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ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
กรณีบริการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ
สาธารณสุข กรณีบริการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ ในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมการให้บริการแก่หญิงไทยซึ่งตั้งครรภ์ทุกคน
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๘๘.๑ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๔ สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินงาน
และการบริหารจัดการกองทุน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่าย
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์
พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึง
สานักงานสาขา
“หน่ ว ยบริ ก าร” หมายความว่ า สถานบริ ก ารที่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นไว้ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขที่หน่วยบริการมีสิทธิได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีบริการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์
ข้อ ๔ ให้เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รักษาการตามประกาศนี้
หมวด ๑
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
ข้อ ๕ ให้การบริการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ เป็นรายการบริการ
เพื่อการจ่ายค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขตามประกาศนี้
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ข้อ ๖ การจ่ายค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๖.๑ หน่ ว ยบริการที่ให้บริการตามข้อ ๕ จะต้องเป็นหน่วยบริการที่สามารถให้
การบริการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ได้
๖.๒ การบริการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๖.๒.๑ เป็นการให้บริการแก่หญิงไทยซึ่งตั้งครรภ์ทุกคน
๖.๒.๒ หน่วยบริการที่ให้บริการและมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย จะต้องเป็นหน่วยบริการ
ที่สามารถให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ และการยุติการตั้งครรภ์
ข้อ ๗ สานักงานจะจ่ายค่าใช้จ่ายตามรายการบริการ และอัตราในแต่ละรายการ ดังต่อไปนี้
๗.๑ การตรวจคัดกรอง ด้วยวิธี Quadruple test
๗.๑.๑ ค่าบริการจัดเก็บเลือดเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้
(๑) การเจาะเลือดปั่นซีรั่ม จ่ายแบบเหมาจ่าย ในอัตรา ๑๐๐ บาท
ต่อการตั้งครรภ์
(๒) การเจาะเลือดปั่นซีรั่มและการจัดบริการส่งเลือดเพื่อไปตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา ๒๐๐ บาทต่อการตั้งครรภ์
๗.๑.๒ ค่าบริการตรวจ Quadruple test (Beta-HCG, unconjugated
estriol, alpha fetoprotein (AFP), inhibin A) ดังนี้
(๑) การตรวจ Quadruple test จ่ า ยแบบเหมาจ่ า ยในอั ต รา
๑,๒๐๐ บาทต่อการตั้งครรภ์
(๒) การตรวจ Quadruple test และการจัดบริการไปรับเลือด
เพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา ๑,๓๐๐ บาทต่อการตั้งครรภ์
๗.๒ ค่าหัตถการเพื่อตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ เมื่อผลการตรวจ Quadruple test
พบว่ามีความเสี่ยงสูง จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา ๒,๕๐๐ บาทต่อการตั้งครรภ์ โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
๗.๒.๑ การเจาะน้าคร่า (Amniocentesis)
๗.๒.๒ การเจาะเลือดทารกจากสายสะดือ (Cordocentesis)
๗.๓ ค่ า ตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารในการตรวจโครโมโซมยื น ยั น ทารกในครรภ์
จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อการตั้งครรภ์
๗.๔ การยุติการตั้งครรภ์ จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา ๓,๐๐๐ บาทต่อการตั้งครรภ์
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หมวด ๒
วิธีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
ข้อ ๘ ให้ ห น่ ว ยบริการที่ให้บริการ บันทึกข้อมูลผ่านระบบบูรณาการการตรวจคัดกรอง
หญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (National Perinatal Registry Portal) http//:nprp.nhso.go.th
หรือส่งข้อมูลตามชุดข้อมูลมาตรฐาน (Standard data set) ที่กาหนดมายังสานักงาน หรือเชื่อมต่อ
ข้อมูลจากระบบข้อมูลของหน่วยบริการกับสานักงาน (Application Programming Interface : API)
หรือผ่านระบบโปรแกรมอื่นตามที่สานักงานกาหนด
หมวด ๓
เงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพือ่ บริการสาธารณสุข
ข้อ ๙ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานเอกสารการเรี ย กเก็ บค่ า ใช้ จ่ าย
เพื่อบริการสาธารณสุข ให้หน่วยบริการจัดให้มีการพิสูจน์ตัวตนของผู้รับบริการเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ
ในการเข้ารับบริการตามแนวทางที่สานักงานกาหนด
ข้อ ๑๐ สานักงานจะดาเนินการประมวลผลและแจ้งรายงานการจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยบริการ
เป็นรายเดือน โดยรายงานการจ่ายค่าใช้จ่ายจะต้องแสดงสถานะข้อมูล ดังนี้
๑๐.๑ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลตามเงื่อนไขที่กาหนด (ข้อมูล Y) สานักงาน
จะนาเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบก่อนการจ่ายค่าใช้จ่าย (Pre-audit)
๑๐.๒ ข้อมูลที่ประมวลผลไม่ผ่านตามเงื่อนไขที่กาหนด : ข้อมูลปฏิเสธการจ่าย
(ข้อมูล N) หน่วยบริการสามารถขอทบทวนเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายตามแนวทางที่กาหนด
ข้อ ๑๑ สานักงานจะตรวจสอบก่อนการจ่ายค่าใช้จ่าย (Pre-audit) ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล
ตามเงื่อนไขที่กาหนด (ข้อมูล Y) ทุกรายการ ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI System) และระบบ
การกาหนดเงื่อนไขข้อมูลที่ต้องสงสัยว่าผิดปกติ (Verification system) โดยรายงานการจ่ายค่าใช้จ่าย
ต้องแสดงสถานะข้อมูล และดาเนินการ ดังนี้
๑๑.๑ ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ จะนาไปประมวลผลจ่ายค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุข
๑๑.๒ ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ผ่ า นจากการตรวจสอบด้ ว ยระบบปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ AI หรื อ
verification system (ข้อมูลV : Verify) ข้อมูลรายการนั้นจะถูกชะลอการจ่ายค่าใช้จ่าย เพื่อให้มี
การตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานการให้ บ ริ ก ารจากหน่ ว ยบริ ก ารอี ก ครั้ ง หรื อ สอบถามผู้ รั บ บริ ก าร
ทางโทรศัพท์เพิ่มเติม ดังนี้
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๑๑.๒.๑ เอกสารหลักฐานที่จะตรวจสอบเพิ่มเติม คือ รายงานผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ Quadruple test หรือรายงานผลการตรวจโครโมโซมยืนยันทารกในครรภ์
ที่ เ ป็ น official report และบั น ทึ ก การท าหั ต ถการ ตามรายการที่ ข อเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยเช่ น บั น ทึ ก
การเจาะน้ า คร่ า (Amniocentesis) บั น ทึ ก การเจาะเลื อ ดทารกจากสายสะดื อ (Cordocentesis)
บันทึกการยุติการตั้งครรภ์
๑๑.๒.๒ สานักงานกาหนดเกณฑ์ในการตรวจสอบ คือ พบรายงานผล
การตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ การ Quadruple test หรื อ รายงานผลการตรวจโครโมโซมยื นยั น ทารก
ในครรภ์ ที่ มี วั น ที่ ส่ ง ตรวจ หรื อ รายงานผลตรวจสอดคล้ อ งกั บ การตั้ ง ครรภ์ พบหลั ก ฐานบั น ทึ ก
การทาหัตถการของการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ หรือการยุติการตั้งครรภ์ ตามรายการที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่าย โดยสานักงานจะรายงานผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและดาเนินการดังนี้
(๑) ข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบหลักฐานการให้บ ริ ก าร
จะนาไปประมวลผลจ่ายค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุข
(๒) ข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบหลักฐานการให้บริการ
เนื่ องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย หรือให้บริการไม่ครบตามที่หลักเกณฑ์กาหนด
สานักงานจะแจ้งผลการตรวจสอบหลักฐานการให้บริการให้หน่วยบริการทราบ โดยหน่วยบริการสามารถ
ขอให้สานักงานทบทวนผลการตรวจสอบภายในระยะเวลา ๑๐ วัน นับแต่วันที่หน่วยบริการได้รั บ
รายงานแจ้งผลการตรวจสอบหลักฐานการให้บริการ ทั้งนี้ สานักงานอาจพิจารณาขยายระยะเวลา
ได้ตามเหตุผลและความจาเป็น เมื่อหน่วยบริการร้องขอ
(๓) ในกรณีที่ข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากไม่พบหลักฐาน
การให้บริการและหน่วยบริการไม่ขอให้สานักงานทบทวนผลการตรวจสอบดั งกล่าว หรือเมื่อสานักงาน
พิ จ ารณาข้อ เสนอขอทบทวนแล้ ว ยั งตรวจสอบไม่ พบหลัก ฐานการให้บริ การ หรื อ ให้บริการไม่ครบ
ตามที่ ห ลั ก เกณฑ์ ก าหนด ส านั ก งานจะแจ้ ง ให้ห น่ว ยบริ ก ารรับ ทราบ และพิ จ ารณาจ่ า ยค่ า ใช้ จ่าย
ตามข้อเท็จจริงของบริการที่เกิดขึ้น
ข้อ ๑๒ ส านั ก งานจะดาเนิ น การตรวจสอบหลั กฐานการให้ บริ ก ารหลั ง การจ่ า ยค่า ใช้จ่าย
(Post-audit) หากพบความผิดปกติอื่นใดของข้อมูลการเบิกจ่ายของหน่วยบริการนั้น ๆ ก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4
จเด็จ ธรรมธัชอารี
เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

