอบจดัเก็บ

หน้าที ่?

ค าส่ัง ?

ตรวจสอบ ?

สุ่มตรวจ ?01
02

04
05

สัมภาษณ์ ? สรุป/แนะน า ?03 06



Thank you
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