สิ่งที่สงมาดวย 4
หลักเกณฑการจัดทําขอมูลการใหบริการ การขอรับ และการจายชดเชยคาบริการสาธารณสุข
ประจําปงบประมาณ 2559
ลําดับ
กรณี
รายละเอียด
1) การจัดทําขอมูลการใหบริการสาธารณสุข
1.1 การใหรหัสโรค
ใหใชรหัสการวินิจฉัยโรคตาม International Statistical of Disease and Related Health Problem
10th Revision Version for 2010 (ICD-10) ของ WHO ฉบับป ค.ศ.2010
1.2 การใหรหัสการผาตัด และหัตถการ
ใหใชรหัสการผาตัด และรหัสหัตถการตามหนังสือ International Classification of Disease 9th
Revision Clinical Modification 2010 (ICD-9-CM ฉบับป ค.ศ.2010)
1.3 การนับจํานวนวันนอนโรงพยาบาล (Length of stay -ผูปวยที่รับไวนอนรักษาในหนวยบริการนอยกวา 4 ชั่วโมง ใหนับเปนผูปวยนอก ยกเวนที่มีประเภทการ
หรือ LOS)
จําหนาย (discharge type) เปนเสียชีวิต (dead), สงตอ (by transfer), หลบหนี (escape) และ ปฏิเสธ
การรักษา (against advice) ใหนับเปนผูปวยในได
- หากผูปวยไมอยูในหนวยบริการเกิน 24 ชั่วโมง ใหถือเปนวันลากลับบาน และตองหักวันลา (leave
day) ในการ admit ครั้งนั้น
1.4 การรักษากอนรับไวเปนผูปวยใน
หนวยบริการที่ใหบ ริการผูปวยนอกกอนการรับผูปวยนั้นไวเ ปนผูปวยใน ภายใน 24 ชั่วโมง ใหขอรับ
คาใชจายเฉพาะผูปวยในเทานั้น เนื่องจากคาใชจายดังกลาวนํามาคํานวณไวในระบบ DRGs เรียบรอยแลว
1.5 การคํานวณราคากลาง
-ใชคูมือการจัดกลุมวินิจฉัยโรครวม และน้ําหนักสัมพัทธ เปนราคากลาง สําหรับกลุมวินิจฉัยโรครวมฉบับ
ที่ 5.0 (Diagnosis Related Groups : DRGs version 5.0) และจายชดเชยโดยใชคาน้ําหนักสัมพัทธที่
ปรับตามจํานวนวันนอน (Adjusted Related Weight : AdjRW)
-กรณีที่หนวยบริการไดรับการชดเชยจากแหลงอื่นๆ เชน พรบ.ผูประสบภัยจากรถ หรือผูปวยชําระเงินเอง
(เฉพาะรายการที่อยูในชุดสิทธิประโยชน) สปสช.จะนําคาที่หนวยบริการไดรับชดเชยไปแลว ลบออกจาก
ยอดเงินชดเชยที่คํานวณได แลวจึงจายในสวนที่เหลือใหหนวยบริการ
1.6 การรักษากรณีผูประสบภัยจากรถ
ใหหนวยบริการเรียกเก็บคาเสียหายเบื้องตน จากกองทุนผูประสบภัยจากรถกอน ในจํานวนเงินไมเกิน
30,000 บาท หลังจากที่คํานวณจายชดเชยแลวจึง จะจายชดเชยสวนที่เกินวงเงินคาเสียหายเบื้องตน
ดังกลาว

ลําดับ
กรณี
1.7 ระยะเวลาการสงขอมูล

1.8

ขอมูลที่สงชากวากําหนด

1.9

การถูกปฏิเสธการจายชดเชย และการขออุทธรณ

2) หลักเกณฑ เงื่อนไข และการคํานวณจายชดเชย
2.1 กรณีการใหบริการผูปวยใน (IP Normal)

2.2
2.3

กรณีการใหบริการสํารองเตียง
กรณีบริการรักษาผูปวยโรคนิ่วเพื่อนํานิ่วออกจาก
ระบบทางเดินปสสาวะ

รายละเอียด
ใหหนวยบริการสงขอมูลเรียกเก็บคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขภายใน 30 วันนับจากวันที่ใหบริการ
ผูป ว ย กรณี ผูป ว ยนอก หรือ นั บ จากวั นที่ จํ า หน า ยผู ปว ย (discharge) กรณี ผู ป ว ยใน และข อ มู ล
ปงบประมาณ 2559 จะสิ้นสุดการเรียกเก็บ (แจงหนี้) ภายใน 360 วัน นับจากวันที่ใหบริการกรณีผูปวย
นอก หรือวันที่จําหนายออกจากหนวยบริการกรณีผูปวยใน โดยขอมูลที่สงหลังจากที่กําหนดถือวาหนวย
บริการไมประสงคที่จะขอรับคาใชจาย
สปสช.จะปรับลดอัตราจายชดเชยกรณีสงขอมูลเรียกเก็บชากวาวันที่กําหนด ดังนี้
1) สงชากวากําหนดไมเกิน 30 วัน จายรอยละ 95 ของอัตราที่สงทันตามกําหนด
2) สงชากวากําหนดไมเกิน 60 วัน จายรอยละ 90 ของอัตราที่สงทันตามกําหนด
3) สงชากวากําหนดไมเกิน 330 วัน จายไมเกินรอยละ 80 ของอัตราที่สงทันตามกําหนด
หากหนวยบริการตองการจะอุทธรณคาใชจายเนื่องจากไมไดรับการจายชดเชยตามที่ควรจะเปน สามารถ
อุทธรณขอมูลทาง e-Appeal โดยไมตองสงเอกสารประกอบ (ยกเวนบางกรณีตามที่ สปสช.กําหนด) หาก
มีขอสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดไดที่ help desk หมายเลขโทรศัพท 0 2142 3100-4
1) ผูปวยรับบริการในเขต และขามเขต ทั้งอุบัติเหตุ เจ็บปวยฉุกเฉิน และสงตอ
2) คํานวณจาย
2.1) กรณีในเขต อัตราจายชดเชยในอัตราที่ประมาณการจากเงิน Global budget ระดับเขต ของ
แตละเขต
2.2) กรณีนอกเขต ในอัตราคงที่ 9,600 บาทตอ AdjRW
เปนการใหบริการรวมถึงอัตราการจายชดเชยตามขอตกลงแตละกรณี
1) รักษาดวยวิธีผาตัดแบบเปด (Open surgery) หรือผาตัดดวยกลอง (PCNL) รวมทั้งการรักษาดวยวิธี
สองกลอง คํานวณจายในระบบ DRGs ตามคา AdjRW เชนเดียวกับกรณี IP Normal
2) รักษาดวยเครื่องสลายนิ่ว (ESWL) มีเงื่อนไข และอัตราการบริการดังนี้
2.1) หนวยบริการภาครัฐ จายแบบเหมาจายครั้งละไมเกิน 6,500 บาท จายไมเกินไตขางละ 4 ครั้ง

ลําดับ

กรณี

2.4

กรณีสิทธิวาง ผูปวยใน

2.5

กรณีเด็กแรกเกิด ผูปวยใน

2.6

กรณีอุบัติเหตุ เจ็บปวยฉุกเฉิน ผูปวยนอก (OPAE)

2.7

กรณีอุปกรณ อวัยวะเทียมในการบําบัดรักษาโรค

รายละเอียด
ตอคนตอป
2.2) หนวยบริการหรือสถานบริการภาคเอกชน ใหไดรับคาใชจายเมื่อบริการสลายนิ่ วสําเร็จโดยไม
จํากัดจํานวนครั้ง (Episode) ในอัตราเหมาจาย 16,000 บาท ตอการสลายนิ่วไตหนึ่งขางตอคนตอป และ
มีคาการตรวจประเมิน และติดตามผลการรักษาผูปวยสลายนิ่วในทางเดินปสสาวะ ของคณะทํางานตรวจ
ประเมินและติดตามผลการรักษาผูปวยสลายนิ่ว ที่สํานักงาน หรือสํานักงานเขต แตงตั้ง/มอบหมาย
2.3) หนวยบริการในขอ 2.2) ตองสงขอมูลเพื่อขอรับคาใชจายเมื่อใหบริการสลายนิ่วสําเร็จเทานั้น
1) ผูปวยสิทธิวาง ยังไมไดลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจํา หรือยังไมมีหนวยบริการประจํา และมี
อายุตั้งแต 28วันขึ้นไป นับจากวันเขารับบริการ
2) คํานวณจายในอัตราคงที่ 7,000 บาทตอ AdjRW
1) มีอายุไมเกิน 28 วัน
2) อัตราการจายชดเชย
2.1) น้ําหนักไมเกิน 1,500 กรัม อัตราการจายชดเชย 9,000 บาท ตอ AdjRW
2.2) น้ําหนักตั้งแต 1,500 กรัมขึ้นไป อัตราการจายชดเชย 7,000 บาทตอ AdjRW
1) ผูปวยที่เขาเกณฑชดเชยกรณีนี้คือ
1.1) ผูปวยกรณีอุบัติเหตุ ฉุกเฉินขามจังหวัด
1.2) ทหารผานศึก คนพิการ ที่ใชบริการขามจังหวัดกับหนวยบริการประจํา
1.3) ผูปวยสิทธิวาง
1.4) ผูปวยสังกัดกรมแพทยทหารเรือ / กรมแพทยทหารอากาศเขารับบริการในหนวยบริการที่ไมใช
สังกัดกรมแพทยทหารเรือ หรือกรมแพทยทหารอากาศ
1.5) ผูปวยสิทธิประกันสังคมสงเงินสมทบไมครบ 3 เดือน เขารักษาพยาบาล
1.6) ผูปวยสิทธิประกันสังคมสงเงินสมทบไมครบ 7 เดือน เขารับบริการกรณีคลอดบุตร
2) อัตราจายชดเชยไมเกิน 0.90 บาทตอคะแนน โดยชดเชยตามที่คํานวณได แตไมเกินเรียกเก็บ
1) ผูปวยทุกรายที่มีการใชอุปกรณ หรืออวัยวะเทียมในการบําบัดรักษาโรค ตามขอบงชี้ในบัญชีที่กําหนด

ลําดับ
2.8

กรณี
(Instrument) ผูปวยนอก และผูปวยใน
กรณีบริการเฉพาะอื่นๆ
1) การใหเคมีบําบัด/รังสีรักษา ในผูปวยโรคมะเร็ง
ทั่วไป
2) การใหเคมีบําบัด/รังสีรักษา ในผูปวยโรคมะเร็งที่
กําหนดโปรโตคอล

3) การลางไต/ฟอกเลือดลางไต กรณีผูปวยไตวาย

รายละเอียด
2) การคํานวณจายชดเชยในระบบ point system with ceiling with global budget โดยจายชดเชย
ไมเกินเรียกเก็บ และไมเกินราคากลางที่ สปสช. กําหนด
1) ลงทะเบียนมะเร็ง (Cancer Payment Registry) ใหกับผูปวยตามเงื่อนไขที่กําหนด
2) อัตราการจายชดเชย
2.1) ผูปวยนอก จายชดเชยตามจริง ไมเกิน 4,000 บาท/ visit
2.2) ผูปวยใน คํานวณจายชดเชยตาม DRGs ในอัตราจายชดเชยในเขต หรือนอกเขต แลวแตกรณี
1) ลงทะเบียนมะเร็ง (Cancer Payment Registry) ใหกับผูปวยตามเงื่อนไขที่กําหนด
2) กรณีรักษาตามโปรโตคอล คํานวณจายชดเชยดังนี้
2.1) ผูปวยนอก จายชดเชยคายาเคมีบําบัด / รังสีรักษา ตามจริง ไมเกินเรียกเก็บ และไมเกินเพดาน
ราคากลาง ที่ สปสช.กําหนด และจายคาผสมยาเคมีบําบัด 160 บาทตอวัน
2.2) ผูปวยใน จายตามคา AdjRW ที่คูณดวยคาสัดสวนสําหรับคํานวณคาน้ําหนักสัมพัทธ (Cancer
Chemotherapy Unbundling Factor : CCUF) ใชอัตราจายชดเชยเชนเดียวกับบริการ IP Normal ใน
เขต/นอกเขต แลวแตกรณี บวกเพิ่มคายาเคมีบําบัด ตามที่กําหนดในโปรโตคอล
2.3) กรณีขอ 2.2) แตไมพบวาอยูในกลุมที่ตองคูณดวยคา CCUF ตามที่กําหนดในสิ่งที่สงมาดวย 3
ใหคํานวณจายดวยคา AdjRW ปกติ ใชอัตราจายชดเชยเชนเดียวกับบริการ IP Normal ในเขต/นอกเขต
แลวแตกรณี บวกเพิ่มคายาเคมีบําบัด ตามที่กําหนดในโปรโตคอล
3) กรณีไมรักษาตามโปรโตคอล คํานวณจายชดเชยดังนี้
3.1) ผูปวยนอก จายชดเชยคายาเคมีบําบัด / รังสีรักษา ตามจริง ไมเกินเรียกเก็บ และไมเกินเพดาน
ราคากลาง ที่ สปสช.กําหนด และคาผสมยาเคมีบําบัด 160 บาทตอวัน รวมแลวไมเกิน 2,300 บาท/visit
3.2) ผูปวยใน จายตามคา AdjRW ใชอัตราจายชดเชยเชนเดียวกับบริการ IP Normal ในเขต/นอก
เขต
1) สําหรับผูปวยที่มีระยะเวลาการรักษาไมเกิน 60 วัน

ลําดับ

กรณี
เฉียบพลัน ( Peritoneal dialysis and
Hemodialysis for acute renal failure)

4) การติดเชื้อฉวยโอกาสในผูปวยเอชไอวี
4.1) การใหยารักษาเยื่อหุมสมองอักเสบจากเชื้อ
รา (Cryptococcal meningitis)
4.2) การรักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาทตา
( Cytomegalovirus Retinitis)

5) การรักษาดวยออกซิเจนความกดดันสูง
( Hyperbaric oxygen therapy) พาะการรักษาโรค
ที่เกิดจากการดําน้ํา (Decompression sickness)

รายละเอียด
2) อัตราการจายชดเชย
2.1) ผูปวยนอก ตามจริงไมเกิน 2,000 บาทตอครั้งของการลางไต
2.2) ผูปวยใน จายชดเชยเพิ่ม (add on) ตามจริงไมเกิน 2,000 บาทตอครั้งของการลางไต
3) การนับครั้งของการลางไต
3.1) Peritoneal dialysis 1 ครั้ง หมายถึงการทํา dialysis ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติการไมเกิน
24 ชั่วโมง หากเกิน 24 ชั่วโมง แตสวนเกินนั้นไมถึง 12 ชั่วโมง ใหนับรวมกับครั้งกอนนั้น รวมเปน 1 ครั้ง
หากเกิน 12 ชั่วโมงใหนับเปนครั้งที่ 2
3.2) Hemodialysis 1 ครั้งหมายถึง การฟอกเลือดลางไตผานเครื่องฟอกไตเทียมใน 1 วัน ที่มี
ระยะเวลาไมนอยกวา 4-6 ชั่วโมง
อัตราการจายชดเชย
1) ผูปวยนอก จายชดเชยตามจริงไมเกิน 3,000 บาท/ visit
2) ผูปวยใน จายชดเชยเพิ่ม (add on) ตามจริงไมเกิน 15,000 บาท/admit
อัตราการจายชดเชย ตามระยะการใหบริการดังนี้
1) ฉีดยา Ganciclovir เขาที่น้ําวุนลูกตา (Vitreous) ทุก 1 สัปดาห จายชดเชยตามจริงไมเกินครั้งละ 250
บาท/ขาง
2) ฉีดยา Ganciclovir เขาที่น้ําวุนลูกตา (Vitreous) ทุก 2 สัปดาห จายชดเชยตามจริงไมเกินครั้งละ 500
บาท/ขาง
3) ผูปวยนอก จายชดเชยตามจริง ไมเกินราคากลางที่กําหนดตามระยะการใหบริการ
4) ผูปวยใน จายชดเชยเพิ่ม (add on) ตามจริง ไมเกินราคากลางที่กําหนดตามระยะการใหบริการ
1) เฉพาะหนวยบริการที่มีเครื่อง Hyperbaric chamber
2) อัตราการจายชดเชย
2.1) ผูปวยนอก จายชดเชยตามจริงไมเกิน 12,000 บาท/ชั่วโมง

ลําดับ

2.9

กรณี

รายละเอียด
2.2) ผูปวยใน จายชดเชยเพิ่ม (add on) ตามจริงไมเกิน 12,000 บาท/ชั่วโมง
6) คาสารเมทาโดน (Methadone) กรณีใหสารเมทา 1) เฉพาะหนวยบริการที่ผานการประเมินและประกาศโดยจากกระทรวงสาธารณสุข
โดนระยะยาว (Methadone Maintenance
2) อัตราการจายชดเชย เฉพาะผูปวยนอกตามจริงไมเกิน 35 บาทตอครั้ง
Treatment : MMT) ในการบําบัดรักษาผูปวยที่ติด
สารเสพติดในกลุมฝนและอนุพันธของฝนที่สมัครใจ
คาพาหนะในการสงตอ
1) สงตอผูปวยใน หรือสิทธิวาง เพื่อเขารับบริการที่หนวยบริการอีกแหงเปนผูปวยในเทานั้น
2) สงตอผูปวยนอก กรณีอุบัติเหตุ ฉุกเฉินตางกองทุนสาขาจังหวัด หรือกรณีผูปวยนอกสิทธิวาง
3) รับผูปวยจากสถานบริการในระบบเจ็บปวยฉุกเฉิน 3 กองทุน (EMCO) เพื่อมานอนพักรักษาตัวตอ ที่
หนวยบริการ
4) อัตราการจายชดเชย
4.1) กรณีรถยนต ใชระยะทางไป-กลับ ในการคํานวณดังนี้
4.1.1) ระยะทางไมเกิน 50 กิโลเมตร จายชดเชยตามจริงไมเกิน 500 บาท
4.1.2) ระยะทางมากกวา 50 กิโลเมตร จายชดเชยเริ่มตน 500 บาท และชดเชยเพิ่มกิโลเมตรละ 4
บาท โดยจายชดเชยตามที่คํานวณได ไมเกินเรียกเก็บ
4.2) กรณีเรือ / แพขนานยนต
4.2.1) ไมเ กิน 15 กิโ ลเมตร เรือ หางยาวเร็ว 1,200 บาท / เรือ เร็ว 2,000 บาท / เรือเร็ว 2
เครื่องยนต 5,000 บาท
4.2.2) มากกวา 15 กิโลเมตร ถึง 50 กิโลเมตร เรือหางยาวเร็ว 3,000 บาท / เรือเร็ว 5,000 บาท /
เรือเร็ว 2 เครื่องยนต 35,000 บาท
4.2.3) มากกวา 50 กิโลเมตร ถึง 100 กิโลเมตร เรือหางยาวเร็ว 4,000 บาท / เรือเร็ว 10,000 บาท
/ เรือเร็ว 2 เครื่องยนต 35,000 บาท
4.2.4) มากกวา 100 กิโลเมตร เรือเร็ว 35,000 บาท / เรือเร็ว 2 เครื่องยนต 35,000 บาท
4.2.5) ไมจํากัดระยะทาง แพขนานยนตร 5,000 บาท/ครั้ง
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4.3) กรณีเฮลิคอปเตอร
4.3.1) เฮลิคอปเตอร 1 เครื่องยนต ชั่วโมงบินละ 40,000 บาท
4.3.2) เฮลิคอปเตอร 2 เครื่องยนต ชั่วโมงบินละ 80,000 บาท
4.3.3) เฮลิคอปเตอร 3 เครื่องยนต ชั่วโมงบินละ 120,000 บาท
4.3.4) เฮลิคอปเตอร 4 เครื่องยนต ชั่วโมงบินละ 160,000 บาท

2.10 กรณีโรคที่มีการบริหารจัดการเฉพาะอื่นๆ

โดยทั้ง 3 กรณี จะคํานวณจายตามจริง ไมเกินราคากลางที่กําหนด
ใหถือปฏิบัติตามเกณฑ เงื่อนไขและอัตราที่ผูจัดการโครงการโรคเฉพาะของแตละกรณีกําหนด

