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แนวทางปฏิบตัิสําหรับสถานพยาบาลในการเบิกคารักษาพยาบาลประเภทผูปวยภายใน 

ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422/ว 00188 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2551 เรื่องการเบิกจายเงินคา
รักษาพยาบาลประเภทผูปวยภายในตามกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) ไดกําหนดวิธีเบิกจายคารักษาพยาบาลผูปวยภายใน
เพิ่มเติม  กรณีผูปวยไตวายเฉียบพลัน, กรณีผูปวยไตวายเรื้อรัง, กรณีเด็กแรกเกิดไมไดเจ็บปวย, กรณีผูปวยไดรับเงินคา
รักษาพยาบาลจากสิทธิประโยชนการรักษาพยาบาลอื่นๆ และการขอแกไขขอมูลที่ผานการตรวจสอบแลว จึงขอให
สถานพยาบาลสงเบิกตามขอกําหนดในหนังสือดังกลาวโดยมีรายละเอียดเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้  

กรณีผูปวยไตวายเฉียบพลัน (Acute renal failure) หรือผูปวยไตวายอื่น ๆ ท่ีไมเคยไดรับการฟอกเลือดดวยวิธีไตเทียม 
(hemodialysis) มากอน 

1. เบิกคาฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและคายา สําหรับผูปวยไตวายเฉียบพลันในชวงระยะเวลา 35 วัน นับจาก
วันที่เขารับการรักษาพยาบาลเปนผูปวยภายใน ดวยโปรแกรมระบบจัดทําการเบิกคารักษาพยาบาลผูปวยในเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (CSMBS) เบิกจายตามเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) 

2. เบิกคาฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและรายการยา เวชภัณฑเฉพาะรายการที่ใชเปนประจํากับผูปวยฟอกเลือด1

สําหรับผูปวยไตวายเฉียบพลันหลังจาก 35 วัน นับจากวันที่เขารับการรักษาพยาบาลเปนผูปวยภายใน ดวยโปรแกรมเบิกคา
รักษาพยาบาลผูปวยไตวายเรื้อรัง (HD) เบิกจายตามอัตราคารักษาพยาบาลสําหรับการรักษาทดแทนไตในผูปวยไตวายเรื้อรัง 

คาหอง/คาอาหาร และอุปกรณอวัยวะทียมฯ และคารักษาพยาบาลอื่น ๆ เบิกในระบบผูปวยภายในดวยโปรแกรมระบบ
จัดทําการเบิกคารักษาพยาบาลผูปวยในเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (CSMBS) 

กรณีผูปวยไตวายเรื้อรัง (Chronic renal failure) ท่ีเคยไดรับการฟอกเลือดดวยวิธีไตเทียมแบบเรื้อรัง (chronic 

hemodialysis) อยูกอนแลว 
1. เบิกคาฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและรายการยา เวชภัณฑเฉพาะรายการที่ใชเปนประจํากับผูปวยฟอกเลือด1 

ดวยโปรแกรมเบิกคารักษาพยาบาลผูปวยไตวายเรื้อรัง (HD) เบิกจายตามอัตราคารักษาพยาบาลสําหรับการรักษาทดแทนไตใน
ผูปวยไตวายเรื้อรัง 

คาหอง/คาอาหาร และอุปกรณอวัยวะทียมฯ และคารักษาพยาบาลอื่น ๆ เบิกในระบบผูปวยภายในดวยโปรแกรมระบบ
จัดทําการเบิกคารักษาพยาบาลผูปวยในเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (CSMBS) 

ขั้นตอนในการจัดทําขอมูลเพื่อขอเบิกในระบบเบิกจายตรงผูปวยนอก 

1. สถานพยาบาลบันทึกขอมูลสงเบิกคาฟอกเลือกดวยเครื่องไตเทียมผานโปรแกรมเบิกคารักษาพยาบาลผูปวย
ไตวายเรื้อรัง (HD) 

 - บันทึกขอมูลเกี่ยวกับการฟอก และเลือก Treatment mode เปน “Chronic” และเลือกบัญชีการเบิกเปน “I” 

 
                                                 
1 - Erythropoietin 
 - Low molecular weight heparin 
 - Parenteral Nutrition 
 - Human Albumin 
 - IV iron 
 - คาเลือดและอุปกรณการใหเลือด 
 - คาสายและการสวนสาย double lumen catheter 
 - คาตรวจทางหองปฏิบัติการที่จําเปนสําหรับผูปวย 
 - คาตรวจ X-ray  
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 - บันทึกรายการเบิกเพิ่ม (ถามี) 

 
2. สถานพยาบาลบันทึกขอมูลคาหอง/คาอาหาร และอุปกรณอวัยวะทียมฯ และคารักษาพยาบาลอื่น ๆ ผาน

โปรแกรมระบบจัดทําการเบิกคารักษาพยาบาลผูปวยในเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (CSMBS) โดยใชอัตราที่
กรมบัญชีกลางกําหนด และใชเกณฑการจําแนกหมวดตามวิธีปกติกรณีผูปวยใน
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กรณีเด็กแรกเกิดที่ไมไดเจ็บปวย 

การเบิกคารักษาพยาบาลกรณีเด็กแรกเกิดเจ็บปวยใหใชเลขอนุมัติแทนหนังสือรับรองการมีสิทธิ หรือหนังสือ
รับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล (แบบ 7101) เปนเอกสารประกอบการเบิกจายตามที่เคยปฏิบัติ 

สําหรับเด็กแรกเกิดที่ไมไดเจ็บปวยสามารถสงเบิกคารักษาพยาบาลแยกจากมารดาไดตามขั้นตอนขางลางนี้ 

ขั้นตอนในการจัดทําขอมูลเพื่อขอเบิก 

1. สถานพยาบาลขอเลขอนุมัติแทนหนังสือรับรองการมีสิทธิจาก web site http://cs1.chi.or.th/csreg  หรือ 
http://cs3.chi.or.th/csreg หรือ http://cs4.chi.or.th/csreg  การเบิกกรณีนี้จะใชหนังสือรับรองการมีสิทธิจากตนสังกัดไมได 

 - ใสเลขประจําตัวประชาชนของมารดา  
 - ใส HN ( ), AN ( ) และวันที่เวลารับเขารักษาของบุตร( )ในประเภท IPD ตามลําดับ 
 - คลิกตัวเลือก “ขอเพ่ือใชสําหรับเด็กแรกเกิดที่ไมไดเจ็บปวยเทานั้น”  ( ) 

 
 - คลิกปุม [ขอเลขอนุมัติ] จะไดเลขอนุมัติ  ซึ่งสถานพยาบาลสามารถสั่งพิมพเพื่อใชงานได 
2. สถานพยาบาลบันทึกขอมูลสงเบิกผานโปรแกรมระบบจัดทําการเบิกคารักษาพยาบาลผูปวยในเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (CSMBS) 
 - บันทึกขอมูล/รับ/จําหนาย/สิทธิ เติมเลขประจําตัวประชาชนของบุตร ในชอง เลขประจําตัวประชาชน-

ผูปวย  กรณีไมมีเลขประจําตัวประชาชนของบุตร ใหเวนวางไว 
 - บันทึกเลขอนุมัติ และวันที่ออกเลขอนุมัติ ที่ไดจากขอ 1 ในชองเลขที่หนังสือรับรองฯ/เลขอนุมัติ  ชอง

วันที่ ตามลําดับ 
 - บันทึกคารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงโดยใชอัตราที่กรมบัญชีกลางกําหนด และใชเกณฑการจําแนก

หมวดตามวิธีปกติกรณีผูปวยใน  
กรณีเด็กแรกเกิดที่ไมไดเจ็บปวย ไมสามารถเบิกคาหอง/คาอาหารเบิกได หากมีการบันทึกมาจะติด C 
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กรณีผูปวยไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากสิทธิประโยชนการรักษาพยาบาลอื่น 

กรณีที่ผูปวยในสิทธิสวัสดิการขาราชการสามารถเบิกคารักษาพยาบาลจากสิทธิประโยชนอื่น ซึ่งกําหนดไวเปน
สิทธิประโยชนที่ชัดเจนและไดระบุจํานวนเงินหรืออัตราคารักษาพยาบาลสําหรับกรณีนี้ไวแลว 

กรมบัญชีกลางกําหนดใหผูมีสิทธิสวัสดิการขาราชการในกรณีการรักษาครั้งนั้นสามารถเบิกคารักษาพยาบาลสวน
ที่ตองจายเพิ่มจากสิทธิดังกลาวจากกรมบัญชีกลางได คารักษาสวนนี้ คํานวณจากคารักษาพยาบาลที่คํานวณตามเกณฑ DRG 
ของสถานพยาบาลที่ใหการรักษา ลบดวยคารักษาพยาบาลที่ไดรับจากสิทธิประโยชนฯ อื่น  และเบิกในระบบผูปวยภายใน
ดวยโปรแกรมระบบจัดทําการเบิกคารักษาพยาบาลผูปวยในเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (CSMBS) ตาม
แนวทางปฏิบัติปกติ 

ปจจุบันการเบิกคารักษาพยาบาลสวนเกินสิทธิในลักษณะขางตนมีอยู 3 กรณี คือ กรณีคลอดบุตรสําหรับผูปวย
สิทธิซ้ําซอนประกันสังคม กรณีไดรับคาชดเชยจาก พรบ. ผูประสบภัยจากรถ (พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ.2535) และกรณีผูมีสิทธิใชสิทธิเบิกคารักษาจากกองทุนครูสถานศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

สําหรับสิทธิประโยชนอื่น ๆ ที่ตรงตามเงื่อนไขที่จะเบิกไดดวยวิธีตามแนวทางนี้ หากมีเพิ่มจะประกาศใหทราบใน
ระยะตอไป 

ขั้นตอนการจัดทําขอมูล 
1. สถานพยาบาลบันทึกขอมูลสงเบิกผานโปรแกรมระบบจัดทําการเบิกคารักษาพยาบาลผูปวยในเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (CSMBS) 
 - บันทึกขอมูล/รับ/จําหนาย/สิทธิ ตามวิธีปกติกรณีผูปวยใน 
 - บันทึกคารักษาพยาบาลท้ังหมด (รวมสวนที่ไดรับจากสิทธิประโยชนการรักษาพยาบาลอื่น) โดย 

• ใชอัตราที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
• ใชเกณฑการจําแนกหมวด และแยกสวนเบิกได เบิกไมไดตามวิธีปกติกรณีผูปวยใน  

(เชน คาหอง คาอาหาร สวนที่เบิกไดคือสวนที่ไมเกินอัตราของกรมบัญชีกลาง) 
 - บันทึกจํานวนเงินที่ไดรับจากสิทธิประโยชนการรักษาพยาบาลอื่น ๆ ในสวน คารักษาจายโดยสิทธ์ิอ่ืน 

 
 

วิธีการคํานวณคารักษาพยาบาลสวนที่จายใหแกสถานพยาบาล 
คารักษาพยาบาลสวนที่จายจะคํานวณตามเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) หากสูงกวาจํานวนเงินที่ไดรับจาก

หนวยงานอื่น กรมบัญชีกลางจะจายเงินสวนตางจากจํานวนเงินที่ไดรับจากสิทธิ์อื่นใหกับสถานพยาบาลผานระบบจายตรง
กรณีผูปวยภายใน 
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กรณีการขอแกไขขอมูลท่ีผานการตรวจสอบแลว 

1. การขอแกไขขอมูลที่ผานการตรวจสอบแลวตองดําเนินการขอแกไขกอนการตัดยอดขอมูลเพื่อจัดทํา 
(Statement) รอบไตรมาสดังนี้ 

ผูปวยที่จําหนายเดือน ตค. – ธค.  สงขอมูลขอแกไขภายใน 21 มีค. 8.30 น. 
ผูปวยที่จําหนายเดือน มค – มีค.  สงขอมูลขอแกไขภายใน 21 มิย. 8.30 น. 
ผูปวยที่จําหนายเดือน เมย. – มิย.  สงขอมูลขอแกไขภายใน 21 กย. 8.30 น. 
ผูปวยที่จําหนายเดือน กค. – กย.  สงขอมูลขอแกไขภายใน 21 ธค. 8.30 น. 

2. ในการแกไขขอมูลตองแจงรายละเอียดในเอกสารขอแกไขขอมูลดังนี้ 
- HN, AN, ช่ือ-สกุล, เลขประจําตัวประชาชน 
- ขอมูลเดิมที่ตองการแกไข 
- ขอมูลใหมที่ตองการใหเปน 
- ช่ือและรหัสสถานพยาบาล 

3. สถานพยาบาลสงเอกสารขอแกไขขอมูล พรอมกับหลักฐานที่เกี่ยวของไปยัง สกส. ดังนี้ 
 3.1 สําเนาใบสรุปผูปวยเมื่อจําหนาย (Discharge summary) ถาตองการแกไขอยางใดอยางหนึ่ง หรือ

หลายอยางดังตอไปนี้ 
• ช่ือ-สกุล, เลขประจําตัวประชาชน, วันเดือนปเกิด, เพศ 
• HN, AN 
• วันที่รับไว/จําหนาย, เวลาที่รับไว/จําหนาย 
• ประเภทการจําหนาย, สถานะการจําหนาย 
• รหัสการวินิจฉัย (รหัสโรค) 
• รหัสหัตถการ 

โดยใบสรุปผูปวยเมื่อจําหนายจะตองมีขอมูลที่เกี่ยวขอมูลดวย 
3.2 สําเนาหนังสือรับรองการมีสิทธิฯ หรือใบแจงเลขอนุมัติแทนหนังสือรับรองฯ ถาตองการแกไข 

• ขอมูลผูมีสิทธิ เชน ช่ือ-สกุล, เลขประจําตัวประชาชน 
• เลขอนุมัติ/เลขหนังสือรับรองการมีสิทธ,ิ วันที่ออกหนังสือ 

3.3 ใบรายการอุปกรณที่ใช ถาตองการแกไข 
• รายการอวัยวะเทียม และอุปกรณฯ 

3.4 ใบรายการยารักษาโรคที่ใช ถาตองการแกไข 
• รายการยารักษาโรคมะเร็ง 

3.5 ใบสรุปคารักษาพยาบาล ถาตองการแกไข 
• คารักษาพยาบาลหมวดตาง ๆ 

4. สกส. พิจารณาดําเนินการแกไข และแจงผลใหสถานพยาบาลทราบ 
5. ขอมูลใหมที่ขอแกไขจะแสดงใน Statement รอบไตรมาส 
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คําแนะนํา 

กรณีเด็กแรกเกิดที่ไมไดเจ็บปวย 
1. เริ่มปฏิบัติตามแนวทางนี้สําหรับผูปวยที่จําหนายตั้งแตวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เปนตนไป (จําหนายกอน 

28 พฤษภาคม 2551 ใชแนวทางปฏิบัติเดิมคือรวมคาใชจายกับแม)  
2. เริ่มสงขอมูลไดต้ังแตวันที่ 13  มิถุนายน 2551 เวลา 8.31 เปนตนไป 
3. การขอเลขอนุมัติใชไดกับเด็กแรกเกิดที่ไมไดเจ็บปวยเทานั้น 
4. กรณีเด็กแรกเกิดไมมีเลขประจําตัวประชาชน สามารถเวนวางไวได 
5. เด็กแรกเกิดที่ไมไดเจ็บปวย ไมสามารถเบิกคาหอง/คาอาหารได หากมีการบันทึกมาจะติด C 
6. เด็กแรกเกิดที่เบิกวิธีนี้ จะจัดอยูในกลุม DRG 15540 และไดคาน้ําหนักสัมพัทธเปน 0.1699 เสมอ แมจะมี

การแกไขขอมูลในภายหลัง 

กรณีผูปวยไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากสิทธิประโยชนการรักษาพยาบาลอื่น 
1. บันทึกขอมูลตามแนวทางปฏิบัติที่แจงได หลังจากทานปรับปรุงโปรแกรมระบบจัดทําการเบิกคา

รักษาพยาบาลผูปวยในเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (CSMBS) รุน 2.3 (จะมีให Download ประมาณวันที่ 1 
กรกฏาคม  2551 เปนตนไป) 

2. บันทึกคารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงโดยใชอัตราที่กรมบัญชีกลางกําหนด และใชเกณฑการจําแนกหมวดตาม
วิธีปกติกรณีผูปวยใน 

 


