
 

การเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
ขั้นตอนการเบิกเงินคารักษาพยาบาล  กรณีเขารับการรักษาพยาบาลประเภทผูปวยในของสถานพยาบาลของทางราชการ 

(สถานพยาบาลเปนผูวางฎีกาเบิกเงิน) 

1. เมื่อผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเขารับการรักษา  สถานพยาบาลจะตองดําเนินการตรวจสอบหลักฐาน
ตอไปนี้ 

1.1 หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล (แบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด ตามเอกสารแนบ1) 
1.2 บัตรประจําตัวประชาชน  (หรือบัตรอื่นๆ ของทางราชการที่มีรูปถายและมีเลขประจําตัวประชาชน 13 

หลัก) ของผูปวย  
1.3 สถานพยาบาลตองดําเนินการตรวจสอบวาผูปวยมีสิทธิอ่ืนซ้ําซอนอีกหรือไม  

เพื่อตรวจสอบวาผูปวยที่เขารับการรักษา เปนบุคคลคนที่แจงไวตรงตามเอกสาร 1.1 และ 1.2  

2. ใหการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานทางการแพทย  ซ่ึงตองมีการบันทึกเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตางๆ ตาม
แนวทางของแพทยสภา และมาตรฐานของวิชาชีพตางๆ     และเมื่อจําหนายผูปวยออกจากสถานพยาบาล
แลว   สถานพยาบาลจะตองดําเนินการ 

2.1. สรุปการรักษาพยาบาล (Discharge summary)   ซ่ึงตองมีขอมูลตาม  เอกสารแนบ 2 
2.2. สรุปคาใชจายในการรักษาพยาบาล โดยจําแนกรายการตามที่กําหนด ตาม เอกสารแนบ 3ทั้งน้ีสถาน
พยาบาลควรสรุปใหเสร็จสิ้นโดยเร็วในกําหนดเวลาตามแนวทางของแพทยสภา 

3. บันทึกหรือนําเขาขอมูลจากฐานขอมูลที่สถานพยาบาลไดบันทึกไวในแฟม เพื่อพิมพฎีกาเบิกคารักษา
พยาบาล แลวสงใหหนวยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมาย โดยใชโปรแกรม  ที่หนวยงานที่ไดรับมอบหมาย
จัดสงให      ขอมูลที่ตองจัดสงมีโครงสรางตามที่กําหนด  ดังน้ี 

3.1. ขอมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล   ตาม เอกสารแนบ 2 
3.2. ขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายในการรักษาพยาบาล ตาม เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวของกับแฟมขอมูล, โครงสราง, field, นิยาม, ขั้นตอนการบันทึกหรือการนํา
เขาจะมีการอบรมใหแกผูปฏิบัติงานภายหลังพรอมคูมือการปฏิบัติการโดยละเอียด 

4. จัดสงขอมูลในขอ 3  ใหหนวยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมาย ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปจากเดือนที่
จําหนาย  ผูปวย โดยใชโปรแกรมที่หนวยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมายสงให ในการรวบรวมขอมูลและ
จัดเตรียมแฟมขอมูลเพื่อจัดสง รายละเอียดการจัดสงขอมูลและกําหนดสง ตาม เอกสารแนบ 4 

5. จัดทําฎีกาเบิกคารักษาพยาบาล การพิมพฎีกาตองใชโปรแกรมที่หนวยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมาย สงให
เทานั้น  การพิมพฎีกาจะทําไดเมื่อไดรับเลขตอบรับ หลังจากที่จัดสงขอมูลใหกับหนวยงานที่กรมบัญชีกลาง
มอบหมายเรียบรอยแลว  1 วันทําการ 

ตัวอยาง   สถานพยาบาลจัดสงขอมูลใหหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากกรมบัญชีกลาง ในตอนเย็น สถานพยาบาลของ
ทางราชการ จะสามารถพิมพฎีกาไดในวันทําการถัดไป 
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6. การเบิกคารักษาพยาบาลสําหรับผูปวยแตละรายจะตองแบงเปน 2 สวน  
7.1 การจัดทําฎีกาตามขอ 5 สําหรับสวนที่ 1 ซ่ึงประกอบดวย คาหองและคาอาหารตามที่กรมบัญชีกลาง

กําหนด + คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรคตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด + รอยละ 
80 ของคารักษาพยาบาลที่เหลือ (ที่เบิกได)     

7.2 สวนที่ 2 จะสามารถเบิกไดเทาที่หนวยงานที่กรมบัญชีมอบหมาย แจงใหสถานพยาบาลทราบ 
ทั้งนี้การคํานวณคาใชจายในสวนที่ 2 จะใช DRG และ คิดเปนงวด โดยมีรายละเอียดการคํานวณตาม
เอกสารแนบ 5 

8. การเบิกคารักษาพยาบาลสวนที่ 2 ( ตาม DRG ) 
8.1 หนวยงานท่ีกรมบัญชีกลางมอบหมาย จะแจงยอดรวมคารักษาพยาบาลในแตละงวด ใหสถาน

พยาบาล ทราบตามเวลาที่กําหนด   
8.2 สถานพยาบาลจัดทําฎีกาเบิกคารักษาพยาบาล โดยใชโปรแกรมเดียวกับขอ 6 

9. สถานพยาบาลตองจัดสงสงเอกสารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและรายละเอียดคารักษาพยาบาลที่กําหนดตาม  
เอกสารแนบ 6  ไปยังกรมบัญชีกลางหรือหนวยงานท่ีกรมบัญชีกลางมอบหมาย เพ่ือการตรวจสอบ
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หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล เอกสารแนบ 1 

แบบ 7101 
สําหรับ สกส. 

ท่ี ……….(1)…. …….. สวนราชการ……...…………..(2)……….…….………..… 

 วันที่ ……… เดือน ………….………….พ.ศ.…………….. 

เรื่อง   รับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล 

เรียน   ……………………………………..….. 

 ดวย  ………..………….(3) ……….….……แจงวา …………..………… (4)……..….…….........
เลขที่ประจําตัวประชาชน ……………(4.1)……….…… อายุ ..……....ป  ซึ่งเปน ………(5)….......... ไดเขารับการ
รักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลแหงนี้ ประเภทผูปวยภายในและขอใหออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษา
พยาบาลเต็มจํานวน 

 จึงขอรับรองวา…………..(3)…………......เลขที่ประจําตัวประชาชน………(3.1)………….….. 

อายุ .......…. ป ตําแหนง ……………………..……..… สังกัดกรม………………………………..…………….….  

กระทรวง  …………………………………………… สวนราชการ………........……………………………........
จังหวัด ………………………........ ซึ่งเปน…..………(5.1)…..........ของผูปวย  เปนผูมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาล
ตามกฎหมาย สําหรับผูปวยรายนี้ และขอไดโปรด 

 วางฎีกาขอเบิกเงินจาก …………(6)…………………... 

  สงใบแสดงรายการคารักษาพยาบาล (แบบ 7102/1 )ไปเพื่อเบิกเงินชําระหนี้ให 
………………….(7)…………….…… ตอไปดวย  จักขอบคุณมาก 

 ขอแสดงความนับถือ 

 ( …….……………….……………..…) 

  ตําแหนง ……………………………………… 

หมายเหตุ  
(1) ใหใชเชนเดียวกับหนังสือราชการ 
(2) ใหระบุสวนราชการที่ออกหนังสือรับรอง 
(3) ใหระบุชื่อขาราชการหรือลูกจางประจําหรือผูรับบํานาญเบี้ยหวัดซึ่งเปนผูมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล 
(3.1) เลขที่ประจําตัวประชาชนของขาราชการหรือลูกจางประจําหรือผูรับบํานาญเบี้ยหวัดซึ่งเปนผูมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล 
(4) ใหระบุชื่อบุคคลในครอบครัวซึ่งเปนผูเขารับการรักษาพยาบาล พรอมเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก (4.1) 
(5) ใหระบุความสัมพันธของผูปวยกับขาราชการหรือลูกจางประจํา หรือผูรับบํานาญเบี้ยหวัดซึ่งเปนผูมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล 
(5.1) ใหระบุความสัมพันธของขาราชการหรือลูกจางประจํา หรือผูรับบํานาญเบี้ยหวัดซึ่งเปนผูมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาลกับผูปวย 
 (6) กรณีสถานพยาบาลเปนผูเบิกเงินเอง ใหระบุสถานที่เบิกเงินวาเปนกรมบัญชีกลาง สํานักงานคลังจังหวัด 
     หรือสํานักงานคลังอําเภอใด 
(7) กรณีที่สวนราชการเจาสังกัดเปนผูเบิกเงินให ใหทําเครื่องหมายในชอง  สงใบแสดงรายการคารักษาพยาบาล
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ขอมูลเก่ียวกับการรักษาพยาบาล เอกสารแนบ 2 
ขอมูลตองประกอบดวยขอมูลที่สําคัญอยางนอยดังน้ี 

1. รหัสสถานพยาบาล 

2. ช่ือ – ช่ือสกุล ผูปวย 

3. เลขประจําตัวตามบัตรประชาชนของผูปวย ( 13 หลัก )/ เลขประจําตัวบุคคลตางดาว / เลขที่หนังสือเดินทาง 

4. เพศ 

5. วัน-เดือน-ป เกิด  
6. สิทธิการรักษา 
7. H.N. ของผูปวย 

8. A.N.  ของผูปวย 

9. วันที่และเวลารับผูปวยไวรักษาในโรงพยาบาล  
10. วันที่และเวลาจําหนายออกจากโรงพยาบาล 

11. น้ําหนักตัวเมื่อเขารับการรักษาในโรงพยาบาล (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 1 ป) 
12. รหัสการวินิจฉัยโรคหลักที่ใหการรักษาพยาบาล (ใช รหัส ICD-10 ) 

13. รหัสการวินิจฉัยโรคอื่นที่ใหการรักษารวมดวยในขณะที่รักษาในครั้งเดียวกับขอ1.12 (ใชรหัส ICD 10) 

14. รหัสการทําหัตถการที่สําคัญ (ใชรหัส ICD 9 CM ) 

15. ประเภทของการจําหนายออกจากโรงพยาบาล (  Discharge Type ) โดยใชรหัสดังน้ี 

รหัส ประเภทการจําหนาย 

1 With Approval 
2 Against Advice 
3 By Escape 
4 By Transfer 
5 Other ( Specify) 
8 Dead   Autopsy 
9 Dead No Autopsy 

16. เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ของผูมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาลในกรณีท่ีไมใชผูปวย  
(ขอมูล 3.1 ตาม เอกสารแนบ 1) 

17. ความสัมพันธของผูมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาลกับผูปวย (ขอมูล 5.1 ตาม เอกสารแนบ 1) 

18. ประเภทผูมีสิทธิ แยกเปน  1. = ขาราชการ 

 2. = ลูกจางประจํา/ลูกจางชาวตางประเทศ 

 3. = ขาราชการบํานาญ/เบี้ยหวัด 

 4. = พนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
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การสรุปคาใชจายในการรักษาพยาบาล  เอกสารแนบ 3 
ก. การจําแนกคาใชจาย 

คาใชจายที่สถานพยาบาลจะเรียกเก็บทั้งหมด ( ทั้งที่เก็บจากผูปวยโดยตรงและที่เบิกจากสวัสดิการคารักษา
พยาบาลของขาราชการ ) ใหจําแนกเปนดังน้ี 

1. คาหองและคาอาหาร 

2. คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค (ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด ในหนังสือกระทรวงการ
คลังที่ กค 0526.5/ว 8150 วันที่ 3 มีนาคม 2540 เร่ืองประเภทและอัตราคาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการ
บําบัดโรค) 

3.  คารักษาพยาบาลอื่นๆ แบงเปน 

3.1. คายาและสารอาหารทางเสนเลือด โดยแยกเปน  
3.1.1. ยาที่ใชในโรงพยาบาล  
3.1.2. ยากลับบาน      

3.2. คาเวชภัณฑท่ีมิใชยา  
3.3. คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต 

3.4. คาตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยา 
3.5. คาตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา 
3.6. คาตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ 

3.7. คาอุปกรณของใชและเครื่องมือทางการแพทย 
3.8. คาผาตัด ทําคลอด และการทําหัตถการ 

3.9. คาบริการทางทันตกรรม 

3.10. คาบริการทางกายภาพบําบัด 

3.11. คาบริการฝงเข็ม 

3.12. คาบริการการใหการบําบัดของผูประกอบโรคศิลปะอ่ืนๆ (ถาบุคลากรไมรับคาจางประจํา) 
3.13. คาบริการเหมาจายการรักษาพยาบาล (ชุดการรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลังกําหนด) 

4.  คาบริการอื่นๆ หมายถึงคาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง เชน คาโทรศัพท, คาใชเครื่อง
ไฟฟา, คารถพยาบาล, คาฉีดยาศพ  เปนตน 
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คารักษาพยาบาลที่จําแนกดังขางบน จะตองแบงเปนสวนที่เบิกได และสวนที่เบิกไมได ดังน้ี 

1. สวนที่เบิกได  ไดแก คาใชจายสําหรับรายการที่เบิกที่ไดท้ังหมด  หรือ จํานวนเงินสวนที่ไมเกิน
กําหนด ของรายการที่เบิกไดไมเกินอัตราที่เกินกําหนด 

2. สวนที่เบิกไมได  ไดแก คาใชจายสําหรับรายการที่เบิกท่ีไมได หรือ จํานวนเงินสวนที่เกินกําหนด ของ
รายการที่เบิกไดไมเกินอัตราที่กําหนด 

ข. รายละเอียดการจําแนกและการแบงเปนสวนท่ีเบิกไดและเบิกไมได ของคาใชจายประเภทตางๆ 

1. คาหองและคาอาหาร หมายถึง คาหองและคาอาหารที่สถานพยาบาลเรียกเก็บจากผูปวยตลอดระยะ
เวลาที่ผูปวยเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลนั้น ทั้งนี้โดยรวมคาอาหารทางการแพทย 
(อาหารเสริม) หากแพทยส่ังใหใชกับผูปวยประเภทผูปวยใน ก็ใหนํามาเบิกไดโดยใหนําไปรวมกับคา
หองและคาอาหารของผูปวย และเบิกไดไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0526.5 /ว 47 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2541 โดยนับตั้งแตวันที่เร่ิมเขา
รับการรักษาจนกระทั่งจําหนายออกจากโรงพยาบาล 

2. คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรครวมทั้งคาซอมแซม หมายถึง คาอวัยวะเทียมและ
อุปกรณในการบําบัดรักษาโรครวมทั้งคาซอมแซมตามประเภทที่กระทรวงการคลังกําหนดไว ใน
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0526.5/ว 8150 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2540 เร่ืองประเภทและอัตราคา
อวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดโรค เบิกไดไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

3. คารักษาพยาบาลอื่นๆ หมายถึง คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดย 
ตรง โดยแยกคาหอง, คาอาหาร, คาอวัยวะเทียมและอุปกรณฯ ตามขอ 1 และ ขอ 2 ออก โดยจําแนกดังน้ี 

3.1. - คายา  หมายถึง คายาในบัญชียาหลักแหงชาติที่ใชในการบําบัดรักษาโรคไมวาจะเปนยาฉีด ยาทา 
ยาใสแผล หรือยารับประทาน สวนยานอกบัญชียาหลักแหงชาติจะตองใหคณะกรรมการแพทย
ที่ผูอํานวยการสถานพยาบาลของทางราชการแตงตั้งเปนผูวินิจฉัยและออกหนังสือรับรองให
เพื่อประกอบการเบิกจายจึงจะสามารถเบิกได 

-  สารอาหารทางเสนเลือด หมายถึง สารน้ําหรือสารอาหารที่ใหผูปวยทางเสนเลือดซึ่งไมไดใชรับ
ประทานทางปากโดยปกติ เชนกลูโคส น้ําเกลือ โปรตีน เปนตน  

- อาหารทางสายยาง ตามที่แพทยส่ัง กระทรวงการคลังไดอนุโลมใหเบิกคารักษาพยาบาลไดเชน
เดียวกับ     การใหอาหารทางเสนเลือด  ( ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/27493 ลง
วันที่ 1 กันยายน 2521 ) 

3.2. คาเวชภัณฑท่ีมิใชยา หมายถึง คาวัสดุทางการแพทยท่ีใชเพื่อการบําบัดรักษาผูปวยในโรง
พยาบาลเทาน้ัน  ทั้งนี้ตองไมคิดซ้ําซอนกับการคิดคาบริการอื่นๆ 
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3.3. คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต หมายถึง คาการจัดบริการการใหโลหิตหรือสวน
ประกอบของโลหิต  เชน  เลือด ( Whole Blood ), เม็ดเลือดแดง (Packed Red Cell) , พลาสมาสด 
( Fresh Plasma หรือ Fresh Frozen Plasma ), เกล็ดเลือด ( Platelet  Concentrate ), พลาสมา 
(Plasma) ซ่ึงใหรวมคาอุปกรณบรรจุ น้ํายา การเตรียมการตรวจทางเทคนิค ตลอดจนคาบริการ
ในการให  

3.4. คาตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยา หมายถึง การใหบริการทางหองปฏิบัติ
การเปนราย Item เชน คาตรวจน้ําตาลในเลือด, คาตรวจปสสาวะ, คาตรวจชิ้นเนื้อ เปนตน ซ่ึง
รวมคาน้ํายา หรือคาชุดตรวจไวในแตละ Item แลว  

3.5. คาตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางรังสีวิทยา หมายถึง คาตรวจวินิฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา 
เชนการทําX-ray, CT scan, Ultrasonography, MRI, Radionuclide scan, และ รังสีรักษาตางๆ 
เปนตน (ไมนําคาฟลมไปคิดรวมกับเวชภัณฑมิใชยาอีก)  

3.6. คาตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ หมายถึงคาใชจายในการตรวจวินิจฉัยดวยวิธีอ่ืน นอกเหนือ
จาก 3.4 และ 3.5 เชน..EKG, EMG, EEG, Exercise stress test. เปนตน 

3.7. คาอุปกรณของใชและเครื่องมือทางการแพทย หมายถึง คาใชจายในการใชอุปกรณหรือเครื่อง
มือของสถานพยาบาลเพื่อประกอบการบําบัดรักษา อาทิ เครื่องชวยหายใจ, เครื่อง monitor ตางๆ
, คา set ที่ใชในการตรวจรักษาตางๆ เปนตน 

3.8. คาผาตัด ทําคลอดและการทําหัตถการ หมายถึง คาบริการตามรายการผาตัดการคลอด และการ
ทําหัตถการ โดยคิดเปนรายการตามการรักษาแตละครั้ง   

3.9. คาบริการทางทันตกรรม หมายถึง คาบริการตามรายหัตถการหรือรายโรค  ทั้งนี้คาจัดฟน , คา
ใสเดือยและคาครอบฟน การหัตถการเพื่อเปนการปองกัน เบิกไมได  

3.10. คาบริการทางกายภาพบําบัด หมายถึง คาบริการทางดานกายภาพบําบัดตามรายหัตถการและ
รายครั้ง   

3.11. คาบริการฝงเข็ม หมายถึง คาบริการในการใหบริการฝงเข็ม  
3.12. คาบริการการใหการบําบัดของผูประกอบโรคศิลปะอื่น  หมายถึง  คาบริการการใหบริการของผู

ประกอบโรคศิลปะอ่ืนๆ เชน แพทยแผนไทย  สวนคาธรรมเนียมในการใหบริการจะคิดคาใช
จายไดในกรณีที่ผูใหบริการไมใชผูที่ไดรับคาจางประจําจากสถานบริการ 

3.13. คาบริการเหมาจายการรักษาพยาบาล หมายถึง คาบริการในชุดการรักษาพยาบาลตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด เชน การใหบริการการลางไต 
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ค. การจัดเก็บขอมูล 

1.  ใชขอมูลที่ สถานพยาบาลดําเนินการจัดเก็บไวในฐานขอมูลผูปวยที่รับการบริการใน โรงพยาบาลตาม
รูปแบบแฟมขอมูลมาตรฐาน 12 แฟม (Standard data sets) โดยใชรหัสในการจําแนกคารักษาพยาบาล
เพื่อจัดเก็บในฐานขอมูลดังนี ้

หมวดคารักษา 
เบิกได 

(จายจริงไมเกินสิทธิ) 
เบิกไมได 

(สวนท่ีเกินสิทธิ) 

คาหอง A1 A2 

คาอาหาร B1 B2 

คาอวัยวะเทียมและ/หรืออุปกรณในการบําบัดรักษาโรค C1 C2 

คายาและสารอาหารทางเสนเลือด ที่ใชในโรงพยาบาล D1 D2 

คายา ที่นําไปรับประทานตอที่บาน E1 E2 

คาเวชภัณฑท่ีมิใชยา F1 F2 

คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต G1 G2 

คาตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยา H1 H2 

คาตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา J1 J2 

คาตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ K1 K2 

คาอุปกรณของใชและเครื่องทางการแพทย M1 M2 

คาผาตัด  ทําคลอด และการทําหัตถการ N1 N2 

คาบริการทางทันตกรรม P1 P2 

คาบริการทางกายภาพบําบัด Q1 Q2 

คาบริการฝงเข็ม R1 R2 

คาบริการการใหการบําบัดของผูประกอบโรคศิลปะอ่ืนๆ T1 T2 

คาบริการเหมาจายการรักษาพยาบาล U1 U2 

คาบริการอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการรักษา  W2 

2. ใชโปรแกรมที่หนวยงานท่ีไดรับมอบหมายจากกรมบัญชีกลาง จัดทําให  (สําหรับกรณีที่ สถาน
พยาบาลของทางราชการนั้นไมไดดําเนินการจัดทําฐานขอมูล ตามขอ 1.2)  
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การจัดสงขอมูลและกําหนดสงขอมูล  เอกสารแนบ 4 

1. ใหสถานพยาบาลจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและคาใชจาย  สงไปยังหนวยงานท่ีกรมบัญชี
กลางมอบหมาย โดยใชโปรแกรมที่หนวยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมายจัดสงให เทานั้น 

2. การสงแฟมขอมูลตามขอ 1  ใหดําเนินการโดยผานเครือขาย Internet ไปยังหนวยงานที่กรมบัญชีกลางมอบ
หมาย (รายละเอียดทางดานเทคนิคจะมีการอบรมพรอมคูมือการปฏิบัติงานใหหนวยงานผูปฏิบัติภายหลัง) 

3. ใหสถานพยาบาลสงขอมูลถึงหนวยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมายภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดจากเดือนท่ี
จําหนายผูปวยออกจากสถานพยาบาล    หากสถานพยาบาลสงขอมูลชากวาที่กําหนดจะไดรับคารักษา
พยาบาลสวนที่จัดสรร ตามน้ําหนักสัมพัทธ DRG ลดลงรอยละ 25, 50 และ 100 ตามระยะเวลาที่สงชา 1, 2 
และ 3 เดือน ตามลําดับ 

ตัวอยาง  ผูปวยไดรับการจําหนายออกจากโรงพยาบาลในวันที่ 30 เมษายน 2545 
   สถานพยาบาลจะไดรับคารักษา พยาบาลสวนที่จัดสรร ตามน้ําหนักสัมพัทธ DRG ดังนี้ 
  100 % ถาสงขอมูลถึงหนวยงานฯ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 
    75 % ถาสงขอมูลถึงหนวยงานฯ ภายในวันที่  20 มิถุนายน   2545 
    50 % ถาสงขอมูลถึงหนวยงานฯ ภายในวันที่  20 กรกฎาคม 2545 
      0% ถาสงขอมูลถึงหนวยงานฯ หลัง วันที่  20 กรกฎาคม 2545 

 
 
 
  

0 % 50 % 75 % 100 % 

หนวยงานฯ 
ไดรับขอมูล 

หลัง 20  ก.ค. 45 

หนวยงานฯ 
ไดรับขอมูล 

ภายใน 20 ก.ค. 45 

หนวยงานฯ 
ไดรับขอมูล 

ภายใน 20 มิ.ย. 45 

หนวยงานฯ 
ไดรับขอมูล 

ภายใน 20 พ.ค. 45 

เดือน  เม.ย.45 
จําหนาย ผูปวย  

 
 
( โดยยึดหนวยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมายเปนหลัก) 
4. การนับวันรับขอมูลใหใชวันที่หนวยงาน ฯ ไดรับขอมูลครบถวนและถูกตอง เปนเกณฑ
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เพดานงบประมาณและการคํานวณเงินสวนจัดสรรตาม DRG  เอกสารแนบ 5 

ระบบการกํากับคาใชจายการคารักษาพยาบาลผูปวยในใชกลไกที่สําคัญ 3 กลไกคือ การกําหนดเพดาน
งบประมาณ การรับรูคาใชจายสวนตาง ๆ และการจัดสรรคารักษาพยาบาลดวย DRG 

ในการนี้จําเปนตองบริหารจัดการดานการเงินโดยแบงออกเปนงวดเพื่อใหสามารถตัดยอดและจัดสรร
คาใชจายได แนวทางการจัดสรรมีรายละเอียดดังน้ี 
1.  เพดานงบประมาณ 

รายจายสําหรับสวัสดิการคารักษาพยาบาลทั้งหมด ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 
 1. สวนสําหรับการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชน 

 2. สวนสําหรับการรักษาที่สถานพยาบาลของทางราชการ สําหรับผูปวยนอก   

 3. สวนสําหรับการรักษาที่สถานพยาบาลของทางราชการ  สําหรับผูปวยในที่เบิกไดท้ัง
หมด ซ่ึงแยกเปน 

 3.1 คาหองและคาอาหาร 
 3.2 คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค ที่เบิกไดตามท่ีกําหนด  
 3.3 คารักษาพยาบาลอื่นๆสําหรับผูปวยใน  

คาใชจายการรักษาพยาบาลผูปวยใน สวนท่ีจะใชเพดานงบประมาณเขามากํากับคือ 3.3 เทานั้น และเพื่อ
ใหยอดการประมาณการแมนยําและสะทอนการเปลี่ยนแปลงที่ระบบการรักษาพยาบาลของรัฐ ที่เร่ิมโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาในชวงนี้จึงกําหนดวิธีการไวดังน้ี 

3.3 

3.2 

3.1 

2. 

1. 

 
รายจาย 
สวัสดิการ 
คารักษา 
พยาบาล 
 ทั้งหมด 

การประมาณเพดานงบประมาณ คาบริการทางการแพทยสําหรับผูปวยใน สําหรับ 1 เม.ย. 45 ถึง 30 ก.ย. 45  
1. ประมาณการสวนผูปวยในที่เบิกไดทั้งหมด คร้ังที่ 1 (tIPD1)  

tIPD1  = 2 X เงินที่สถานพยาบาลของทางราชการเบิกสําหรับผูปวยใน ตั้งแต 1 ต.ค. 44  ถึง 31 ธ.ค. 44 
2. ประมาณการสวนผูปวยในที่เบิกไดทั้งหมด คร้ังที่ 2  (tIPD2)  

tIPD2  = 3 X คาใชจายสําหรับผูปวยในท่ีเบิกไดทั้งหมด ตั้งแต 1 เม.ย. 45  ถึง 31 พ.ค. 45 
(ไดจากขอมูลที่สงใหหนวยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมาย) 

3. ประมาณการสวนผูปวยในที่เบิกไดทั้งหมด  (tIPD)  
tIPD  =  คาเฉลี่ยของ tIPD1 และ tIPD2  = (tIPD1 + tIPD2)/2 
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4. หาสัดสวนของ คาบริการทางการแพทยสําหรับผูปวยใน ตอ คาใชจายสําหรับผูปวยในที่เบิกไดทั้ง
หมด โดยใชขอมูลผูปวยที่จําหนายออกจากโรงพยาบาลในเดือน เม.ย. 45 และ พ.ค. 45 

5. นําประมาณการในขอ 3 และ สัดสวนในขอ 4 มาคิดคาบริการทางการแพทยสําหรับผูปวยใน  คาท่ี
ไดถือเปนเพดานงบประมาณสําหรับ 6 เดือน   

เมื่อไดตัวเลขประมาณการเพดานงบประมาณดวยวิธีดังกลาวขางตนแลว กรมบัญชีกลางจะพิจารณาราย
ละเอียดและความเหมาะสมกับสถานการณการบริการสาธารณสุขของระบบโดยรวม แลวจึงประกาศเพดานงบ
ประมาณคารักษาพยาบาลผูปวยใน เม.ย.45-ก.ย.45 เพื่อใชเปนเกณฑในการบริหารการจายคารักษาพยาบาลใน
สวนนี้ตอไป 

2. คาใชจายการรักษาพยาบาลสวนตาง ๆ  
ขอมูลจากการบันทึกรายการคาใชจายที่สถานพยาบาลเรียกเก็บจากผูปวยในแตละรายจะประกอบดวย

สวนตาง ๆ ดังนี้ 
  คาใชจายที่ไมใชสําหรับการรักษาพยาบาลโดยตรง (Non Med) 

   คารักษาพยาบาลสวนที่เบิกไมได (คาใชจายที่เกินสิทธิ) 
  คาหองและคาอาหาร สวนที่เบิกได (Room & Board) 

  คาอวัยวะเทียมและอุปกรณ สวนที่เบิกได (Med Equip) 

  คารักษาพยาบาลอื่นๆ สวนที่เบิกได (IPD Service) 
  สวนนี้คือสวนที่ใชเพดานงบประมาณ(Gi)กํากับ 

เบิกกอน 80% 
จัดสรรตาม DRG 20%

เบิกได 100% 

ผูปวยจาย 

M 

E 

R 

 

 

เฉพาะสวน R, E และ M เทานั้นที่จะปรากฏอยูในฏีกาเบิก ซ่ึงสถานพยาบาลจะแบงการเบิกเปน 2 คร้ังคือ 
 คร้ังท่ี 1  สวน R + E + 80% ของ M สถานพยาบาลใชฏีกาที่พิมพจากโปรแกรมเบิกตามขั้นตอนที่ปฏิบัติอยู 

 คร้ังท่ี 2  เงินจัดสรรตาม DRG เฉพาะสวนของ M ที่ยังไมไดเบิก จะไดรับเอกสารแจงกลับมายังสถาน
พยาบาลเมื่อครบงวด จากหนวยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมาย 
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3. ระยะเวลาและงวดบัญชี 
ในปพ.ศ. 2545 นี้กําหนดระยะเวลาแตละงวดเทากับ 3 เดือน โดยกําหนดให 
งวดที่ 1 คือ 1 เม.ย. 45 ถึง 30 มิ.ย. 45 , งวดท่ี 2 คือ 1 ก.ค.45-30 ก.ย.45 
ขอมูลผูปวยที่จําหนายจากสถานพยาบาลในเดือนใด ๆ จะครบกําหนดสงถึงหนวยงานฯ ภายในวันที่ 20

ของเดือนถัดไป การสงที่ลาชาจะมีผลใหสถานพยาบาลถูกลดสวนการจัดสรรตาม DRG ตามเอกสารแนบ 4  

ดวยเกณฑดังกลาวนี้ระยะเวลาครบกําหนดงวดบัญชีการคํานวณเงินจัดสรรตาม DRG จึงเปน 
งวดที่ 1 คือ 20 ก.ย. 45 , งวดที่ 2 คือ 20 ธ.ค.45 

เมื่อถึงกําหนดงวดบัญชี หนวยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมาย จะคํานวณยอดเงินที่จะจัดสรรตาม DRG 
สําหรับสถานพยาบาลแตละแหง โดยใชวิธีการที่จะไดกลาวตอไป แลวแจงยอดเงินและรายการการจัดสรร DRG 
ใหแกสถานพยาบาลแตละแหงทราบ  

งวดที่ 1 ภายในเดือน ก.ย. 45 , งวดที่ 2 ภายในเดือน ธ.ค.45 

เพื่อใหสถานพยาบาลจัดทําฎีกาเบิกเงินคารักษาพยาบาลสวนที่ 2 (จัดสรรตาม DRG)  

เพดานงบประมาณรายจายคารักษาพยาบาลผูปวนในที่ไดจากขางตนจะถูกแบงออกเปน 2 ยอดตามงวด
บัญชีแตละงวด เพื่อใชในการคํานวณยอดเงินจัดสรรตาม DRG ในขั้นตอนตอไป 
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4. การคํานวณวงเงินการจัดสรรตาม DRG 
คารักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลแจงมาในแตละงวด และเพดานงบประมาณรายจายคารักษาพยาบาลแต

ละงวดท่ีกําหนดไวจะนํามาใชคํานวณจํานวนเงินที่จะจัดสรรตาม DRG ดังน้ี 
คาบริการทางการแพทยที่เบิกได  (สวนของ M) 

 
 

 D:M  =  1:4 
 ( D+M = 100 %) 

 เพดานงบประมาณ เบิกจริง เดือนที่  1      2      3 

20%ของM 
( D) 

 
 

80%ของM 
(A) M1 M2 M3 

D1

D2

D3 

เบิกตาม 
คาใชจาย 80%

เบิกตาม DRG 
Gi 

Mi 
- (1) 

(2) 

เพดานเงินงบประมาณประจํางวด   =   Gi 
รวมเงินเบิกคารักษาพยาบาลในสวน M จากฏีกา(การเบิกครั้งที่1) ทุกใบจากทุกสถานพยาบาล 

แตละเดือนรวมสามเดือน  =  M1+M2+M3 
เปนยอดรวมประจํางวด     =  Mi     

คงเหลือใหจัดสรรได   =  Gi – Mi      (1) 
ยอดจัดสรร 20% ของสวนที่เบิกได =  D1+D2+D3 

(2)    หรือ  =  (M1+M2+M3)/4 หรือ Mi /4 

ยอดคงเหลือสําหรับใชจัดสรรตาม DRG =  MIN ( Mi/4 , Gi – Mi ) จะตอง = > 0 
คือ วงเงินที่นอยกวาระหวาง (1) หรือ (2) 

5.  การคํานวณคารักษาพยาบาลผูปวยแตละรายและสถานพยาบาลแตละแหงโดยใช DRG 
1.  หา DRG และ RW ของผูปวยแตละราย 
2.  รวม RW ของผูปวยทุกราย  =  ยอดรวม RW ประจํางวด 
3.  บาทตอ RW = ยอดวงเงินจัดสรรตาม DRG หารดวย ยอดรวม RW ประจํางวด 
4.  บาทตอราย  = บาทตอ RW คูณดวย RW                           
5.  รายที่สงขอมูลชาจะถูกลดลงตามสัดสวน 
6. รวมเงินของผูปวยทุกรายในงวดนั้น สําหรับสถานพยาบาลแตละแหง
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แนวทางการสงเอกสารเพื่อการตรวจสอบในระบบสวัสดิการขาราชการ  เอกสารแนบ 6 
เงื่อนไขในการพิจารณาเรียกเอกสารเพื่อตรวจสอบและกําหนดเวลาที่สงเอกสาร 
1. ผูปวยในที่มีคาใชจายประมาณหาหมื่นบาทขึ้นไป  โดยหนวยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมายจะแจงให

ทราบ และสถานพยาบาลตองรวบรวมสงภายในระยะเวลาที่กําหนดที่แจงไปพรอมหนังสือขอใหสงเอกสาร 
2. ผูปวยที่มีการวินิจฉัยโรคดังตอไปนี้ในบางราย ซ่ึงจะถูกสุมตรวจเปนระยะ  

• Diabetes Mellitus  
• Acute Coronary Syndrome , Congestive Heart Failure 
• Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
• Cerebrovascular disease 
• Malignancy 
• AIDS 
• Cirrhosis 

3. ผูปวยในที่จัดกลุม DRG แลวอยูในกลุม DRG ที่มีคา Relative weight ( RW )  มากกวา 3 (จะแจงใหทราบ
ภายหลังจากประมวลผลขอมูลแลว) และสถานพยาบาลตองรวบรวมสงภายในระยะเวลาที่กําหนดที่แจงไป
พรอมหนังสือขอใหสงเอกสาร 

4. ผูปวยในบางรายที่ถูกสุมขึ้นมา โดยหนวยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมาย จะเปนผูแจงใหทราบในชวงเวลา
ที่เหมาะสม และสถานพยาบาลตองรวบรวมสงภายในระยะเวลาที่กําหนดที่แจงไปพรอมหนังสือขอใหสง
เอกสาร 

5. ผูปวยในบางรายที่มีการเบิกคาใชจายในโรคเดียวกันสูงกวาโรงพยาบาลอื่นที่มีขีดความสามารถใกลเคียงกัน
อยางเห็นไดชัด หลังจากที่มีการประมวลผลการจัดกลุม DRG แลว โดยหนวยงานท่ีกรมบัญชีกลางมอบ
หมาย จะเปนผูแจงใหทราบภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันท่ีจําหนายผูปวยกลับบาน และสถาน
พยาบาลตองรวบรวมสงภายในระยะเวลาที่กําหนดที่แจงไปพรอมหนังสือขอใหสงเอกสาร 

6. ผูปวยในที่เสียชีวิตทุกรายในระบบสวัสดิการขาราชการ รวบรวมสงทุกสิ้นเดือนนั้น 
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สวนประกอบของเอกสารที่จะตองสงเพื่อการตรวจสอบ 
1. สําเนาเวชระเบียนที่สมบูรณและหลักฐานทางการแพทยที่ตรงกับปญหาหรือการวินิจฉัยและ    การทํา

หัตถการ ซ่ึงมีสวนประกอบของเอกสารตามแนวทางของแพทยสภาเปนหลักและเพิ่มเติมตามมาตรฐาน
ของสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
1.1. เอกสารที่จะตองสงทุกราย 

1.1.1. Physician discharge summary  
1.1.2. Consent ของผูปวย 
1.1.3. History หรือใบซักประวัติผูปวยโดยแพทย 
1.1.4. Physical examination หรือใบแสดงผลการตรวจรางกาย โดยแพทย 
1.1.5. Progress note หรือใบบันทึกความกาวหนาของผูปวย โดยแพทย 
1.1.6. Nurse’s note หรือใบบันทึกการพยาบาลผูปวยรายนี้ (เอกสารที่เกี่ยวของการใหบริการของ

พยาบาล) 
1.1.7. ใบสั่งการรักษา (  Physician,s  Orders ) 
1.1.8. ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่สําคัญตอการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา 

1.2. เอกสารที่ตองสงเพิ่มเติม ในบางกรณ ี
1.2.1. Operative note หรือใบบันทึกการทําหัตถการในกรณีที่มีการทําหัตถการ 
1.2.2. Anesthetic record หรือใบบันทึกการใหบริการวิสัญญีในกรณีที่มีการใหบริการวิสัญญีโดย

หนวยวิสัญญี  
1.2.3. Labour record หรือใบบันทึกการคลอดในกรณีท่ีมีการคลอด 
1.2.4. Consultation record หรือใบบันทึกการใหคําปรึกษาระหวางแพทยในกรณีที่มีการปรึกษาขาม

แผนกหรือหนวยบริการพ้ืนฐาน 
1.2.5. Rehabilitation report หรือใบบันทึกการใหบริการกายภาพบําบัดในกรณีที่มีการใหบริการกาย

ภาพบําบัด 
1.2.6  ใบแสดงผลการตรวจทางพยาธิวิทยาในกรณีที่มีการตัดอวัยวะออกหรือมีการสงตรวจพิเศษ    

ในกรณีที่มีการสงตรวจ 
1.2.7. ใบแสดงผลหรือผลการตรวจทางรังสีในกรณีที่สงตรวจทางรังสี ในกรณีที่มีการสงตรวจ 
1.2.8. ใบแสดงผลการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ  ในกรณีท่ีมีการสงตรวจ 

2. ใบแสดงหลักฐานการเบิกจายเวชภัณฑที่มิใชยา (อนุโลมใหใชใบสั่งยาแทนได) ในรายการตางๆ  ท่ีมีมูล
คาสูงกวา 5,000 บาท ตอรายการ 
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