
การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการระบบยา  

ปีงบประมาณ 2564   

 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่ 



งบเหมาจ่ายรายหัว 

1. บริการผู้ปุวยนอกทั่วไป 

2. บริการผู้ปุวยในทั่วไป 

3. บริการกรณีเฉพาะ 

4. บริการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรค 

5. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 

6. บริการแพทย์แผนไทย 

7. งบค่าเสื่อม 

8. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการและผูใ้ห้บริการ 

9. บริการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ 

การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2564 



4. จ าเป็นต้องก ากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด  
4.1  ยา Methadone - MMT  

4.2  ยาที่มีปัญหาการเข้าถึง 

      (ยา จ. 2 (รวมสารประกอบจากเลือดส าหรับผู้ปุวย Hemophilia), 

       ยา CL, ยาก าพร้า) 

    บริการกรณีเฉพาะประกอบด้วย 

1. ปกปูองการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจ าเป็น   
1.1  OP-AE ข้ามจังหวัด 

1.2  OP กรณีมาตรา 7 ที่สถานบริการอื่น 

1.3  OP refer ข้ามจังหวัด    

1.4  ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ       

1.5  สิทธิว่าง (ยกเว้นเด็กแรกเกิด) / เสียชีวิตก่อนลงทะเบียน / ประกันสังคม 

      IP-PUC / IPPRCC / SSS (DRGv5)       

2. เพิ่มความม่ันใจเรื่องคุณภาพบริการ 
2.1  ยาละลายลิ่มเลือด (STEMI, Stroke) 

2.2  Chemo/Radio-OP&IP     

2.3  Cataract [all] รวมเลนส์  

2.4  ทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูดส าหรับผู้ปุวยผ่าตัดปาก แห่วงเพดานโหว่          

2.5  บริการสาธารณสุขนอกเวลาราชการ กรณีผู้ปุวยฉุกเฉินไม่รุนแรง/กรณีเหตุ

สมควร/กรณีเจ็บปุวยทั่วไปที่เป็นความจ าเป็นของประชาชน 

3. เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการ  
3.1  Instrument - OP&IP  **(ข้อเข่าเทียม, PCI) 

3.2  Hyperbaric O2 - OP&IP  

3.3  Corneal transplantation (ส ารองดวงตา)     

3.4  การปลูกถ่ายอวัยวะ (Liver transplant ในเด็ก, Heart transplant,  

      Hematopoietic stem cell transplant) 

5. โรคที่ต้องบริหารแบบเฉพาะโรค 
5.1  Thalassemia (ยาขับเหล็กและให้เลือด ในผู้ปุวยรุนแรง) 

5.2  Tuberculosis    

5.3  การดูแลแบบประคับประคอง 

5.4  การดูแลผู้ปุวยโรคหายาก 



ประเด็นการเปล่ียนแปลง  

` การบริหารจัดการวัคซีนพิษสุนัขบ้า 

` การจ่ายชดเชยราคายา Clopidogrel  

` รายการยาบัญชีจ (2) และการชดเชยค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

` ยาอื่นๆ ที่ชดเชยผ่านโปรแกรม ระบบบัญชียา 
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ค่าวัคซีนปูองกันโรคพษิสุนัขบ้า 

กรณีอุบัติเหต/ุเจ็บปุวยฉุกเฉิน/ผู้ปุวยนอกข้ามจังหวัด(OPAE)  

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

จ่ายเป็นยาวัคซีน 
(หน่วยบริการสามารถส่งข้อมูลของปี 2563 

 ได้ภายใน 30 ธค. 2563)  
กรณีมีวัคซีนเหลือ จะปรับเกลี่ยจ่ายคืนให้กับหน่วย

บริการตามอัตราการใช้ของหน่วยบริการใน

ปีงบประมาณ 2563  

เงื่อนไขการจ่าย (นับผลงานบริการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563) 

กรณี OP-AE  จ่ายชดเชยเป็นเงนิ  

กรณี OP ปกติ อยู่ในเหมาจ่ายรายหัว 

 



การเบิกยา Clopidogrel bisulfate 75 mg tablet 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

เงื่อนไข 
 

การจ่ายค่าชดเชยยา Clopidogrel เป็นเงิน  

 

เหมือน 2563 

อัตราการจ่าย  จ่าย ราคาเม็ดละ 2.05 บาท จ่าย ราคาเม็ดละ 3 บาท 



ยาบัญชี จ(2) 
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รายการยา โรค/เงื่อนไข การชดเชย 

Octreotide 

acetate (ใหม่) 

โรค Acromegaly (ภาวะที่ร่างกายผลิต Growth Hormone มากผิดปกต)ิ ที่ได้รับ

การรักษาโดยการผ่าตัดเนื้องอกหรือฉายแสงแล้ว ระดับ GH และ IGF ยังสูงอยู่ 
ชดเชยเป็นยา 

Erlotinib 

(ใหม่) 

 

โรคมะเร็งปอดชนิด Non-Small Cell Lung Carcinoma (NSCLC) ระยะลุกลาม

ถึงแพร่กระจายที่มีการกลายพันธุ์ของยีน Epidermal growth factor receptor 

(EGFR)  

ชดเชยเป็นยา 

Rituximab  

(รายการเดิม) 

โรคมะเร็งต่อมน้ าเหลืองชนิด Non-Hodgkin lymphoma ในเด็ก ชนิด diffuse 

large B-cell (DLBCL) 
ชดเชยเป็นยา 

(รวม 27 รายการ) 



Octreotide acetate 
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เบิก 3 set/ครั้ง 

>> บัญชียาหลกัฉบับใหม่ รอประกาศจากคณะกรรมการบัญชียาหลกัแห่งชาติ 

 



 
Erlotinib 
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>> บัญชียาหลกัฉบับใหม่ รอประกาศจากคณะกรรมการบัญชียาหลกัแห่งชาติ 

 

เบิก 120 tablet/ครั้ง 



ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ยาบัญชี จ(2)) 
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ปีงบประมาณ 2563  

` กรณีรักษามะเร็งเต้านมด้วยยา Trastuzumab จ่ายค่า

ตรวจ FISH/DISH TEST เพื่อยืนยันผล Her2 positive 

ชดเชยตามจริงไม่เกิน 10,000 บาท/ข้าง  (ผล + หรือ – 

อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

` กรณีรักษาโรค CML ด้วยยา Imatinib จ่ายค่าตรวจ 

Gene mutation / PCR / RQ-PCR เพื่อยืนยันผลการดื้อ

ยา จ่ายตามจริงไม่เกิน 8,000 บาทต่อปี (ผล + หรือ – 

อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

ปีงบประมาณ 2564  

` คงเดิม 2 รายการ 

` เพิ่มกรณีการรักษามะเร็งปอดด้วยยา  Erlotinib จ่ายค่าตรวจ

วินิจฉัยและติดตามผลการรักษา EGFR mutation Test 

(PCR for EGFR) ราคาชดเชยตามอัตราที่กรมบัญชีกลาง

ก าหนด 10,000 บาท  ผู้ป่วยมีสิทธิเบิก ไม่เกิน 2 ครั้งในชีวิต 

 

 

 

 

 * หนว่ยบรกิารทีไ่ดร้บัการชดเชย : หนว่ยบรกิารทีข่ ึน้ทะเบยีนศกัยภาพการใหบ้รกิารเคมบี าบดัหรอืฮอรโ์มนส าหรบัผูป่้วยโรคมะเร็งในระบบ
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ



ข้อมูลเพิ่มเติม 

รายการยา สปสช. (UC) ประกันสังคม 

Deferasirox 

เบิกผ่าน โปรแกรม Thalassemia Registry  

(ประกาศราคาชดเชยใหม่ เม็ดละ 30 บาท เคส

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563)  

 

เบิกผ่านโปรแกรมระบบบัญชียา 

Imatinib 

เบิกผ่านโปรแกรมระบบบัญชียา 

ชดเชยยาขนาด 100 mg 

 

เบิกผ่านโปรแกรมระบบบัญชียา 

ชดเชยยาขนาด 100, 400 mg 

    เนื่องจากประกันสังคมใช้ระบบเบิกยาโปรแกรมเดียวกัน แต่มีการบริหารจัดการยาแตกต่างกันบางรายการ ดังนี้ 
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โปรแกรมระบบบัญชียา 

http://drug.nhso.go.th/drugserver/ 

 

โปรแกรมเป็นมิตรกบั 

Google Chrome 

> เข้าระบบเบิกยา 

> ข่าวประชาสัมพันธ์ 

> เอกสารให้ดาวน์โหลด 
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โปรแกรมระบบยา จ2  

การใช้โปรแกรม 

�  การกรอกข้อมูลหน่วยบริการ (ครั้งแรก) 

�  การกรอกข้อมูลแพทย์ และยา 

�  การบันทึกข้อมูลยาผู้ป่วย 

�  การส่งข้อมูลให้   สปสช. 

�  ระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง 

�การแก้ไขข้อมูล 

�การขอส ารองยา /การเบิกยาด่วน 
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การ ขอ user name password ได้ที ่

http://chiangmai2.nhso.go.th/dc_user/ 

� ไม่ได้เข้าระบบเกิน 3 เดือน รหัสถูกยกเลิก Æ 

�  ขอ re-set รหัสใหม่  โทร 1330 กด 5 กด 3  

� หน่วยบริการ เบิกชดเชยยาผ่านทางโปรแกรม

การเบิกชดเชยยาของ สปสช. ได้ทุกวัน 

� รหัสผ่านจะผูกกับรหัสสถานพยาบาล หากท่าน

ย้ายสถานที่ท างาน ขอให้ด าเนินการขอรหัสผ่าน

ใหม่  

 



ขั้นตอนการขอใช้ยา จ2 
รพ.ไม่เคยเบิกยา จ2 มาก่อน/ ไม่เคยใช้ยา จ2 รายการนี้มาก่อน/ มีแพทย์ใหม ่

   1. หน่วยบริการท าหนังสือราชการขออนุมัติการสั่งใช้ยาของแพทย์ มายัง สปสช.เขตพ้ืนที่  แจ้งรายละเอียด  

` พร้อมกับรายละเอียดของแพทย ์, เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์ ,  สาขาที่เชี่ยวชาญ 

` ยาและข้อบ่งใช้ที่จะขอสั่งใช้ 

2. หน่วยบริการขอส ารองยา (Initial  stock) มายังสปสช.เขตผ่านโปรแกรมการใช้ยา โดยแนบหนังสือขอการส ารอง

รายการยาและจ านวน โดยผู้อ านวยการโรงพยาบาลลงนาม และ scan แนบเอกสารมาในระบบ  
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ระบบ ตัดข้อมูลทุกเที่ยงคืน เพ่ือ  

- ตรวจสอบสิทธิ ผู้ปุวย  

- รายงานข้อมูลปริมาณยาแยกตามสิทธิ 

ราย รพ.    

องค์การเภสัชกรรม  
  - รับข้อมูล 

  - จัดส่งยาให้หน่วยบริการ 

ภายใน 5-7 วัน (VMI) 

หน่วยบริการ  ได้รับยา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

สั่งใช้ยา จ.2 

กรอกแบบฟอร์ม 

ขออนุมัติใช้ยา จ.2 

Authorized โดย ผอ. 

หรือผู้ที่ผอ.มอบหมาย 

จ่ายยาให้ผู้ปุวย 

 key เบิกชดเชยยา 

ของผู้ปุวย 

สิทธิ สปสช   สปส     

เลข PO :ใช้ติดตามยา  

ขั้นตอนการเบิกชดเชยยา 

โปรแกรมรองรับ สิทธิ UC/SSS 15 



ยาอื่นๆ ที่ชดเชยผ่านโปรแกรม ระบบบัญชียา 

  1.   Medabon  เบิกผ่านโปรแกรมระบบบัญชียา เพ่ือชดเชยเป็นยา  

    - โดยหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียน และก าหนดตามหลักเกณฑ์ของกรมอนามัย            
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  2.  กัญชาทางการแพทย ์ เบิกผ่านโปรแกรมระบบบัญชียา  

- โดยหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียน และก าหนดตามหลักเกณฑ์ของกองวัตถุเสพติด กระทรวงสาธารณสุข          



Antidote  
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ผู้ประสานงานสปสช.เขต : ภญ.สรัญญา   สุนันต๊ะ   

 saranya.s@nhso.go.th    tel & line ID : 0901975142 

Thank you 
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