
การจดัการธุรกรรมการเบกิจา่ย 
และระบบขอ้มลูบรกิารสาธารณสขุ 
กรณีผูป่้วยนอก สทิธ ิอปท.

ส านกับรหิารการจดัสรรและชดเชยคา่บรกิาร
ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ



การจดัท าธุรกรรมการเบกิจา่ย
ผูป่้วยนอก สทิธพินกังานสว่นทอ้งถิน่



สทิธปิระโยชนใ์นการเบกิคา่รกัษาพยาบาล
สทิธ ิอปท.

• ครอบคลมุการเจ็บป่วยทกุกรณี แตไ่มร่วมถงึการเสรมิความงาม

• สามารถเขา้รบัการรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ไดท้กุ
แหง่ท ัว่ประเทศ

• สามารถเขา้รบัการรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนไดต้าม
เงือ่นไขทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด(สทิธ ิอปท.)

• การตรวจสขุภาพประจ าปี (Health Screening)

• เฉพาะผูม้สีทิธ(ิขา้ราชการ, ลกูจา้งประจ า, ผูร้บัเบีย้หวดับ านาญ)

• ตรวจสขุภาพไดปี้ละ 1 คร ัง้ (ตามปีงบประมาณ)

http://www.google.co.th/url?url=http://www.otopdd.com/index.php?route=information/information&information_id=6&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDsQwW4wE2oVChMIr9S_mIKtyAIVg06OCh32qAdf&usg=AFQjCNHTmhcr8GkyvzAxdMPJTqrFk4Hl-Q


การเขา้รบับรกิารและวธิปีฏบิตั ิผูป่้วยนอก สทิธ ิอปท.

1. กรณีเบกิจา่ยตรง ยกเลกิการลงทะเบยีนจา่ยตรง 

สถานพยาบาล : ตรวจสอบสทิธ ิ >> ใหบ้รกิาร

การสง่ขอ้มลูเบกิจา่ย >> โปรแกรม e-Claim

2 กรณีใบเสร็จจา่ยเงนิเอง  สามารถใชใ้บเสร็จเบกิไดโ้ดย

สถานพยาบาล : ใหบ้รกิาร >>  ออกใบเสร็จรบัเงนิ

การเบกิจา่ย : ผูม้สีทิธ ิ >> ตน้สงักดั อปท.           สปสช.(โปรแกรมหนา้ web)

หมายเหต ุ: การยกเลกิลงทะเบยีนเบกิจา่ยตรง สทิธ ิอปท.เร ิม่ 1 ส.ค.2561



กรณี โปรแกรม

1. ตรวจสอบสทิธ ิ, ขอเลขอนมุตั ิ(IP, หนงัสอืรบัรอง ) NHSO Client

2. ขออนมุตัใิชย้าราคาแพง
- ยามะเร็ง 9 ชนดิ 
- รมูาตกิ และสะเก็ดเงนิ

โปรแกรม OCPA สพตส.
Prior  Authorization

3. การเบกิคา่รกัษาผูป่้วยใน

โปรแกรม e-Claim4. การเบกิคา่รกัษาผูป่้วยนอก

5. การเบกิกรณีเบกิเพิม่ตา่งๆ

6. กรณีฟอกเลอืดลา้งไต อปท. >> โปรแกรม DMISHD

โปรแกรมทีเ่ก ีย่วขอ้งในการเบกิจา่ย



1. ออก REP ทกุจนัทร ์ พธุ  ศกุร ์

2. หลงัจากน ัน้ภายใน 20 วนั หนว่ยบรกิารจะไดร้บัการโอนเงนิ

คดิลา่ชา้ (ปรบัลดอตัราจา่ยเหมอืนสทิธ ิUC)

1) การนับวา่สง่ขอ้มลูทันก าหนดคอื ขอ้มลูบรกิารภายในเดอืน สง่ไดถ้งึวันสิน้เดอืนของเดอืนถัดไป
2)   อตัราการจา่ยชดเชย ตามวันทีส่ง่ขอ้มลู (PS) 

-สง่ทันก าหนด (PS=0) = จา่ย 100%
-สง่ชา้ 1 เดอืน (PS=1) = จา่ย 95 % 
-สง่ชา้ 2 เดอืน (PS=2) = จา่ย 90%
-สง่ชา้เกนิ 2 เดอืน (PS=3 เป็นตน้ไป) = จา่ยไมเ่กนิ 80% 

ระยะเวลาการสง่ขอ้มลู

http://www.google.co.th/url?url=http://www.thejobparttime.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDMQwW4wDzjIAWoVChMIuOq1yYOtyAIVyrqOCh0TLAFf&usg=AFQjCNEEoiMxsF5mFlGdP-Gf0uo35hREKQ


1. กรณีผูป่้วยนอก

จา่ยตามทีเ่รยีกเก็บ (Fee  for  service) หรอืตามทีก่รมบญัชกีลางก าหนด

2. กรณี Additional  payment 

จา่ยตามราคาทีก่ าหนด หรอื Price list ของแตล่ะโรงพยาบาล

อตัราจา่ย สทิธ ิอปท.



หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข
สทิธสิวสัดกิารพนกังานสว่นทอ้งถิน่(อปท.)



เง ือ่นไขการเบกิจา่ยสทิธ ิอปท.

• สามารถรบับรกิารในสถานพยาบาลของรฐัไดท้กุแหง่โดยไมต่อ้ง
ลงทะเบยีนเบกิจา่ยตรง

• จา่ยไดท้กุกรณี ยกเวน้เสรมิสวยไมจ่า่ย

• * กรณีใชย้านอกบญัชยีาหลกัแหง่ชาตติอ้งบนัทกึเหตผุลในการใชย้า                   
( EA – EF )  ( EF ตอ้งจา่ยเงนิเพราะผูม้สีทิธปิระสงคข์อใชเ้อง)

• ตรวจสขุภาพประจ าปีเบกิจา่ยตรงได้ (เฉพาะผูม้สีทิธเิทา่น ัน้)

• ยามะเร็งและโลหติวทิยาจ านวน 39 รายการ (ตาม ว 34 ,ว 424) 

• จา่ยตามทีเ่รยีกเก็บ หรอืตามทีก่รมบญัชกีลางก าหนด



อตัราคา่บรกิารสาธารณสขุ หมวดที ่15 
คา่บรกิารฝงัเข็มและคา่บรกิารการใหก้ารบ าบดั
ของผูป้ระกอบโรคศลิปะอืน่
 เบกิจา่ยไดท้ ัง้ระบบใบเสร็จและในระบบ
เบกิจา่ยตรง มผีลบงัคบัใชก้บัการ
รกัษาพยาบาลต ัง้แต ่ 1 ม.ค. 2559 เป็นตน้ไป
 การเบกิในระบบเบกิจา่ยตรงให้
สถานพยาบาลระบรุหสัรายการท ัง้ประเภท IP 
และ OP ต ัง้แต ่1 ต.ค. 2559 เป็นตน้ไป

เง ือ่นไข การเบกิจา่ยสทิธ ิอปท.ผูป่้วยนอก

ว 447
ลว 12
พ.ย.58



ว 246
ลว 16
ม.ิย.59

- เบกิจา่ยไดท้ ัง้ระบบใบเสร็จและระบบเบกิจา่ยตรง 
- มผีลบงัคบัใชก้บัการรกัษาพยาบาลต ัง้แต ่ 1 ต.ค. 
2559 เป็นตน้ไป
 การเบกิในระบบเบกิจา่ยตรงใหส้ถานพยาบาลระบรุหสั
รายการ     
ท ัง้ประเภท IP และ OP ต ัง้แต ่1 ต.ค. 2559 เป็นตน้ไป

เง ือ่นไข การเบกิจา่ยสทิธ ิอปท.ผูป่้วยนอก



เง ือ่นไขการเบกิจา่ยสทิธ ิอปท.

• จา่ยตามระบบDRGs  (จา่ยตามทีค่ านวณ 
DRG และหกัจากสว่นทีเ่บกิจากสทิธอิ ืน่ออก
กอ่นจา่ยชดเชย) 

• กรณี 1) บนัทกึรหสัโครงการพเิศษ = 
SSSOBS

• กรณี 2) บนัทกึรหสัโครงการพเิศษ = 
HD3995

• กรณี 3) และขอ้ 4) เบกิดว้ยใบเสร็จจากตน้
สงักดั พรอ้มหนงัสอืรบัรองจาก
ประกนัสงัคม



• หกัจ านวนเงนิ พรบ.ตามที ่รพ. บนัทกึ 

• บนัทกึขอ้มลู ในชอ่ง พรบ./ช าระเงนิเอง

เง ือ่นไขการเบกิจา่ยสทิธ ิอปท.



เง ือ่นไข การเบกิจา่ยยากลุม่ทีต่อ้งขออนมุตักิอ่นใชย้า
Additional payment

• เง ือ่นไขการจา่ยยา PA ท ัง้ 3 กลุม่

• 1. ยามะเร็ง บนัทกึขออนมุตัใิชย้าใน
โปรแกรม OCPA สพตส.

• 2. ยารมูาตกิและสะเก็ดเงนิบนัทกึขอ
อนมุตัใิชย้าในโปรแกรม Prior-
Authorize

• 2.  บนัทกึเบกิคา่ใชจ้า่ยในโปรแกรม 
e-Claim

• จา่ยตาม  Price  List ของแตล่ะ
โรงพยาบาล



หลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยคา่รกัษาพยาบาลส าหรบัผูป่้วยโรคมะเร็งและโลหติวทิยา

ซึง่จ าเป็นตอ้งใชย้าทีม่คีา่ใชจ้า่ยสงู

ยาทีต่อ้งขออนมุตักิอ่นใชย้า 
(OCPA)

(9 รายการ 17 โปรโตคอล)

1. Imatinib
2. Nilotinib
3. Dasatinib
4. Rituximab
5. Bortezomib
6. Sunitinib
7. Trastuzumab
8. Gefitinib
9. Bevacizumab

1 กลุม่ยาทีต่อ้งขออนมุตักิอ่นการใชย้า OCPA

หนงัสอื กบก ที ่กค. 0416.2/ว 34
ลงวนัที ่19 ม.ค. 2561

มผีล 14 ก.พ. 2561 เป็นตน้ไป

ยาทีต่อ้งขออนมุตักิอ่นใชย้า 
(OCPA)

(9 รายการ 17 โปรโตคอล)

1. Imatinib
2. Nilotinib
3. Dasatinib
4. Rituximab
ใหข้ออนมุตักิอ่นการใชย้าในกลุม่ 
OCPA กรณีชนดิฉดีเขา้ใตผ้วิหนงั
5. Bortezomib
6. Sunitinib
7. Trastuzumab
8. Gefitinib
9. Bevacizumab

หนงัสอื กบก ที ่กค. 0416.2/27468
ลงวนัที ่5 ก.ค. 2561

มผีล 16 ก.ค. 61 เป็นตน้ไป

ยาทีต่อ้งขออนมุตักิอ่นใชย้า 
(OCPA)

(13 รายการ 18 โปรโตคอล)

1. Imatinib (ปรบัปรงุ)
2. Nilotinib
3. Dasatinib
4. Rituximab (ปรบัปรงุ)
5. Bortezomib (ปรบัปรงุ)
6. Sunitinib
7. Trastuzumab
8. Gefitinib
9. Bevacizumab (ปรบัปรงุ)
เพิม่ 4 รายการ
10) Pazopanib
11) Certinib
12) Abiraterone/Enzalunamide
13) Panitumumab

หนงัสอื กบก ที ่กค. 0416.2/ว 424
ลงวนัที ่20 ก.ย. 2561

มผีล 28 ก.ย. 61 เป็นตน้ไป



ยารกัษาโรคมะเร็งและโลหติวทิยาทีม่ ี
คา่ใชจ้า่ยสงู เชน่ กลุม่ยาชวีวตัถ ุกลุม่ยา
รกัษาโรคมะเร็งชนดิมุง่เป้า

1.ยารกัษาโรคมะเร็ง ๒๒ รายการ
2.ยารกัษาโรคโลหติวทิยา 19 รายการ

- กรณีผูป่้วยนอก ให ้รพ.ออกใบเสร็จ ให้
ผูม้สีทิธนิ าไปเบกิกบัตน้สงักดั โดย

มใิหส้ง่เบกิในระบบเบกิจา่ยตรง

- กรณีผูป่้วยใน ใหเ้บกิจา่ยตาม DRGs
โดยมใิหเ้บกิคา่ยาแยกตา่งหากจาก DRGs

- Nintedanib รกัษาการอกัเสบของปอด
ทีเ่กดิพงัผดืไมท่ราบสาเหต/ุชะลอการ
เสือ่มของสมรรถภาพปอด
- Darbepoetin ขนาด 20,30,40 
ไมโครกรมั รกัษาโรคไตเรือ้รงั สามารถ
เบกิจา่ยตรง ได้

หลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยคา่รกัษาพยาบาลส าหรบัผูป่้วยโรคมะเร็งและโลหติวทิยา

ซึง่จ าเป็นตอ้งใชย้าทีม่คีา่ใชจ้า่ยสงู (ตอ่)

กลุม่ยาทีย่กเลกิเบกิจา่ยตรง (ส ารองจา่ยเบกิหนว่ยงานตน้สงักดั)2

หนงัสอื กบก ที ่กค. 0416.2/ว 34
ลงวนัที ่19 ม.ค. 2561

มผีล 14 ก.พ. 2561 เป็นตน้ไป
สทิธ ิอปท.มผีล 1 ก.ค 61 เป็นตน้ไป

ยารกัษาโรคมะเร็งและโลหติวทิยาทีม่ ี
คา่ใชจ้า่ยสงู เชน่ กลุม่ยาชวีวตัถ ุกลุม่ยา
รกัษาโรคมะเร็งชนดิมุง่เป้า

1.ยารกัษาโรคมะเร็ง ๒๒ รายการ
2.ยารกัษาโรคโลหติวทิยา 19 รายการ

- กรณีผูป่้วยนอก ให ้รพ.ออกใบเสร็จ ให้
ผูม้สีทิธนิ าไปเบกิกบัตน้สงักดั โดย

มใิหส้ง่เบกิในระบบเบกิจา่ยตรง
- กรณีผูป่้วยใน ใหเ้บกิจา่ยตาม DRGs
โดยมใิหเ้บกิคา่ยาแยกตา่งหากจาก DRGs

หนงัสอื กบก ที ่กค. 0416.2/27468
ลงวนัที ่5 ก.ค. 2561

มผีล 16 ก.ค. 61 เป็นตน้ไป

ยารกัษาโรคมะเร็งและโลหติวทิยาทีม่ ี
คา่ใชจ้า่ยสงู เชน่ กลุม่ยาชวีวตัถ ุกลุม่ยา
รกัษาโรคมะเร็งชนดิมุง่เป้า

1.ยารกัษาโรคมะเร็ง ๒๒ รายการ
ยกเลกิ 1 รายการ
-Darbepoetin alfa

2.ยารกัษาโรคโลหติวทิยา 19 รายการ
ยกเลกิ 3 รายการ
-Azacitidine (ระหวา่งพจิารณาเขา้ OCPA)

-Bendamustine Hydrochloride
-Darbepoetin alfa

รายการทีย่กเลกิในกลุม่นี ้ใหส้ามารถ
เบกิจา่ยตรงได ้และในผูป่้วยในใหเ้บกิคา่
ยาแยกตา่งหากจาก DRGs

หนงัสอื กบก ที ่กค. 0416.2/ว 424
ลงวนัที ่20 ก.ย. 2561

มผีล 28 ก.ย. 61 เป็นตน้ไป



ยารกัษาโรคมะเร็งและโลหติวทิยาทีม่คี่าใชจ้่ายสูง ซึง่
เป็นทะเบยีนยาใหม่/ทะเบยีนยาชวีวตัถุชนดิใหม่ ทีข่ ึน้
ทะเบยีนกบั อย.ต ัง้แตว่นัที ่1 ม.ค.2561 เป็นตน้ไป จะไม่
สามารถเบกิไดจ้นกว่าจะมกีารพจิารณาปรบัเขา้ระบบ 
OCPA หรอืกรอบรายการยา แลว้แตก่รณี

3

หลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยคา่รกัษาพยาบาลส าหรบัผูป่้วยโรคมะเร็งและโลหติวทิยา

ซึง่จ าเป็นตอ้งใชย้าทีม่คีา่ใชจ้า่ยสงู (ตอ่)

ยาทีไ่มส่ามารถเบกิได้

หนงัสอื กบก ที ่กค. 0416.2/ว 34
ลงวนัที ่19 ม.ค. 2561

มผีล 14 ก.พ. 2561 เป็นตน้ไป
สทิธ ิอปท.มผีล 1 ก.ค 61 เป็นตน้ไป

ยาทีใ่หเ้บกิในระบบเบกิจา่ยตรงเทา่น ัน้4

ยาแกอ้าเจยีน Aprepitant หรอื Palonosetron
-เบกิในระบบเบกิจา่ยตรงเทา่น ัน้ ท ัง้กรณี OP และ IP
-กรณีออกใบเสร็จใหร้ะบ ุ“คา่ยาทีเ่บกิไมไ่ด”้
-การจา่ยชดเชย

OP จา่ยตาม Prize list ของ รพ.
IP จา่ยรวมใน DRG 

หนงัสอื กบก ที ่กค. 0416.2/ว 424
ลงวนัที ่20 ก.ย. 2561

มผีล 28 ก.ย. 61 เป็นตน้ไป

New !!!



• ตอ้งเป็นผูป่้วยทีม่ปีระวตัทิ า KT มากอ่น

• บนัทกึเบกิในโปรแกรม e-Claim

• จา่ยตาม Price  List ของแตล่ะรพ.

• ใชต้ามขอ้บง่ชี้

• บนัทกึเบกิคา่ใชจ้า่ยในโปรแกรม e-Claim

• จา่ยตาม Price  List ของแตล่ะรพ.

• บนัทกึเบกิคา่ใชจ้า่ยในโปรแกรม e-Claim

• จา่ยตาม  Price  List ของแตล่ะรพ.

เง ือ่นไข การเบกิจา่ยยาอืน่ๆ 
Additional 
payment



เง ือ่นไข ฟอกไตดว้ยเครือ่งไตเทยีม

• ขอ้ 1.1 จา่ยคร ัง้ละ 2,000 บาท

• ขอ้ 1.2 จา่ยตามเรยีกเก็บ

• ขอ้ 1.3-1.5 จา่ยตามที่
กระทรวงการคลงัก าหนด

• บนัทกึโปรแกรม DMIS (HD)



การเบกิรายการอปุกรณ์ และอวยัวะเทยีม

• เบกิจา่ยตามรหสัและอตัราทีก่ าหนด

• เบกิจา่ยในระบบเบกิจา่ยตรง ยกเวน้ ฟนัเทยีมสามารถเบกิ
ใบเสร็จได ้

• กรณีสถานพยาบาลไมม่รีายการอปุกรณส์ามารถใช้
ใบเสร็จเบกิตน้สงักดัได้

• การเบกิท ัง้จา่ยตรงและใบเสร็จใหส้ถานพยาบาลระบรุหสั
รายการ     

• ท ัง้ประเภท IP และ OP ต ัง้แต ่1 ม.ค. 2561 เป็นตน้ไป

• กรณีรายการอปุกรณม์รีาคาสงูกวา่ทีก่ าหนด หากผูม้สีทิธ ิ
ประสงคใ์ชส้ามารถเก็บสว่นเกนิจากสทิธไิด้ ที ่กค 0416.4/

ว 384
ลงวนัที ่21 ธ.ค. 

60



การเบกิคา่ใชจ้า่ยหมวด 6 คา่บรกิารโลหติและสว่นประกอบของโลหติ และ หมวด 7 คา่ตรวจ
วนิจิฉยัทางเทคนคิการแพทยแ์ละพยาธวิทิยา สทิธขิา้ราชการ และ อปท.

• เบกิจา่ยตามรหสัและอตัราทีก่ าหนด

• เบกิจา่ยไดใ้นระบบเบกิจา่ยตรงและใบเสร็จ 

• การเบกิท ัง้จา่ยตรงและใบเสร็จใหส้ถานพยาบาลระบุ
รหสัรายการ ท ัง้ประเภท IP และ OP ต ัง้แต ่1 ต.ค.
2561 เป็นตน้ไป

• ผูป่้วยนอกจา่ยตามรหสัและอตัราทีป่ระกาศ

• ผูป่้วยในรวมใน DRG

• รายการนอกเหนอืจากทีก่ าหนด ไมส่ามารถเบกิจา่ย
ได้ ที่ กค 0416.2/ ว 

372 ลงวันที่ 22
ส.ค. 61



Call Center ; 1330
Help desk : 02-142-3100 ถงึ 2

ขอบคณุคะ่

ตดิตอ่เรา


