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พรพจนาจ  ขะชาตย์
ส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ
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การตรวจกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
หญิงต้ังครรภ์และ
สามีตรวจ OF

หญิงต้ังครรภ์ OF +ve
สามี OF +ve 

หญิงต้ังครรภ์ และสามี
ตรวจ Hb typing

หญิงต้ังครรภ์ และสามี
ตรวจ PCR ตาม

หญิงต้ังครรภ์ OF - ve
สามี OF - ve 

ฝากครรภ์ปกติ

หญิงต้ังครรภ์ OF + ve
    สามี OF - ve 

สามี ตรวจ DCIP

DCIP – ve

ปกติ
   ฝากครรภ์ 

DCIP + ve

หญิงตั้งครรภ์ และสามี
ตรวจ Hb typing

หญิงต้ังครรภ์ OF - ve
สามี OF + ve 

หญิง ตรวจ DCIP

DCIP – ve

ปกติ
   ฝากครรภ์

DCIP + ve

หญิงต้ังครรภ์ และ
สามีตรวจ Hb typing

กรมอนามัย
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การตรวจยืนยันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
หญิงตั้งครรภ์ และ

สามีตรวจ Hb typing

Hb.A2 มากกวา่ 4%
ส่งตรวจ PCR

ทารกเป็นโรค

ให้การปรึกษา
เสนอทางเลือก

ยุติการตั้งครรภ์ ฝากครรภต์่อ

ทารกปกต/ิพาหะ

Hb.A2 น้อยกว่า 4 % OF คู่เสี่ยง + ve
ตรวจ PCR

PCR ผิดปกติ PCR ปกติ

PND

ทารกเป็นโรค

ฝากครรภต์่อ

ให้การปรึกษา
เสนอทางเลือก

ทารกปกติ/พาหะ

ฝากครรภต์่อ

PCR ผิดปกติ PCR ปกติ

PND



ประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



ประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง แนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อการตรวจยืนยัน โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 

พ.ศ. 2557 
 



“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
“หน่วยบริการ”  หมายความว่า  หน่วยบริการในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานของรัฐ ที่ยื่นความ
จ านงและท าสัญญาร่วมให้บริการกับส านักงาน หรือ ส านักงานเขต ด้วย

หน่วยบริการตามประกาศนี้ มี 2 ประเภทคือ
(1) หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีศักยภาพ

ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ 
การยุติการตั้งครรภ์

(2) ห้องปฏิบัติการหน่วยงานของรัฐ ที่มีศักยภาพในการตรวจยืนยัน
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

ข้อ 1  หน่วยบริการ



ข้อ 2 ผู้รับบริการ

หน่วยบริการ/หน่วยงาน จะมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายตามประกาศนี้ 
เมื่อให้บริการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย แก่
ผู้มีสัญชาติไทยท่ีมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 

(1) เป็นหญิงตั้งครรภ์ หรือ
(2) เป็นสามีของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคธาลัสซีเมีย



ข้อ 3 อัตราค่าใช้จ่าย
(1) การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

(ก) Hemoglobin typing ราคา 270 บาทต่อราย

(ข) Alpha – thalassemia 1 ราคา 500 บาทต่อราย

    (ค) Beta – thalassemia ราคา 1,200 บาทต่อราย

(2) การท าหัตถการ ตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

(ก) การเจาะน้ าคร่ า (Amniocentesis) หรือ 

(ข) การตัดชิ้นเนื้อรก  (Chorionic villus sampling,CVS) หรือ 

(ค) การเจาะเลือดทารกจากสายสะดือ (Cordocentesis)

    อัตรา 2,500 บาทต่อราย

(3) การยุติการต้ังครรภ์ ราคา 3,000 บาทต่อราย



ข้อ 4 ขั้นตอนและวิธีการขอรับค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 

(1) หน่วยบริการ  บันทึกข้อมูลการให้บริการผ่านโปรแกรมระบบบริหาร

     จัดการ โรคธาลัสซีเมีย ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน  

(2) ส านักงานจะตรวจสอบข้อมูลการให้บริการจากโปรแกรมตาม (1)

      และจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้บริการให้หน่วยบริการทุกเดือน



ข้อ 5 การอุทธรณ์

          กรณีที่หน่วยบริการ เห็นว่าการจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
ของส านักงาน ไม่เป็นไปตามประกาศนี้ ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อส านักงาน
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานการจ่ายเงิน



ข้อ 6  การบังคับใช้

ประกาศนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557  เป็นต้นไป

สปสช. จะจ่ายให้หน่วยบริการ/หน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจทุกเดือน



1.หน่วยบริการตรวจเอง

ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์

หน่วยบริการ

- ประมวลผล
-แจ้งผลเบิกจ่าย

สปสช.
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บันทึกข้อมูล

1

ตรวจสอบข้อมูลบุคคล

ตรวจสอบข้อมูล

แจ้งผลทาง web site
3

-ตรวจคัดกรอง 
OF,MCV,MCH,DCIP 
- ตรวจยืนยัน 
Hb typing,Alpha-
thal 1,Beta-thal
- PND
-TOP



2.หน่วยบริการส่งหอ้ง Lab เอกชน

ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์

หน่วยบริการ

- ประมวลผล
-แจ้งผลเบิกจ่าย

สปสช.
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บันทึกข้อมูล

1 ตรวจสอบข้อมูลบุคคล

ตรวจสอบข้อมูล

แจ้งผลทาง web site
4

ห้อง Lab เอกชน

แจ้งผลกลับ

2

http://www.google.co.th/url?url=http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9560000066449&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=qLX3VKvBEtH98QWq5oGYDg&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGIvGU80lSWB2SxPXIfK3Go4IDr7w


3.หน่วยบริการส่งตรวจ ศูนย์วิทย์,ศูนย์อนามัย,รพม.,รพศ.

หน่วยบริการ

- ประมวลผล
-แจ้งผลเบิกจ่าย

หน่วยตรวจยืนยัน/ท าหัตถการ/ยุติการตั้งครรภ์
(ศูนย์วิทย์/ศูนย์อนามัย/มหาวิทยาลัย/รพศ./ รพท./รพช.)

สปสช.

1

2
ส่งตรวจยืนยัน

แจ้งผลกลับ

บันทึกข้อมูล
การตรวจ

4

3

5

แจ้งผลทาง web site

ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์

ตรวจสอบข้อมูลบุคคล

ตรวจสอบข้อมูล
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บันทึกข้อมูล
1



ขั้นตอนการขอ Username/Password

วิธีการขอมี 2 วิธี
1. บันทึกข้อมูลบุคคลตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด  ข้อมูลที่จ าเป็นประกอบด้วย

•รหัสหน่วยบริการ/หน่วยงาน
•ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบ
•เลขบัตรประจ าตัว ๑๓ หลัก
•ต าแหน่ง
•รับผิดชอบงาน
•E-mail address.
•เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน
•เบอร์โทรศัพท์มือถือ

        ส่งแบบค าขอพร้อมส าเนาบัตรประชาชน ส่งไปยังสปสช.เขต



2. บันทึกข้อมูลใน datacenter  โดยใช้ URL:dc.nhso.go.th
ให้สมัครเข้าใชง้านในระบบ

ขั้นตอนการขอ Username/Password(ต่อ)

dc.nhso.go.th


ขั้นตอนการขอ Username/Password(ต่อ)

2. บันทึกข้อมูลใน datacenter  โดยใช้ URL:dc.nhso.go.th
เมื่อกดปุ่มสมัครเข้าใช้งานในระบบ บันทึกข้อมูลทั้งหมด แล้ว Uplode ส าเนาบัตร

     ประชาชน/ส าเนาบัตรข้าราชการ แนบไฟล์เข้ามาในระบบ

  หากมีชื่ออยู่แล้ว จ ามี Pop up  เตือน ให้ใช้ User/Password  เดิม
เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม กรอกรายละเอียด 

dc.nhso.go.th


ขั้นตอนการขอ Username/Password(ต่อ)

ระบบที่ต้องการใช้ เลือก ล าดับที่ 50 Thalassemia registry 



ขั้นตอนการขอ Username/Password(ต่อ)

เลือกการท างาน               กดปุ่มตกลง   



ขั้นตอนการขอ Username/Password(ต่อ)

กดปุ่มตกลง



ขั้นตอนการขอ Username/Password(ต่อ)

ระบบ datacenter  จะส่งข้อมลู ไปยัง E-mail  ของท่าน



ขั้นตอนการขอ Username/Password(ต่อ)

ระบบจะให้ท่านใส่ Username/Password ของท่าน แล้วให้เปลี่ยน 
Password/ ใหม่ ส่งไปทาง E-mail  ท่านอีกคร้ัง



ขั้นตอนการขอ Username/Password(ต่อ)

กรณีลืม Password  ใส่ E – mail กดปุ่มตกลง ระบบจะบันทกึแล้วส่ง Password .
ให้ใหม่ แล้วกลับไปเปลี่ยนเป็น Password ของท่านใหม่อีกคร้ัง 


