
29/03/64

1

ระบบเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
ณ สถานพยาบาลเอกชน

CSMBS In-patient Private Normal
(CIPN)

หัวข้อบรรยาย
1. ภาพรวมระบบที่ผ่านมา
2. ขั้นตอนการด าเนินการของสถานพยาบาล
3. ค่ารักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลจะได้รับจากระบบ
4. การจัดท าข้อมูลอ้างอิง
5. การแจ้งรับ/จ าหน่าย (PAA/PDA)
6. การจัดท าข้อมูลเบิก (CIPN)
7. การส่งข้อมูล/เอกสารตอบรับ
8. การก าหนดค่าธรรมเนียมแพทย์
9. สรุปขั้นตอนการท างานเมื่อเข้าระบบแล้ว
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เป็นระบบที่ให้สถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วม
โครงการ สามารถให้บริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วย
ในแก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวและใช้สิทธิเบิกเงนิ
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากทางราชการได้

โดยสถานพยาบาลเป็นผู้เบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง 
ตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)

• กรมบัญชีกลาง เริ่มตั้งแต่ปี 2553
• กรุงเทพมหานคร เริ่มตั้งแต่ปี 2562
• กสทช. จะเริ่มในปีน้ี
• เมืองพัทยา จะเริ่มในปีน้ี

กองทุนที่สามารถใช้สิทธิได้
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สถานพยาบาลที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ

1. กลุ่มแรกปี 2553  จ านวน 31 รพ.
2. กลุ่มสอง ปี 2558 จ านวน 62 รพ.
3. กลุ่มสาม ปี 2558  จ านวน 33 รพ.
4. กลุ่มสี่ ปี 2564 จ านวน ? รพ.

126

hcode ชื่อสถานพยาบาล เตียง จังหวัด group
11552 มเหสักข์ 132 กรุงเทพ 1
11629 เพชรเวช 200 กรุงเทพ 1
11656 เกษมราษฎร์ บางแค 500 กรุงเทพ 1
11661 วิชัยเวชฯ หนองแขม 200 กรุงเทพ 1
11687 เกษมราษฎร์ ประชาชื่น 373 กรุงเทพ 1
14574 พญาไท 3 230 กรุงเทพ 1
11644 เจ้าพระยา 200 กรุงเทพ 1
11632 ปิยะเวท 100 กรุงเทพ 1
11609 พญาไท 2 260 กรุงเทพ 1
11722 มงกุฏวัฒนะ 100 กรุงเทพ 1
21673 สายไหม 100 กรุงเทพ 1
14577 วิภาราม 150 กรุงเทพ 1
11607 เปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน 237 กรุงเทพ 2
23783 เสรีรักษ์ 71 กรุงเทพ 2
11750 หัวเฉียว 338 กรุงเทพ 2
11676 ยันฮี 400 กรุงเทพ 2
11583 กล้วยน ้าไท 111 กรุงเทพ 2
21339 บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 200 กรุงเทพ 2
24037 พญาไทนวมินทร์ 100 กรุงเทพ 2

hcode ชื่อสถานพยาบาล เตียง จังหวัด group
11715 พญาไท 1 350 กรุงเทพ 2
11721 เปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4 120 กรุงเทพ 2
11560 เมโย 162 กรุงเทพ 2
11648 นครธน 150 กรุงเทพ 2
15147 บางปะกอก 8 120 กรุงเทพ 2
25015 เพชรเกษม 2 กรุงเทพ 2
11548 กรุงเทพคริสเตียน 198 กรุงเทพ 2
11647 พระราม 2 109 กรุงเทพ 2
11729 ลาดพร้าว 180 กรุงเทพ 2
11558 เซ็นทรัล เยนเนอรัล 200 กรุงเทพ 2
11595 นวมินทร์ 180 กรุงเทพ 2
11630 กรุงเทพ 263 กรุงเทพ 2
11640 ธนบุรี 2 67 กรุงเทพ 2
11641 ศรีวิชัย 1 59 กรุงเทพ 2
11645 ธนบุรี 435 กรุงเทพ 2
11720 เทพธานินทร์ 80 กรุงเทพ 2
23781 นวมินทร์ 9 121 กรุงเทพ 2
11616 สมิติเวช ธนบุรี 150 กรุงเทพ 3
11543 มิชชั่น 185 กรุงเทพ 3
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hcode ชื่อสถานพยาบาล เตียง จังหวัด group
11730 ไทยนครินทร์ 350 กรุงเทพ 3
11704 สมิติเวช ศรีนครินทร์ 154 กรุงเทพ 3
11621 บางไผ่ 100 กรุงเทพ 3
11600 เซนต์หลุยส์ 412 กรุงเทพ 3
11703 แพทย์ปัญญา 125 กรุงเทพ 3
11564 เวชธานี 263 กรุงเทพ 3
11771 จุฬารัตน์ 3 134 สมุทรปราการ 2
11768 จุฬารัตน์ 9 100 สมุทรปราการ 2
11777 บางปะกอก 3 200 สมุทรปราการ 2
11743 เปาโล เมโมเรียล 200 สมุทรปราการ 2
14591 ส้าโรงการแพทย์ 250 สมุทรปราการ 2
11761 เมืองสมุทรปากน ้า 200 สมุทรปราการ 2
11775 เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ 140 สมุทรปราการ 2
14590 รวมชัยประชารักษ์ 100 สมุทรปราการ 3
22326 วิภาราม-ชัยปราการ 101 สมุทรปราการ 3
11787 เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 400 นนทบุรี 1
28810 เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 150 นนทบุรี 2
11781 นนทเวช 208 นนทบุรี 2
24191 วิภาราม ปากเกร็ด 100 นนทบุรี 3

hcode ชื่อสถานพยาบาล เตียง จังหวัด group
11789 แพทย์รังสิต 200 ปทุมธานี 2
11799 การุญเวช ปทุมธานี 200 ปทุมธานี 2
14683 กรุงสยาม เซนต์คาร์ลอส 100 ปทุมธานี 3
14354 ภัทร-ธนบุรี 100 ปทุมธานี 3
14588 ศุภมิตรเสนา 100 พระนครศรีอยุธยา 1
14948 เมืองนารายณ์ 57 ลพบุรี 3
11828 รวมแพทย์ชัยนาท 60 ชัยนาท 2
11833 เกษมราษฏร์ สระบุรี 200 สระบุรี 1
11855 พญาไท ศรีราชา 150 ชลบุรี 1
23207 เอกชล 2 100 ชลบุรี 1
11847 เอกชล 262 ชลบุรี 2
11850 กรุงเทพพัทยา 250 ชลบุรี 2
11854 วิภารามแหลมฉบัง 100 ชลบุรี 3
15219 กรุงเทพระยอง 100 ระยอง 3
11875 กรุงเทพจันทบุรี 175 จันทบุรี 3
11878 จุฬารัตน์ 11 บางปะกง 100 ฉะเชิงเทรา 2
11879 โสธราเวช 100 ฉะเชิงเทรา 2
11888 เซนต์เมรี่ 150 นครราชสีมา 2
23928 กรุงเทพราชสีมา 150 นครราชสีมา 2

hcode ชื่อสถานพยาบาล เตียง จังหวัด group
11908 รวมแพทย์ (หมออนันต์) 210 สุรินทร์ 2
11919 อุบลรักษ์ ธนบุรี 100 อุบลราชธานี 2
11920 ราชเวชอุบลราชธานี 100 อุบลราชธานี 2
11918 เอกชนร่มเกล้า 50 อุบลราชธานี 3
11921 นายแพทย์หาญ 50 ยโสธร 2
11924 วีระพลการแพทย์ 50 หนองบัวล้าภู 3
31156 กรุงเทพขอนแก่น 56 ขอนแก่น 2
11936 ขอนแก่นราม 100 ขอนแก่น 3
11939 นอร์ทอิสเทอร์น-วัฒนา 100 อุดรธานี 1
11953 กรุงเทพอุดร 100 อุดรธานี 1
11952 เอกอุดร 100 อุดรธานี 3
14558 พิสัยเวช 50 หนองคาย 3
24674 มหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล 50 มหาสารคาม 2
11964 กรุงเทพจุรีเวช 101 ร้อยเอ็ด 2
11965 ธีรวัฒน์ 50 กาฬสินธุ์ 2
11974 มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล 60 มุกดาหาร 2
11980 แมคคอร์มิค เชียงใหม่ 600 เชียงใหม่ 1
11991 ราชเวชเชียงใหม่ 100 เชียงใหม่ 1
11982 ลานนา 180 เชียงใหม่ 1

hcode ชื่อสถานพยาบาล เตียง จังหวัด group
40540 กรุงเทพเชียงใหม่ 59 เชียงใหม่ 2
14550 เชียงใหม่ใกล้หมอ 56 เชียงใหม่ 3
14555 ศิริเวชล้าพูน 59 ล้าพูน 3
12026 เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 120 เชียงราย 1
12024 โอเวอร์บรุ๊ค 223 เชียงราย 3
12042 ร่มฉัตร 100 นครสวรรค์ 1
12044 ศรีสวรรค์ 100 นครสวรรค์ 1
12033 รวมแพทย์นครสวรรค์ 53 นครสวรรค์ 2
12030 ปากน ้าโพ 100 นครสวรรค์ 3
12067 กรุงเทพพิษณุโลก 100 พิษณุโลก 1
12069 พิษณุเวช 150 พิษณุโลก 2
12063 อินเตอร์เวชการ 60 พิษณุโลก 3
12098 เมืองราช 100 ราชบุรี 3
12110 กาญจนบุรีเมโมเรียล 100 กาญจนบุรี 2
12119 ศุภมิตร 164 สุพรรณบุรี 1
12123 วิภาวดี-ปิยราษฏร์ 60 สุพรรณบุรี 2
14595 พรชัย 45 สุพรรณบุรี 3
12127 เทพากร 100 นครปฐม 1
12128 สนามจันทร์ 275 นครปฐม 2
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hcode ชื่อสถานพยาบาล เตียง จังหวัด group
12140 ศรีวิชัย 5 สมุทรสาคร 120 สมุทรสาคร 1
12144 วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 200 สมุทรสาคร 1
12139 มหาชัย 180 สมุทรสาคร 1
22615 เอกชัย 100 สมุทรสาคร 2
12143 มหาชัย 2 120 สมุทรสาคร 2
23924 มหาชัย 3 100 สมุทรสาคร 2
12159 เพชรรัชต์ 100 เพชรบุรี 3
12167 นครินทร์ 107 นครศรีธรรมราช 2
12204 วิรัชศิลป์ 100 ชุมพร 3
12223 กรุงเทพหาดใหญ่ 200 สงขลา 2
12226 วัฒนแพทย์ ตรัง 120 ตรัง 3
12230 ตรังรวมแพทย์ 150 ตรัง 3

ขั้นตอนสถานพยาบาลต้องด าเนินการ

1. การทดสอบเพื่อเข้าโครงการ
2. เลือกหัตถการที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
3. ก าหนดค่าธรรมเนียมแพทย์ (Doctor Fee) และ

ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge) ของแต่ละหัตถการ
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หน้าที่ต้องรับผิดชอบและด าเนินการ

1. ฝ่าย IT ประสานกับฝ่ายเวชระเบียนเลือก case ที่ใช้ในการ
ทดสอบ แล้วดึงข้อมูลที่ต้องใช้ในการเบิก

2. ฝ่ายการเงินตรวจสอบอัตราค่ารักษาพยาบาล
3. ฝ่ายเภสัชกรตรวจสอบบัญชียา
4. จนท. แล็ปตรวจสอบบัญชีแล็ป
5. ฝ่ายเวชระเบียนตรวจสอบรหัสโรค รหัสหัตถการ

ขั้นตอนการทดสอบ
1. ส่ง csv file, drug catalog และ lab catalog ทุก

รายการที่จะใช้เรียกเก็บผู้ป่วยและกรมบัญชีกลาง
Csv file ส่งที่อีเมล์ csmbs-ph@chi.or.th
Drug catalog “ drugcat@chi.or.th
Lab catalog “ labref@cat.chi.or.th

ส่งได้ตั้งแต่  15 มีนาคม  2564

mailto:csmbs-ph@chi.or.th
mailto:drugcat@chi.or.th
mailto:labref@cat.chi.or.th
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ฐานข้อมูลอ้างอิง ผ่านทั้ง 3 ฐานข้อมูล

เมื่อ csv file, drug catalog และ lab catalog ผ่าน
1. อีเมล์ส าหรับใช้ในการรับ/สง่ข้อมูลเบิก CIPN  

ใช้ MS Outlook ตั้งค่า
2. username/password ส าหรับโปรแกรมแจ้งรับ/จ าหน่าย

ผู้ป่วย (PAA)
3. เลขประจ าตัวประชาชนที่จะใช้ทดสอบ  20  รายการ

ขั้นตอนการทดสอบ

2.  แจ้งการรับ จ าหน่ายผู้ป่วยโดยใช้โปรแกรม PAA 
(Prior Admission Authorization)

สกส. จะก าหนดเลขประชาชนสมมุติ ให้กับสถานพยาบาล 
(ห้ามใช้เลขจริง) จ านวน 20  ราย

ใช้ได้ตั้งแต่  1 เมษายน  2564
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ขั้นตอนการทดสอบ
3.  ส่งข้อมูลเบิก CIPN  เคสทดสอบ อย่างต่ า 5 ราย

ส่งที่อีเมล์  csipd-testph@cs.chi.or.th
ใช้ได้ตั้งแต่  1 เมษายน  2564

ปิดรับข้อมูลทดสอบ  31 พฤษภาคม 2564

 คลอดปกติ  หรือ ผ่าตัดคลอด  แม่+ลูก 2  ราย
 การผ่าตัดต่าง ๆ เช่น ผ่าตัดถุงน้ าดีแบบเปิด/ผ่านกล้อง, ผ่าตัดริดสีดวง
ทวาร/ฝีคัณฑสูตร 1  ราย
 การผ่าตัดที่เบิก instrument เช่น เลนส์ตา, ข้อเทียม, mesh graft, เส้น
เลือดเทียม 2  ราย

บัญชีรายการหัตถการ, รหัส ICD-9-CM,
ตัวอย่าง DRG ,อัตราจ่าย และ DF

mailto:csipd-testph@cs.chi.or.th
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บัญชีรายการหัตถการ, รหัส ICD-9-CM,
ตัวอย่าง DRG ,อัตราจ่าย และ DF

*

*

บัญชีรายการหัตถการ, รหัส ICD-9-CM,
ตัวอย่าง DRG ,อัตราจ่าย และ DF
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บัญชีรายการหัตถการ, รหัส ICD-9-CM,
ตัวอย่าง DRG ,อัตราจ่าย และ DF

บัญชีรายการหัตถการ, รหัส ICD-9-CM,
ตัวอย่าง DRG ,อัตราจ่าย และ DF
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บัญชีรายการหัตถการ, รหัส ICD-9-CM,
ตัวอย่าง DRG ,อัตราจ่าย และ DF

*

บัญชีรายการหัตถการ, รหัส ICD-9-CM,
ตัวอย่าง DRG ,อัตราจ่าย และ DF
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ค่ารักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลได้รับ
ค่าห้องอาหาร

อุปกรณ์อวัยวะฯ

ค่ารักษาพยาบาล
อื่น ๆ

DF, Surcharge

✓ กรมบัญชีกลางจ่ายตาม DRGs
 เก็บจากผู้ป่วยเพิ่มไม่ได้

✓ กรมบัญชีกลางจ่ายตามอัตราที่ก าหนด
✓ ผู้ป่วย (เก็บส่วนเกินสิทธิเพ่ิมได้)

✓ เก็บจากผู้ป่วย

หมวด 01, 02

คชจ. อื่นไม่เกี่ยวกับการรักษา

✓ เก็บจากผู้ป่วยตามที่ท าข้อตกลงกับ บก.
หมวด 60

หมวด 03, 04
05, 06, 07
08, 09, 10
11, 12, 13
14, 15, 16

หมวด 17, 91
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ค่ารักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลได้รับ
ค่าห้องอาหาร

อุปกรณ์อวัยวะฯ

ค่ารักษาพยาบาล
อื่น ๆ

DF, Surcharge

✓ กรมบัญชีกลางจ่ายตาม DRGs
 เก็บจากผู้ป่วยเพิ่มไม่ได้

✓ กรมบัญชีกลางจ่ายตามอัตราที่ก าหนด
✓ ผู้ป่วย (เก็บส่วนเกินสิทธิเพ่ิมได้)

✓ เก็บจากผู้ป่วย

หมวด 01, 02

หมวด 17, 91

คชจ. อื่นไม่เกี่ยวกับการรักษา
✓ เก็บจากผู้ป่วยตามที่ท าข้อตกลงกับ บก.

หมวด 60

หมวด 03, 04
05, 06, 07
08, 09, 10
11, 12, 13
14, 15, 16

ค่ารักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลได้รับ
ค่าห้องอาหาร

อุปกรณ์อวัยวะฯ

ค่ารักษาพยาบาล
อื่น ๆ

DF, Surcharge

✓ กรมบัญชีกลางจ่ายตาม DRGs
 เก็บจากผู้ป่วยเพิ่มไม่ได้

✓ กรมบัญชีกลางจ่ายตามอัตราที่ก าหนด
✓ ผู้ป่วย (เก็บส่วนเกินสิทธิเพ่ิมได้)

✓ เก็บจากผู้ป่วย

หมวด 01, 02

หมวด 17, 91

คชจ. อื่นไม่เกี่ยวกับการรักษา
✓ เก็บจากผู้ป่วยตามที่ท าข้อตกลงกับ บก.

หมวด 60

หมวด 03, 04
05, 06, 07
08, 09, 10
11, 12, 13
14, 15, 16

03=ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเสือด
04=ค่ายากลับบ้าน
05=ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
06=ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
07=ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคทางการแพทย์และพยาธิวิทยา
08=ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
09=ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่น ๆ
10=ค่าอุปกรณ์ของใช้และเคร่ืองมือทางการแพทย์
11=ค่าท าหัตถการและวิสัญญี
12=ค่าบริการทางการพยาบาล
13=ค่าบริการทางทันตกรรม
14=ค่าบริการทางกายภาพบ าบัดและเวชกรรมฟ้ืนฟู
15=ค่าบริการฝังเข็มและการบ าบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น ๆ
16=ค่าห้องผ่าตัดและห้องคลอด
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การจัดท าฐานข้อมูลอ้างอิง

1. จัดท าอัตราค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาล ใน
รูปแบบ csv file

2. จัดท าบัญชีรายการยาอ้างองิ (Drug Catalog)
3. จัดท าบัญชีรายการแล็ป (Lab Catalog)

อัตราค่ารักษาพยาบาล (CSV File)
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อัตราค่ารักษาพยาบาล (CSV File)

หมวดรายการค่าใช้จ่าย

บัญชีค่าห้องและอุปกรณ์ฯกรมบัญชีกลาง

รายการอัตราค่ารักษาพยาบาล
ของสถานพยาบาล





อัตราค่ารักษาพยาบาล (CSV File)

1. จัดท าอัตราค่ารักษาพยาบาลด้วย Excel ในรูปแบบท่ีก าหนด 10 คอลัมน์
2. จัดกลุ่มรายการค่ารักษาพยาบาลให้ตรงตามรหัสหมวดรายการ (BillGroup) ตามที่

ก าหนด
3. รหัสหมวดค่ารักษาพยาบาล ที่ต้องระบุรหัสรายการ (CSCode) ตามประกาศกระทรวงคือ

01  = ค่าห้อง/อาหาร
02  = รายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมฯ
17  = ค่าธรรมเนียมแพทย์ (Doctor fee)
91  = ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge)

4. บันทึกแฟ้มให้อยู่ในรูปแบบ CSV (Text format separated by commas)  ก าหนด
ชื่อแฟ้มให้ถูกต้องตามก าหนด ส่งไปที่อีเมล์ csmbs-ph@chi.or.th

mailto:csmbs-ph@chi.or.th
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อัตราค่ารักษาพยาบาล (CSV File)
จัดท าอัตราค่ารักษาพยาบาลด้วย Excel ในรูปแบบที่ก าหนด 10 คอลัมน์

รหัสข้อมูลหมวด
ค่ารักษาพยาบาล 

(Bill Group) 
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อัตราค่ารักษาพยาบาล (CSV File)
จัดกลุ่มรายการค่ารักษาพยาบาลให้ตรงตามรหัสหมวดรายการ (BillGroup)

รหัสหมวดค่ารักษาพยาบาล ที่ต้องระบุรหัสรายการ (CSCode) ตามประกาศ
กระทรวงคือ

01  = ค่าห้อง/อาหาร
02  = รายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมฯ
17  = ค่าธรรมเนียมแพทย์ (Doctor fee)
91  = ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge)

ดูจากไฟล์บัญชีค่าห้อง 
และอุปกรณ์ฯกรมบัญชีกลาง

billgroup csrevrate cscode unit csrate desc

01 001 21201 วนั 1,000คา่หอ้งและคา่อาหาร: หอ้งพเิศษ

02 C01 1002 เสน้ละ 2001.0.2 ลวดยดึกระโหลกแบบไตตาเนียม (Titanium wire)

02 C01 1003 แผ่นละ 9,0001.0.3 เยือ่หุม้สมองเทยีม (Dural substitue)

02 C01 1102 ชดุละ 8,1001.1.2 อปุกรณช์ว่ยระบายน ้าในชอ่งสมอง   (Ventriculoperitoneal shunt)

02 C01 1103 ชดุละ 18,0001.1.3 ชดุวดัความดนัภายใตก้ระโหลกศรษีะ  (Continuous intracranial pressure monitoring system)

02 C01 1104 อนัละ 6,7001.1.4 คมีหนีบหลอดเลอืดโป่งพองในชอ่งกระโหลกศรีษะ ( Aneurysm clip for Intracranial aneurysm)

02 C01 1105 อนัละ 8,1001.1.5 อปุกรณร์ะบายน ้าจากชอ่งไขสนัหลงั (Thecoperitoneal shunt)

02 C01 2001 ขา้งละ 1,0002.0.1ลกูตาเทยีมท าดว้ยพลาสตกิ (Eye prosthesis) (เบกิไดค้รัง้เดยีว)

02 C01 2002 อนัละ 2002.0.2 วสัดใุสห่นุนรับลกูตาเทยีมชนดิไม่มรีูพรนุ

02 C01 2003 อนัละ 13,5002.0.3 วสัดใุสห่นุนรับลกูตาเทยีมชนดิมรีูพรุน (Integrated orbital implant)

02 C01 2005 อนัละ 15,0002.0.5 กระจกตาด าเทยีม (Corneal prosthesis)

02 C01 2101 อนัละ 2,7002.1.1 วสัดทุีใ่ชห้นุนในลกูตาในการผ่าตดัซอ่มจอประสาทตา (Buckle)

02 C01 2102 หลอดละ 6,4002.1.2 ของเหลวส าหรับกดจอประสาทตา (Perfluorocarbon liquid)

02 C01 2103 หลอดละ 5,4002.1.3 น ้ามันซลิโิคนส าหรับกดจอประสาทตา (Silicone oil)

02 C01 2104 ครัง้ละ 5002.1.4 กา๊ซส าหรับฉีดกดจอประสาทตา( Intraocular gas)

02 C01 2105 อนัละ 13,5002.1.5 ท่อระบายและทีเ่ก็บกกัลดความดนัในโรคตอ้หนิ ชนดิมลีิน้ปิดเปิด (Glaucoma shunt device with valve)

02 C01 2108 ชิน้ละ 6002.1.8 เน้ือเยือ่ชวีภาพ (Biotissue)

02 C01 2110 ชิน้ละ 1,8002.1.10 วสัดทุีอ่ดุท่อน ้าตา ชนดิถาวร  (Permanent punctual plug)

02 C01 2111 อนัละ 2,2002.1.11 วงแหวนส าหรับใสใ่นถุงเลนส ์(Capsular tension ring)

02 C01 2112 อนัละ 2,7002.1.12 กรรไกรขนาดเล็กส าหรับตดัน ้าวุน้ลกูตา  (Intraocular scissors)

02 C01 2113 ชดุละ 9,0002.1.13 ชดุผ่าตดัน ้าวุน้ลกูตา (Vitrectomy set)

02 C01 2114 อนัละ 3002.1.14 มดีเจาะลกูตา (Surgical knife/blade)

02 C01 2115 ชดุละ 5,4002.1.15 ใบมดีตดักระจกตา (Corneal trephine)

02 C01 2201 อนัละ 1,8002.2.1 แวน่ตาส าหรับมองไกล 1 อนั   (Distance eyeglasses)

02 C01 2202 อนัละ 1,800
2.2.2 แวน่ตาส าหรับมองใกล ้1 อนั (Near eyeglasses) (ส าหรับการผ่าตดัครัง้ที ่2 ในตาขา้งเดมิใหเ้ฉพาะคา่เปลีย่นเลนส ์ไม่
เกนิ 900)

02 C01 2203 ขา้งละ 1,3002.2.3 เลนสส์มัผัส ชนดิแข็ง (Hard contact lens)

02 C01 2204 ขา้งละ 1,8002.2.4 เลนสส์มัผัส ชนดิครึง่นุ่มครึง่แข็ง  (Rigid gas permeable lens)

ค่าห้อง/อาหาร
หมวด 01  02 ต้องระบุรหัสรายการ (CSCode)
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CSCODE สาหรับค่าธรรมเนียมแพทย์ (หมวด17) และค่าธรรมเนียมพิเศษ (หมวด91) 
ค่า DF หัตถการ, DF วิสัญญี และ Surcharge ให้ใช้รหัสบัญชีรายการหัตถการเป็น CSCODE 
DF หัตถการ ใช้ รหัสหัตถการ+A เช่น A011A 
DF วิสัญญี ใช้ รหัสหัตถการ+B เช่น A011B 
Surcharge  ใช้ รหัสหัตถการ เช่น A011
ค่า DF เย่ียมไข้ และ DF แพทย์ที่ปรึกษา (หมวด C, D) โดยไม่ต้องส่งแยกรายหัตถการ
21550 ค่าธรรมเนียมแพทย์ในการตรวจรักษากรณีผู้ป่วยในครั้งแรก 
21551 ค่าธรรมเนียมแพทย์ในการตรวจรักษากรณีผู้ป่วยในครั้งต่อไป (อัตราต่อวัน) 
21552 ค่าธรรมเนียมแพทย์ในการตรวจรักษากรณีผู้ป่วยในเมื่อจาหน่ายและสรุปเวชระเบียน 
21560 ค่าธรรมเนียมแพทย์ในการตรวจรักษาผู้ป่วยในสาหรับแพทย์ที่ปรึกษา (อัตราต่อวัน) 

ค่าธรรมเนียมแพทย์/ค่าธรรมเนยีมพเิศษ
หมวด 17  91 ต้องระบุรหัสรายการ (CSCode)
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อัตราค่ารักษาพยาบาล (CSV File)
บันทึกแฟ้มให้อยู่ในรูปแบบ CSV (Text format separated by commas)

อัตราค่ารักษาพยาบาล (CSV File)
รูปแบบช่ือแฟ้ม

HC<Hcode>N<sid><ชื่อสถานพยาบาล>.csv 
Hcode คือ รหัสสถานพยาบาล 5 หลัก 
Sid คือ เลขลาดับในการส่ง กาหนดไว้ 3 หลัก เช่น 001, 002, 003 ,… 

ตัวอย่างเช่น    HC99999N001โรงพยาบาลทดสอบ.csv

ส่งไปที่อีเมล์  csmbs-ph@chi.or.th

mailto:csmbs-ph@chi.or.th
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อัตราค่ารักษาพยาบาล (CSV File)
1 วันท าการ สกส. จะท าการตรวจสอบไฟล์  โดยจะแจ้งผลทางอีเมล์ที่ส่ง

ผิดเกิน 10% ของรายการที่ส่ง CSV File จะไมร่ับ

บัญชีรายการยาอ้างอิง 
(Drug Catalog)
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บัญชีรายการยาอ้างอิง (Drug Catalog)
จัดท าบัญชีรายการยาด้วย Excel ในรูปแบบที่ก าหนด 20 คอลัมน์

บัญชีรายการยาอ้างอิง (Drug Catalog)
จัดท าบัญชีรายการยาด้วย Excel ในรูปแบบที่ก าหนด 20 คอลัมน์
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บัญชีรายการยาอ้างอิง (Drug Catalog)
จัดท าบัญชีรายการยาด้วย Excel ในรูปแบบที่ก าหนด 20 คอลัมน์

บัญชีรายการยาอ้างอิง (Drug Catalog)
จัดท าบัญชีรายการยาด้วย Excel ในรูปแบบที่ก าหนด 20 คอลัมน์
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บัญชีรายการยาอ้างอิง (Drug Catalog)
ค้นหารหัสของรายการ TMT (TMTID) หรือ ดาวน์โหลดจาก http://www.this.or.th/

http://www.this.or.th/
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บัญชีรายการยาอ้างอิง (Drug Catalog)
รูปแบบช่ือแฟ้ม

<HCODE>DrugN<XXX>.xls
Hcode คือ รหัสสถานพยาบาล 5 หลัก 
XXX : เป็นเลขของงวดการส่ง เช่น หากเป็นการส่งครั้งแรกของโรงพยาบาล 
XXX จะเท่ากับ 001 หากมีการส่งครั้งต่อไปจะเป็น 002 – 999 ซึ่งจะต้องไม่ซ้ า
กันในการส่งแต่ละครั้ง 

เช่น    12345DrugN001.XLS 
ส่งไปที่อีเมล์ drugcat@chi.or.th

บัญชีรายการยาอ้างอิง (Drug Catalog)
2-3 วันท าการ สกส. จะท าการตรวจสอบไฟล์  โดยจะแจ้งผลทางอีเมล์ที่ส่ง

mailto:drugcat@chi.or.th
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บัญชีรายการแล็ปอ้างอิง
(Lab Catalog)

บัญชีรายการแล็ปอ้างอิง (Lab Catalog)
จัดท าบัญชีรายการยาด้วย Excel ในรูปแบบที่ก าหนด 18 คอลัมน์
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บัญชีรายการแล็ปอ้างอิง (Lab Catalog)
จัดท าบัญชีรายการยาด้วย Excel ในรูปแบบที่ก าหนด 18 คอลัมน์

RPDateBeg ได้จากประกาศกรมบัญชีกลาง
ว177 2006-01-10
ว393 2018-01-01

บัญชีรายการแล็ปอ้างอิง (Lab Catalog)
ค้นหารหัสของรายการ TMLT (TMLTID) หรือ ดาวน์โหลดจาก http://www.this.or.th/

http://www.this.or.th/
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บัญชีรายการแล็ปอ้างอิง (Lab Catalog)
รูปแบบช่ือแฟ้ม

<Hcode>_labcat_<period>
<Hcode> คือ รหัสสถานพยาบาล 5 หลัก 
<period> : เลขงวดการส่งข้อมูลรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือปรับปรงุ
รายการ เป็นเลขอนุกรม 4 หลัก  จะเท่ากับ 0001 หากมีการส่งครั้งต่อไปจะเป็น 
0002 – 9999 ซึ่งจะต้องไม่ซ้ ากันในการส่งแต่ละครั้ง 
เช่น 12345_labcat_0001.XLS 

ส่งไปที่อีเมล์ labref@cat.chi.or.th

mailto:labref@cat.chi.or.th


29/03/64

29

บัญชีรายการแล็ปอ้างอิง (Lab Catalog) : ผลการตอบรับ
สกส. จะท าการตรวจสอบไฟล์  โดยจะแจ้งผลทางอีเมล์ที่ส่ง

บัญชีรายการแล็ปอ้างอิง (Lab Catalog) : ผลการตอบรับ
สกส. จะท าการตรวจสอบไฟล์ ทันทีหลังจากส่ง โดยจะแจ้งผลทางอีเมล์ที่ส่ง

ผลการตรวจเบื้องต้น(ACK)
รหัสไม่ผ่านการตวจรับ - แก้แล้วส่งใหม่

Y: ไม่มีไฟล์ หรือไฟล์มีชื่อหรือรูปแบบไม่ถูกต้อง
W: รหัสสถานพยาบาลไม่อยู่ในระบบ 
U: เลข period ซ ้า
X: เนื อหาไฟล์ซ ้า

รหัสผ่านการตรวจรับ
A: ตรวจข้อมูลผ่าน – รอผลการตรวจข้อมูลละเอยีด(REP)
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บัญชีรายการแล็ปอ้างอิง (Lab Catalog) : ผลการตอบรับ
สกส. จะท าการตรวจสอบไฟล์ ทันทีหลังจากส่ง โดยจะแจ้งผลทางอีเมล์ที่ส่ง

ผลการตรวจข้อมูลละเอียด(REP)
รหัสไม่ผ่านการตวจรับ

1xx: ตรวจข้อมูลที่ก้าหนดว่าต้องมี 
2xx: ตรวจความถูกต้องของรหัส TMLT 
3xx: ตรวจความถูกต้องกับอัตราที่เบิกได้ตามช่วงเวลา 
9xx: ตรวจเรื่องอื่นๆ

รหัสผ่านการตรวจรับ
A: ตรวจข้อมูลผ่าน – ข้อมูลน้าไปใช้ในระบบแล้ว

บัญชีรายการแล็ปอ้างอิง (Lab Catalog) : ผลการตอบรับ
1xx: ตรวจข้อมูลที่ก าหนดว่าต้องมี 
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บัญชีรายการแล็ปอ้างอิง (Lab Catalog) : ผลการตอบรับ
2xx: ตรวจความถูกต้องของรหัส TMLT 

บัญชีรายการแล็ปอ้างอิง (Lab Catalog) : ผลการตอบรับ
3xx: ตรวจความถูกต้องกับอัตราที่เบิกได้ตามช่วงเวลา 
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PAA เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
- แจ้งการรับผู้ป่วยเข้ารักษาในสถานพยาบาล
- แจ้งจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาล

ข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมนี้ เพื่อน าไปใช้ในการท า CIPN
- เลขอนุมัติ PAA 
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ป่วย

ส่วนเกินค่าห้อง/ค่าอาหาร
ส่วนเกินอุปกรณ์อวัยวะเทียม
ค่าธรรมเนียมแพทย์ (Doctor fee)
ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge)
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ขั้นตอนการแจ้งรับผู้ป่วย : PAA

Login เข้าโปรแกรม
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ขั้นตอนการแจ้งจ าหน่าย : PDA

Login เข้าโปรแกรม
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การจัดท าข้อมูลเบิก CIPN

CSMBS Private Hospital In-patient 
Claim Data File Specification Ver 1.2
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CIPN เคสทดสอบ

 คลอดปกติ  หรือ ผ่าตัดคลอด  แม่+ลูก 2  ราย
 การผ่าตัดต่าง ๆ เช่น ผ่าตัดถุงน้ าดีแบบเปิด/ผ่าน
กล้อง, ผ่าตัดริดสีดวงทวาร/ฝีคัณฑสูตร 1  ราย
 การผ่าตัดที่เบิก instrument เช่น เลนส์ตา, ข้อ
เทียม, mesh graft, เส้นเลือดเทียม 2  ราย

ข้อมูล 5 case ที่ต้องใช้ในการทดสอบ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย การรับ จ าหน่าย
2. ข้อมูลการวินิจฉัยและหัตถการ
3. ข้อมูลรายละเอียดค่ารักษาพยาบาลทุกรายการ
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ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย การรับ จ าหน่าย
• AN, HN, เลขประจ าตัวประชาชน, ชื่อผู้ป่วย, วันเดือนปีเกิด
• เพศ, สถานภาพสมรส
• รหัสจังหวัด, รหัสอ าเภอ, รหัสสัญชาติ
• วันที่รับไว,้ เวลารับไว้, วันที่จ าหน่าย, เวลาจ าหน่าย
• สถานภาพการจ าหน่าย, ประเภทการจ าหน่าย
• น้ าหนัก (กรณีอายุ<28 วัน)
• หอผู้ป่วยเมื่อจ าหน่าย, แผนกที่รักษาผู้ป่วยเป็นหลัก

ข้อมูลการวินิจฉัยและหัตถการ
• รหัสโรค, หัตถการ
• ประเภทของรหัสโรค หรือ รหัสหัตถการ
• ชนิดของรหัสโรค/หัตถการ
• รหัสแพทย์เจ้าของไข้
• วันที่เวลาที่เร่ิมท าหัตถการ, วันเวลาที่หัตถการสิ้นสุด



29/03/64

42

ข้อมูลรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล
• วันที่ให้บริการ
• รหัสรายการค่าบริการของ รพ.
• จ านวนหน่วยที่ใช้
• ราคาขายของ รพ.

กฏส าหรับ XML

1. อีลเิม้นต์ทุกตัวจะต้องมแีท็กปิด รหัสรายการค่าบริการ
<p>This is a paragraph</p>

2. XML เป็น case sensitive คือตัวเล็ก-ตัวใหญ่ ไม่ใช่ตัว
<message>This is correct</message>

3. XML ห้ามปิดแท็กคร่อม (ภาษาอย่างเป็นทางการเขาเรียก 
nested closing)

<b><i>This text is bold and italic</b></i>
<b><i>This text is bold and italic</i></b>
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กฏส าหรับ XML
4. XML จะต้องมี root อีลเิม้นตเ์สมอ

<CIPN>
<child>
</child>

</CIPN>
5. แอททริบิวตข์อง XML จะต้องปิดด้วยเครื่องหมาย ” (ฟันหน)ู

<IPDxOp Reccount="4">
994|D|1|O800|20859||
994|D|2|Z370|20859||
994|D|2|Z355|20859||
994|P|1|7359|20859|20210221:114500|20210221:134800
</IPDxOp>

กฎส าหรับ XML
6. อักขระบางตัวห้ามใช้เป็นค่าของอีลิเม้นต์
อักขระต้องห้ามมีอยู่ 5 ตัว ตาม ตารางด้านล่าง
< less than &lt;
> greater than &gt;
& ampersand &amp;
‘ apostrophe &apos;
" quotation mark &quot;
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ประเภทของรูปแบบ (Format)

ข้อมูลที่เป็นรหัสบางฟิลด์
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ข้อมูลที่เป็นรหัสบางฟิลด์

รายละเอียดการรักษาพยาบาล
<Header>

<ClaimAuth>

<IPADT>

<IPDxOP>

<Invoices>

<Coinsurance>

<CIPNClaim>

<PatCopay>
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รายละเอียดการรักษาพยาบาล : Header
<?xml version="1.0" encoding="windows-874"?>

<CIPN>

<Header>

<DocCLass>IPClaim</DocCLass>

<DocSysID version="1.1">CIPN</DocSysID>

<serviceEvent>ADT</serviceEvent>

<authorID>##1</authorID>

<authorName>##2</authorName>

<DocumentRef>##3</DocumentRef>

<effectiveTime>##4</effectiveTime>

</Header>

##1 :  รหัสสถานพยาบาล 5 หลัก
##2 :  ชื่อสถานพยาบาล
##3 : AN ผู้ป่วย
##4 : วันที่จัดท าเอกสาร

ตัวอย่าง : Header
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รายละเอียดการรักษาพยาบาล : ClaimAuth
<ClaimAuth>

<AuthCode>XXXXXXXXX</AuthCode>

<AuthDT>YYYYMMDD:HHMMSS</AuthDT>

</ClaimAuth>

ข้อมูลที่ได้จากระบบ PAA
XXXXXXXXX : เลขอนุมัติ
YYYYMMDD:HHMMSS  : วันที่และเวลาออกเลขอนุมัติ

ตัวอย่าง : ClaimAuth
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รายละเอียดการรักษาพยาบาล : IPADT

<IPADT>

F1|F2|F3 ... |F29|F30 EOL

</IPADT>
ข้อมูลเกี่ยวผู้ป่วย  เกี่ยวกับการรับผู้ป่วย
มี 30  ฟิลด์
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ตัวอย่าง : IPADT
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รายละเอียดการรักษาพยาบาล : IPDxOp

<IPDxOp Reccount="nn">

F1|F2|F3 … |F6|F7 EOL

{F1|F2|F3 … |F6|F7 EOL}

</IPDxOp>

ข้อมูลรหัสโรค และรหัสหัตถการ
มี 7  ฟิลด์
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ตัวอย่าง : IPDxOp

รายละเอียดการรักษาพยาบาล : Invoices 
<Invoices>

<Invoice>

<InvNumber>##1</InvNumber>

<InvDT>##2</InvDT>

<InvItems Reccount="nn">

F1|F2|F3 … F8|F9|F10|F11 EOL

{F1|F2|F3 … F8|F9|F10|F11 EOL}

</InvItems>

<InvTotal>##3</InvTotal>

<InvAddDiscount>##4</InvAddDiscount>

</Invoice>

{<Invoice> … </Invoice>}

##1 :  เลขที่ส าคัญในการจัดเก็บ
##2 :  วันที่ที่ออกเลขที่ส าคัญ
##3 : ค่าใช้จ่ายรวม
##4 : ส่วนลดเพิ่มเติม
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RCAT  รหัสประเภทของทรัพยากร
PH1 : ยา  หมวด 03  และ 04
PH6 : เวชภัณฑ์  หมวด 05
PH7 : อื่น ๆ
LA1 : รายการชันสูตร (Lab) หมวด 07

ตัวอย่าง : Invoices 
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รายละเอียดการรักษาพยาบาล : CIPNClaim

เป็นการน าข้อมูลในส่วน <InvItems>  ที่อยู่นอก DRGs
เฉพาะหมวด 01 และ 02  มาสรุป

รายละเอียดการรักษาพยาบาล : CIPNClaim
<CIPNClaim>

<FeeScheduleItems>{F1|F2|F3 …|F8|F9 EOL}

</FeeScheduleItems>

<DeductRoomBoard>##1</DeductRoomBoard>

<nonDeductRoomBoard>##2</nonDeductRoomBoard>

<DeductMedDev>##3</DeductMedDev>

<nonDeductMedDev>##4</nonDeductMedDev>

</CIPNClaim>

##1 : รวมค่าห้อง/อาหารส่วนที่เบิกได้
##2 : รวมค่าห้อง/อาหารส่วนที่เบิกไม่ได้
##3 : รวมอุปกรณ์ฯ ส่วนที่เบิกได้
##4 : รวมอุปกรณ์ฯ ส่วนที่เบิกไม่ได้
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รายละเอียดการรักษาพยาบาล : FeeScheduleItems
<FeeScheduleItems>

{F1|F2|F3 …|F8|F9 EOL}

</FeeScheduleItems>

ตัวอย่าง : CIPNClaim : FeeScheduleItems

InvItems
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รายละเอียดการรักษาพยาบาล : CoInsurance
<CoInsurance>

<Insurance>

<InsuranceClass>##1</InsuranceClass>

<InsTotal>##2</InsTotal>

<InsRoomBoard>##3</InsRoomBoard>

<InsProfFee>##4</InsProfFee>

<InsOther>##5</InsOther>

</Insurance>

{<Insurance> …  </Insurance>}

</CoInsurance>

ข้อมูลประกัน (กรณีมีประกัน)
##1 :  ประเภทผู้ร่วมจ่าย
##2 :  รวมค่ารักษาทั้งหมด
##3 : ค่าห้อง/อาหาร
##4 : ค่าธรรมเนียมแพทย์
##5 :  ค่ารักษาอื่น ๆ

รายละเอียดการรักษาพยาบาล : PatCopay
<PatCopay>

<nonDeductRoomBoard>##1</nonDeductRoomBoard>

<nonDeductMedDev>##2</nonDeductMedDev>

<ProfFee>##3</ProfFee>

<Surcharge>##4</Surcharge>

<nonMedCare>##5</nonMedCare>

</PatCopay>

ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ผู้ป่วยจ่าย
##1 :  ส่วนเกินค่าห้อง/ค่าอาหาร
##2 :  ส่วนเกินค่าอุปกรณ์อวัยวะเทียมฯ
##3 : ค่าธรรมเนียมแพทย์ (Doctor fee)
##4 : ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge)
##5 :  ค่ารักษาอื่น ๆ
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รายละเอียดการรักษาพยาบาล : EndNote
<?EndNote HMAC="HMAC Value"?>

เป็นส่วนที่ใช้ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของข้อมูลใช้ข้อมลูตั้งแต ่<CIPN> ถึง 
</CIPN> และเพิ่มบรรทัดว่าง 1 บรรทัด  ในการหาค่า HMAC) 
เมื่อได้ค่าแล้ว 
เพิ่มบรรทัดแรก <?xml version='1.0' encoding='windows-874'?>
ไปท่ีบรรทัดสุดท้ายที่เป็นบรรทัดว่าง (ไม่ต้องเพิ่มบรรทัด) แล้วใส่
<?EndNote HMAC="HMAC Value"?>
HMAC Value  คือค่าที่ได้จากการหา HMAC

ชื่อแฟ้มข้อมูลเบิก
<Hcode>-CIPN-<AN>-<SubmDT>.XML

<Hcode> : รหัสสถานพยาบาล 5 หลัก 
<AN> : เลขรับผู้ป่วยใน
<SubmDT> :  วันที่และเวลาที่จัดท าแฟ้ม CIPN claim  รูปแบบ

YYYYMMDDHHMMSS

เช่น  12345-CIPN-0003455-20210316093000.XML
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ชื่อแฟ้ม ZIP ที่รวบรวมแฟ้มข้อมูลเบิก

<Hcode>CIPN<XXXX>.Zip

<Hcode> : รหัสสถานพยาบาล 5 หลัก 
<XXXX> : เลขงวดเบิกก าหนดไว้ 4 หลัก โดยต้องไม่ซ้ ากับท่ีเคยส่งไปแล้ว

เช่น      12345CIPN0001.Zip

ส่งที่อีเมล์  csipd-testph@cs.chi.or.th

การตรวจสอบข้อมูล CIPN

แบ่งการตรวจออกเป็น 2 ระดับคือ
1. ตรวจสอบเบื้องต้น เป็นการตรวจรูปแบบ โครงสร้าง
ของ CIPN  จะมีการตอบกลับทันทีหลังส่งแฟ้ม CIPN
2. ตรวจสอบรายวัน (Rep) จะตอบกลับหลังส่ง CIPN  1 
วันท าการ
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การตรวจสอบเบื้องต้น

การตรวจสอบรายวัน (REP)
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การตรวจสอบรายวัน (REP)

<Hcode>_CIPNREP1_<Rid>.Zip

<Hcode> : รหัสสถานพยาบาล 5 หลัก 
<Rid> : เลขตอบรับ

เช่น      12345_CIPNRep1_0001.Zip 
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การก าหนดค่าธรรมเนียมแพทย์ (Doctor fee)
ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge)

เลือกหัตถการที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
1. หัตถการที่อยู่ในโครงการทัง้หมด 90 หัตถการ (เดิม 86 หัตถการ)

A กลุ่มศัลยกรรมทั่วไป F กลุ่มโสต ศอ นาสิก
B กลุ่มออร์โธปิดิกส์ G กลุ่มจักษุ
C กลุ่มกุมารศัลยกรรม H กลุ่มหัวใจและหลอดเลือด
D กลุ่มสูติ-นรีเวชกรรม I กลุ่มศัลยกรรมประสาท
E กลุ่มทางเดินปัสสาวะ J กลุ่มอื่น ๆ

2. ต้องเลือก 12 หัตถการบังคับจาก 14 หัตถการ
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รหัส รายการ รายการท่ีต้องเสนอ

A011 การผ่าตัดถุงน ้าดีแบบเปิดช่องท้อง (Open Cholecystectomy) /
A012 การผ่าตัดถุงน ้าดีแบบผ่านกล้อง(Laparoscopic Cholecystectomy) /
A013 การต่อเชื่อมถุงน ้าดีหรือท่อน ้าดีเข้ากับล้าไส้  (Anastomosis of gallbladder or bile duct)
A014 การผ่าส้ารวจท่อน ้าดี (Explore CBD for relief obstruction)
A015 การตัดถุงน ้าดีร่วมกับการผ่าส้ารวจท่อน ้าดี (Open Cholecystectomy + Explore CBD) /
A016 การตัดถุงน ้าดีร่วมกับการต่อท่อน ้าดีเข้ากับล้าไส้ (Open Cholecystectomy + Choledochoenterostomy)
A017 การตัดถุงน ้าดีร่วมกับการผ่าส้ารวจท่อน ้าดีและการต่อท่อน ้าดีเข้ากับล้าไส้ (Open Cholecystectomy + Explore CBD + Choledochoenterostomy)
A021 การผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียว (Unilateral Repair of Hernia) /
A022 การผ่าตัดไส้เลื่อน 2 ข้าง (Bilateral Repair of Hernia) /
A023 การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบข้างเดียวด้วยกล้อง (Laparoscopic Repair of Unilateral Inguinal Hernia
A024 การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบ2ข้างด้วยกล้อง (Laparoscopic Repair of Bilateral Inguinal Hernia
A030 การผ่าตัดริดสีดวงทวาร (Hemorrhoidectomy) /
A041 การผ่าระบายหนองบริเวณทวารหนัก (Drainage of perianal abscess)
A042 การตัดโพรงฝีคัณฑสูตร (Anal Fistulotomy/Fistulectomy) /
A043 การตัดหูรูดทวารหนัก (Anal sphincterotomy)
A050 การผ่าตัดถุงน ้าลูกอัณฑะ (Hydrocelectomy)
A060 การผ่าตัดหลอดเลือดอัณฑะโป่งพอง (Varicocelectomy)
A070 การผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่ขา (Ligation and stripping of Varicose veins of leg)
A081 การตัดเส้นประสาทเลี ยงกระเพาะ (Selective/Truncal vagotomy)
A082 การผ่าตัดหูรูดกระเพาะ (Pyloroplasty)
A083 การตัดเส้นประสาทเลี ยงกระเพาะร่วมกับการผ่าตัดหูรูดกระเพาะ (Selective/Truncal Vagotomy + Pyloroplasty)

รหัส รายการ รายการที่
ต้องเสนอ

B011 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า (Total knee Replacement)
B012 การผ่าตัดกระดูกจัดแนวแข้งด้านบน (High tibial osteotomy)
B013 การผ่าตัดแก้ไขข้อเข่าเทียม (Revision of Knee replacement)
B021 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก (Total Hip Replacement)
B022 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกบางส่วน (Partial Hip Replacement)
B023 การผ่าตัดแก้ไขข้อสะโพกเทียม (Revision of Hip Replacement)
B030 การผ่าตัดตรึงข้อเท้า (Arthrodesis of ankle joint)
B041 การผ่าตัดย้ายเส้นเอ็นที่แขน (Tendon transfer ; upper limb)
B042 การผ่าตัดย้ายเส้นเอ็นที่ขา (Tendon transfer ; lower limb)
B051 การตัดขา (Amputation of Knee)
B052 การตัดเท้า (Amputation of Foot)
B060 การผ่าตัดแก้ไขโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบแคบ ( Surgery for Lumbar Spinal Stenosis)
B070 การผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า (ACL Reconstruction with autogenous sof tissue graft)
C010 การผ่าตัดไส้เลื่อนในเด็ก ( Herniorrhaphy, Herniotomy)
C020 การผ่าตัดไส้เลื่อนที่สะดือ ( Repair Umbilical Hernia )
C030 การผ่าตัดซ่อมผนังหน้าท้อง (Repair of Abdominal wall ; Omphalocele/gastroschisis)
C040 การผ่าตัดถุงน ้าลูกอัณฑะในเด็ก (Hydrocelectomy)
C050 การผ่าตัดอัณฑะค้าง ( Surgery for undescended testis )
C061 การตัดชิ นเนื อล้าไส้ตรงและสร้างทวารเทียมที่หน้าท้อง (Rectal Biopsy & Colostomy)
C062 การต่อล้าไส้ส่วนที่ปกติเข้ากับล้าไส้ตรง (Pull Through operation)
C070 การผ่าตัดท่อน ้าดีโป่งพอง  (Choledochal cyst excision)
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รหัส รายการ รายการที่ต้องเสนอ
C081 การผ่าตัดหูรูดกระเพาะ (Pyloromyotomy)
D010 การคลอดและการช่วยคลอด (Normal delivery, Vacuum/Forceps/Breech extraction) /
D011 การคลอดและการช่วยคลอด + การท้าหมัน (Normal delivery, Vacuum/Forceps/Breech extraction + Tubal Resection/Tubal Ligation)
D020 การผ่าตัดคลอด ( Cesarean section ) /
D021 การผ่าตัดคลอด + การท้าหมัน ( Cesarean section + Tubal Resection/Tubal Ligation) /
D030 การผ่าตัดท้าหมันหญิง (Tubal Resection, Tubal Ligation)
D041 การตัดมดลูกทางช่องคลอด (Open Vaginal hysterectomy)
D042 การตัดมดลูกทางช่องคลอดด้วยกล้อง (Laparoscopic Vaginal hysterectomy)
D051 การตัดเนื องอกมดลูกแบบเปิด (Open Surgery for Myoma Uteri) /
D052 การตัดเนื องอกมดลูกด้วยกล้อง (Laparoscopic Surgery for Myoma Uteri)
D061 การผ่าตัดถุงน ้ารังไข่แบบเปิด (Open Surgery for Ovarian Cyst) /
D062 การผ่าตัดถุงน ้ารังไข่ด้วยกล้อง (Laparoscopic Surgery Ovarian Cyst)
D980 การดูแลเด็กแรกเกิด (เด็กปกติ) /
D990 การรักษาเด็กแรกเกิด (เด็กป่วย) /
E011 การผ่าตัดนิ่วออกทางเนื อไต (Nephrolithotomy)
E012 การผ่าตัดขบนิ่วโดยเจาะผ่านผิวหนังและเนื อไต (Percutaneous nephrolithotripsy; PCNL)
E013 การผ่าตัดนิ่วออกทางกรวยไต (Pyelolithotomy)
E014 การผ่าตัดนิ่วออกจากท่อไต (Ureterolithotomy)
E015 การผ่าตัดนิ่วออกจากกระเพาะปัสสาวะ (Cystolitholapaxy)

รหัส รายการ รายการที่ต้องเสนอ
E016 การน้านิ่วท่อไต/กรวยไตออกผ่านทางท่อปัสสาวะด้วยกล้อง   (Transurethral removal of obstruction from ureter and renal pelvis; URS)
E020 การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้อง (TURP)
E030 การผ่าตัดรูรั่วระหว่างช่องคลอดและกระเพาะปัสสาวะ (Repair vesico-vaginal fistula)
F011 การผ่าตัดเพดานโหว่ (Cleft Palate repair)
F012 การผ่าตัดปากแหว่ง (Cleft Lip repair)
F020 การผ่าตัดซ่อมเยื่อแก้วหู (Tympanoplasty)
F030 การผ่าตัดโพรงอากาศข้างจมูก (Caldwell luc operation)
F040 การผ่าตัดโพรงอากาศกกหู (Mastoidectomy)
G011 การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง (Phacoemulsification and aspiration of cataract; PE)
G012 การผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธีธรรมดา (Extracapsular cataract extraction ; ECCE)
G020 การผ่าตัดต้อหิน (Glaucoma Surgery เช่น Trabeculectomy, Other scleral  fistulizing procedure)
G030 การผ่าตัดซ่อมจอประสาทตาลอก (Retinal detachment surgery เช่น PPV)
G040 การผ่าตัดท่อน ้าตา (Dacryocystorhiostomy, DCR)
G050 การผ่าตัดใส่เลนส์เทียมภายหลังจากการผ่าตัดเอาเลนส์ออก (Secondary insertion of intraocular lens prosthesis)
H010 การผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจ (CABG)
H020 การผ่าตัดลิ นหัวใจแบบเปิด (Open Heart Valvuloplasty, Replacement of heart valve)
H031 การผ่าตัดเส้นเลือดส้าหรับการฟอกเลือดล้างไตโดยไม่ใช้กราฟต์ (AV shunt)
H032 การผ่าตัดเส้นเลือดส้าหรับการฟอกเลือดล้างไตโดยใช้กราฟต์ (AV Graft)
H040 การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง (Aortic Aneurysmorrhaphy)
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รหัส รายการ รายการที่ต้องเสนอ
H051 การผ่าตัดแก้ไขหัวใจพิการแต่ก้าเนิดชนิดไม่ซับซ้อน (Open Heart Surgery for Simple Congenital Heart Disease) 
H052 การผ่าตัดแก้ไขหัวใจพิการแต่ก้าเนิดชนิดซับซ้อน (Open Heart Surgery for Complex Congenital Heart Disease) 
J010 การผ่าตัดกลุ่มเส้นเลือดผิดปกติในสมอง (AVM Resection)
J020 การซ่อมกะโหลกศีรษะส่วนที่หายไปจากการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ (Cranioplasty for post-operative skull defect)
Z010 การรักษาภาวะแทรกซ้อนโดยตรงจากการรักษาครั งก่อน

หมายเหตุ :
1. DRG v6 เป็นค่าประมาณ  ผู้ป่วยบางรายอาจจะได้กลุ่ม DRG และ AdjRW ต่างไปจากนี้  ขึ้นกับโรคและหัตถการที่ท าจริงในแต่ละราย
2. การรักษาเด็กแรกเกิด(เด็กป่วย) เป็นค่าเฉล่ียจากข้อมูลที่มีการเบิกจ่ายไปแล้ว   แต่ รพ.จะได้รับจริงตาม AdjRW ของผู้ป่วยแต่ละราย
3. กรณีคลอดแฝด รพ.สามารถคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากอัตรารายการ D010, D011, D020, D021 ได้    ซึ่งในการตรวจสอบ สกส.จะน าส่วน
ที่เพิ่มมาบวกในเพดานราคาเดิม

โดยให้ รพ.ใช้รหัส D019(แฝดคลอดปกติ) และ D029(แฝดผ่าตัดคลอด)  ส าหรับส่งข้อมูลตารางค่าธรรมเนียมและ CSV file  (อัตรา/
แฝดที่เพิ่ม 1 คน)
4. รายการที่ รพ.ควรเสนอมาด้วยกัน เช่น A011และA015,  A021และA022, A023และA024, D010, D020และD021

ก าหนดค่าธรรมเนียมแพทย์ (Doctor Fee) และ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge) ของแต่ละหัตถการ

ค่าธรรมเนียมแพทย์ (Doctor Fee)
A ค่าแพทย์ผ่าตัด
B ค่าแพทย์วิสัญญี
C ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
D ค่าแพทย์ที่ปรึกษา (ถ้าม)ี

ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge)
ค่าบริการโรงพยาบาล
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ก าหนดค่าธรรมเนียมแพทย์ (Doctor Fee) และ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge) ของแต่ละหัตถการ

1. เลือกเวชระเบียนของแต่ละหัตถการ 10 แฟ้มหรือเท่าที่มี
2. บันทึกค่าใช้จ่ายลง Excel
3. หาค่าเฉลี่ย แล้วก าหนดค่าธรรมเนียมแพทย์ (Doctor Fee) 
4. ก าหนดค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge) ของแต่ละ

หัตถการ

ก าหนดค่าธรรมเนียมแพทย์ (Doctor Fee) และ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge) ของแต่ละหัตถการ

กรมบัญชีกลาง ผู้ป่วย
ค่าห้องอาหาร อุปกรณ์อวัยวะ

เทียม
DRGs ส่วนเกินค่าห้องอาหาร ส่วนเกินอุปกรณ์

อวัยวะเทียม
ค่าธรรมเนียมแพทย์ 

(Doctor Fee)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ไม่เกี่ยวกับการ

รักษา

A B C D E F G

1,000 - 21,919 500 - 13,000 1,000

(A+B+C)+(D+E+F+G) = ค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากระบบ
Surcharg=ค่าใช้จ่ายทั้งหมด - ค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากระบบ
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ตัวอย่างข้อมูลค่าใช้จา่ยที่จะถูกตัดออก
จากการพิจารณา

1. ผู้ป่วยโรคมะเร็ง , อุบัติเหตุ  เน่ืองจากเป็นโรคที่อยู่นอกโครงการน้ี
2. ผู้ป่วยที่ท าหัตถการที่อยู่ในโครงการนี้มากว่า 1 หัตถการใน 1 

admission เนื่องจากการคิดค่าใช้จ่ายจะแยกไม่ได้ชัดเจนว่าเป็น
ของหัตถการใด

3. ผู้ป่วยที่ไม่ใช่เด็ก แต่ รพ. ส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายมาในหัตถการกลุ่ม C 
(C010-C081) เนื่องจากตามข้อบ่งชี้เป็นหัตถการที่ท าในผู้ป่วยเด็ก
เท่านั้น

การส่งค่าธรรมเนียม
1. บันทึกค่าใช้จ่าย 10 ราย (หรือเท่าท่ีมี) ของหัตถการท่ีจะเสนอค่าธรรมเนียม ในแฟ้ม Excel 

“แบบสรุปค่ารักษา10caseรายหัตถการ.xls” 

2. น าค่าเฉลี่ยค่ารักษาจากข้อ 1 ของทุกหัตถการบันทึกลงในแฟม้ Excel “แบบสรุปค่ารักษารวม
ทุกหัตถการ.xls”

3. เสนอค่าธรรมเนียมแพทย์ (DF) และค่าธรรมเนียมพเิศษ (Surcharge) บันทึกลงแฟ้ม Excel 
“แบบแจ้งคา่ธรรมเนียม.xls” อย่างต่ าต้องมี 12 จาก 14 หัตถการบังคับ

4. สแกนเวชระเบียนพร้อมท้ังใบสรุปยอดคา่รักษา (Billing) 
ของผู้ป่วยทุกรายท่ีบันทึกข้อมูลในข้อ 1

1-แบบสรุปค่ารักษา10caseรายหัตถการ(rev580408).xls
2-แบบสรุปค่ารักษารวมทุกหัตถการ(rev580408).xls
3-แบบแจ้งค่าธรรมเนียม(rev580408).xls
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แบบสรุปค่ารักษา10caseรายหัตถการ.xls

แบบสรุปค่ารักษารวมทุกหัตถการ.xls
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แบบแจ้งค่าธรรมเนียม.xls

สแกนเวชระเบียนพร้อมทั้งใบสรุปยอดค่ารักษา (Billing) 
1. AN ละ 1 ไฟล์ โดยตั้งชื่อไฟล์ตาม AN ที่ส่งข้อมูล และต้องตรงกับ AN ที่

บันทึกในไฟล์ excel “แบบสรุปค่ารักษา 10caseรายหัตถการ”
2. รวบรวมไฟล์ส่งเป็น folder แต่ละหัตถการ ตั้งชื่อ folder ตามรหัสบัญชี

หัตถการ  เช่น A011, G011 ใน Folder ต้องมีเวชระเบียนและใบสรุป
ยอดค่าใช้จ่ายที่ Scan แล้ว

3. ส่งไฟล์ที่เป็น excel มาที่อีเมล์  csmbs-ph@chi.or.th หรือกรณีไฟล์มี
ขนาดใหญ่สามารถ write ไฟล์ใส่แผ่น CD ส่งมาที่

ส านักสารสนเทศบริการสุขภาพ
979/103-104  ชั้น 31  อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์

ถ.พหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400

mailto:csmbs-ph@chi.or.th
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หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมแพทย์ (Doctor fee) พิจารณาจากค่าเฉลี่ย DF รายหัตถการตามข้อมูล

ค่าใช้จ่ายของ รพ. ร่วมกับอัตราในคู่มือค่าธรรมเนยีมแพทย์ ของแพทยสภา

2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge) + DRGs ต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายเฉลี่ยหลังจากหักคา่ห้อง 
ค่าอาหาร ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ตามบัญชี กค. ค่า DF ค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การรักษาและส่วนลดอื่น ๆ แล้ว 
Surcharge+DRGs < ค่าห้องอาหาร +อุปกรณ์ฯ + DF + คชจ.อื่น + ส่วนลด

3. หัตถการท่ี รพ. ไม่มีข้อมูลค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา หรือข้อมูลนั้นถูกตัดออกเนื่องจาก
ตรวจสอบแล้วไม่ตรงข้อบ่งชี้ในโครงการ  จะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยจาก รพ. 
ทุกแห่งในโครงการเป็นรายหัตถการ


