
หารือเบิกจ่ายในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ร่วมกับ สปสช   

น าเสนอที่ประชุม TM 11 พฤษภาคม 2564 

หารือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ทางออนไลน์

คณะกรรมการบริหารจัดการหนี้ค้างช าระ
ค าสั่งกรมที่ 1039/2564



ค าสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการหนี้ค้างช าระ



การตรวจ COVID-19 (ข้อมูลจาก สปสช) 

ประเภท
หน่วยบริการ

รัฐ

เอกชน

รัฐ

เอกชน

การตรวจด้วยวิธี RT-PCR
Nasopharyngeal 

swab
Pooled Sample

659,550,390 0

903,069,595 0

1,318,519,617 0

671,735,340 4,800

ปีงบ
ประมาณ

2563

2564

การตรวจ
ภูมิคุ้มกัน 

(Antibody)

0

0

243,959

16,100

การตรวจเชื้อ 
(Antigen)

0

0

709,900
1,580,700



ประเด็นการเบิกจ่าย pool sample จาก สปสช 

1. การตรวจของกรมวิทย์เป็น pool sample แต่โปรแกรม E claim ไม่มีช่องให้ระบุวิธีการตรวจ
ด้วย pool sample ในปีงบประมาณ 2563/ไตรมาส 1-2 ของปีงบประมาณ 2564 

2. สปสช ปรับปรุงโปรแกรมให้เบิกด้วย pool sample ได้ในช่วงเมษายน 2564 และแจ้งให้หน่วย
ตรวจคีย์ข้อมูลในระบบได้ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน 2564



ประเด็นการตรวจ Ag/Ab 

การตรวจภูมิคุ้มกัน (Antibody) การตรวจเชื้อไวรัส (Antigen) 
คน ครั้ง เงินจ่าย คน ครั้ง เงินจ่าย

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

692 697 243,950 629 637 709,900
46 46 16,100 1,091 1,102 1,580,700

738 743 260,050 1,720 1,739 2,290,600
738 743 260,050 1,720 1,739 2,290,600

ปีงบประมาณ
บริการ

ประเภท
หน่วยบริการ

จ านวนแห่ง

2563
รัฐ 127
เอกชน 62

รวม 2563 189

2564
รัฐ 795
เอกชน 92

รวม 2564 887
รวมทั้งสิ้น 1,076

เขตที่มีการเบิก
เขต 1/2/4/5/6/8/9/10/11/13 เบิกสูงสุดที่ เขต 5



อตัราการเบกิจา่ยตามหลกัเกณฑข์องสปสช



วิเคราะห์ประเด็นการเบิกจ่ายจาก สปสช 1 
1 ข้อมูลที่หน่วยส่งตรวจส่งมาไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะ

เลขบัตรประชาชน ท าให้เกิดความล่าช้าในการส่ง
เบิก เนื่องจากต้องประสานกลับไปยังหน่วยส่งตรวจ
เป็นรายๆ 

กรณีไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน  สปสช.ไม่สามารถจ่าย
ชดเชยได้ เนื่องจาก สปสช.จ่ายได้เฉพาะกรณีคนไทยทุกสิทธิ  
จึงจ าเป็นที่จะต้องมีเลขประจ าตัวประชาชนในทุกรายที่ส่งเบิก
มายัง สปสช.

2 เลขบัตรประจ าตัวประชาชนส่งเบิกไปไม่ตรงตาม
ฐานของ สปสช. ส่งผลให้ไม่ผ่านการตรวจสอบ ถูก
ปฏิเสธการจ่าย ซึ่งศูนย์วิทย์ไม่สามารถตรวจสอบ
สิทธิได้เอง จึงบันทึกเป็นสิทธิบัตรคนไทยทุกราย

กรณีที่เลขประจ าตัวไม่ถูกต้อง อาจเกิดจาก หน่วยบริการ
บันทึกเลขไม่ถูกต้อง  หรือ ผู้รับบริการเป็นชาวต่างชาติ
ส่วนการตรวจสอบสิทธิ หน่วยบริการในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง สามารถขอสิทธิเข้าใช้งานโปรแกรม
ตรวจสอบสิทธิของ สปสช.ได้  โดยประสานงานไปยัง สปสช.
เขตในพื้นที่ เพ่ือก าหนดสิทธิเข้าใช้งาน หรือประสาน
หน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่เพ่ือตรวจสอบสิทธ์ิ 





วิเคราะห์ประเด็นการเบิกจ่ายจาก สปสช ๒

3 ข้อมูลจากผู้ส่งตรวจทั้งโรงพยาบาลและกรณีงาน
ระบาด (ใบสอบสวนโรค) ไม่ครบถ้วน ไม่มีเลขบัตร
ประชาชน 

กรณีไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน  สปสช.ไม่สามารถจ่าย
ชดเชยได้ เนื่องจาก ไม่สามารถตรวจสอบสิทธิได้ว่าเป็นคน
ไทยหรือไม่ (สปสช.จ่ายได้เฉพาะกรณีคนไทยทุกสิทธ)ิ  

4 มีการส่งตัวอย่าง ACF/เรือนจ า/ผลก ากวม เป็น
การตรวจซ้ าในรายเดิม แต่จะเบิกได้เพียงครั้งเดียว
ตามสิทธ์ิ (1 เลขบัตรประชาชน /1 การตรวจ)   

กรณีมีความจ าเป็นต้องตรวจมากกว่า 1 ครั้ง  สามารถบันทึก
ข้อมูลเบิกจ่ายมาในโปรแกรม e-Claim ได้

5 การบันทึกข้อมูลเพ่ือส่งเบิกกรณี pool sample 
ยังไม่สามารถส่งเบิกได้ เนื่องจากโปรแกรม e-
claim เวอร์ชั่นปัจจุบันยังไม่รองรับ
เพ่ิมเริ่มลงข้อมูลได้ต้นเดือนพฤษภาคม 2564

สามารถน าข้อมูลบริการตั้งแต่ 1 ม.ค.2564 มาบันทึกเบิก
ย้อนหลังในโปรแกรม e-Claim ได้ 



วิเคราะห์ประเด็นการเบิกจ่ายจาก สปสช ๓

6 การติดต่อประสานงานกับ e-claim helpdesk ของ สปสช.ยาก เม่ือ
มีปัญหาสอบถามไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันที

สปสช.อยู่ระหว่าง เพ่ิมคู่สายเป็น 10 คู่สาย  
ในระหว่างนี้ สามารถติดต่อได้ดังนี้
Call Center : 1330 กด 5 กด 3
Help desk  : 02-142-3100 ถึง 2
เว็บบอร์ด (http://eclaim.nhso.go.th)

7 การเบิกค่าตรวจและค่าบริการตรวจแลปจาก สปสช ในปี 2563 เบิก
ในอัตรา 1600 บาท โดยไม่เบิกค่าบริการตรวจแลป 600 บาทตาม
นโยบายผู้บริหาร
ในปี 2564 ศูนย์อุดรธานีได้รับแนะน าจาก สปสช เขต ว่าศูนย์
สามารถเบิก 600 บาทนี้ได้ โดยส่งเรื่องขออุทธรณ์ในระบบ จึงมีบาง
ศูนย์ที่ด าเนินการเบิกในอัตรา 2200 บาท/ตัวอย่าง เช่น อุดรธานี 
ชลบุรี  

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการหนี้ค้าง
ช าระ มอบแนวทางให้เบิกในอัตรา 2200 
บาทตามเกณฑ์ สปสช  



ตวัอย่างการค านวณรายรบัคา่ตรวจวเิคราะห ์
ดว้ย pool sample

EX : ตวัอยา่ง swab 80 ตวัอยา่ง  ตรวจแบบรวมตวัอยา่ง 4:1 ได ้20 pool 

ผลตรวจพบผลบวก 4 pool ซึง่มาจากตวัอยา่งเดีย่ว 16 ตวัอยา่ง 

ตอ้งน ามาตรวจแยกตวัอยา่งเดีย่วทัง้ 16 ตวัอยา่ง

• ค านวณการตรวจแบบตวัอย่างเดีย่ว

คา่ตรวจวเิคราะหท์ีเ่รยีกเก็บปัจจบุนั   2,200 บาท x 80 คน =
176,000 บาท

• ค านวณการตรวจแบบรวมตวัอย่าง

475 บาท x 80 ตวัอย่าง =  38,000 บาท

1,800 บาท x 16 ตวัอยา่ง =  28,800 บาท

การค านวณแบบวธิรีวมตวัอยา่งจะมจี านวนเงนินอ้ยกวา่ค านวณแบบ

ตวัอยา่งเดีย่ว   176,000 – 66,800 บาท  = 109,200 บาท = ปรบั
ประมาณรายไดใ้หม่

รวม

66,800 

บาท

ข้อมูลโดย ผอ ศวก สุราษฎร์ธานี



ตัวอย่างการจัดการการเบิกจ่าย ศวก อุดรธานี

ข้อมูลจาก ผอ ศวก อุดรธานี

เอกสารจากกลุ่มชันสูตรฯ



ฝ่ายบริหารบันทึกรายละเอียดข้อมูลการเบิกในโปรแกรม e-claim  

ข้อมูลจาก ผอ ศวก อุดรธานี

ตัวอย่างการจัดการการเบิกจ่าย ศวก อุดรธานี



หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายสูงสุดระดับประเทศ
1. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (312,183,894 บาท)
2. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธเิบศร์ (175,161,109 บาท)
3. โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ (131,843,714 บาท) 
4. โรงพยาบาลสมุทรปราการ (128,774,493 บาท)

5. โรงพยาบาลเวิลด์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ (126,252,152 บาท)
6. คลินิกเทคนิคการแพทย์รามค าแหง (118,693,083 บาท)
7. พีซีที ลาบอราดอรี่ เซอร์วิส คลินิกเทคนิคการแพทย์ (117,858,060 บาท)
8. โรงพยาบาลลานนา (111,375,904 บาท)
9. โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี (92,665,747 บาท)
10. ส านักงานป้องกันควบคมุโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (91,027,854 บาท)

กรมวิทย์ส่งเบิก 159,632,693



THANK YOU


