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ทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย		
ได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้าด้วยความมั่นใจ	



	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 ได้จ ัดทำคู ่ม ือ		

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ปีงบประมาณ	 2555	 ขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานและ

เอกสารอ้างอิงในแนวทางการดำเนินงานของทุกส่วนที่เกี ่ยวข้อง	 ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่

สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน	ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

และผู้ให้บริการมีความสุข	 โดยได้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการ	

ตลอดจนได้พัฒนานโยบายใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาที่เป็น

ปัจจุบัน	รวมทั้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต	ทั้งนี้การพัฒนานโยบายดังกล่าวจะ

ยืนอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง	 ซึ่งเป็นแนวทางที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ใช้ปฏิบัติ

เสมอมาและจะดำเนินการในแนวทางดังกล่าวต่อไป			
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เป้าหมายการดำเนินงาน
และโครงสร้างการบริหาร
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“ทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย  
ได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า 

ด้วยความมั่นใจ”  
	

พันธกิจ 
1.	 สนับสนุนให้มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุมทุกคนที่อาศัย

อยู่บนผืนแผ่นดินไทย		

2.	 ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในระบบ

หลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า	

3.	 พัฒนาการบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ	 ให้

มีคุณภาพได้มาตรฐาน	 ทุกคนเข้าถึงได้เป็นที่พึงพอใจของประชาชน	

และผู้ให้บริการ		

4.	 สนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับ

บริการโดยมุ่งเน้นการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน		

5.	 บริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ		

6.	 เสริมสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างต่างๆ	 ทั้งด้านสิทธิประโยชน์

ขั้นพื้นฐาน	และการให้บริการ		

วิสัยทัศน์  
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1.1 
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กลยุทธ์ (Strategy) 
1.	 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกและมาตรการคุ ้มครองด้าน

ประกันสุขภาพสำหรับทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย	

2.	 พัฒนากระบวนการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์	 และปราศจาก

ช่องว่างกับองค์กรด้านสุขภาพ/ภาคีทุกภาคส่วน	 เพื่อนำไปสู่ความ

เป็นเจ้าของระบบร่วมกัน	(ownership)		

3.	 สร้างความเข้มแข็งของระบบบริการสาธารณสุข	 โดยเฉพาะระบบ

บริการปฐมภูมิที่เหมาะสมในทุกมิติและสอดคล้องกับบริบทของ

พื้นที่	(Primary	care	strengthening)		

4.	 หนุนเสริมระบบหลักประกันสุขภาพทุกระบบของประเทศ	 ให้เกิด

การบริการที่เชื่อมโยง	สอดคล้อง	และกลมกลืนกัน	(harmonization)	

5.	 เสริมสร้างและพัฒนาธรรมาภิบาล	 ของการบริหารระบบหลักประกัน

สุขภาพ	(good	governance)	

 
แผนงานแยกตามกลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกและมาตรการคุ้มครอง

ด้านประกันสุขภาพสำหรับทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดิน

ไทย	มี	1	แผนงานหลัก	3	แผนงานรอง	ดังนี้	

1.	 แผนงานหลักเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกและ

มาตรการคุ ้มครองด้านประกันสุขภาพสำหรับทุกคนที ่

อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย		

1.1	 แผนงานรองการพัฒนากลไก	 สนับสนุนให้เกิดความ

คุ้มครองด้านหลักประกันสุขภาพสำหรับประชาชน

กลุ่มที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพใดๆ	 และกลุ่มผู้ด้อย

โอกาสในสังคม	
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1.2	 แผนงานรองการสนับสนุนให้เกิดความคุ้มครองด้าน

ประกันสุขภาพสำหรับประชาชนที่มีหลักประกันภาค

รัฐอื่นๆ	อยู่แล้ว	แต่เป็นกองทุนขนาดเล็ก		

1.3	 แผนงานรองการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนผู้ที่

อยู่บนผืนแผ่นดินไทย	

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ และ

ปราศจากช่องว่างกับองค์กรด้านสุขภาพ/ภาคีทุกภาคส่วน

เพื่อนำไปสู่ความเป็นเจ้าของระบบร่วมกัน (0wnership)  

มี	1	แผนงานหลัก	5	แผนงานรอง	ดังนี้	

2.	 แผนงานหลักพัฒนากระบวนการทำงานร่วมกันอย่าง

สร้างสรรค์	 และปราศจากช่องว่างกับองค์กรด้านสุขภาพ/

ภาคีทุกภาคส่วน	 เพื่อนำไปสู่ความเป็นเจ้าของระบบร่วมกัน	

(ownership)	

2.1	 แผนงานรองการดำเนินงานร่วมกับองค์กรด้านสุขภาพ	

เพื่อขับเคลื่อนงานหลักประกันสุขภาพโดยเฉพาะ

กระทรวงสาธารณสุข	

2.2	 แผนงานรองการเสริมสร้างความรู้	 ความเข้าใจใน

ด้านหลักประกันสุขภาพอย่างเพียงพอ	 ให้แก่องค์กร

ภาคีทุกภาคส่วน	 ทั้งในระดับบุคคล	 สถาบัน	 และ

เครือข่าย	

2.3	 แผนงานรองการสนับสนุนให้องค์กรเอกชน	 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ ิ ่น	 ภาคประชาชน	 องค์กร

สาธารณประโยชน์	 หรือกิจการเพื่อสังคม	 (Social	

Enterprise)	 ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและ

ดำเนินการในระดับพื้นที่	
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2.4	 แผนงานรองการจัดระบบหลักประกันสุขภาพในเขต

พื้นที่	 ให้เอื้อต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารและการ

จัดบริการด้านสุขภาพขององค์กรภาคประชาสังคม	

ภาคเอกชน	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

2.5	 แผนงานรองการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ	 การบริการดุจญาติมิตร	

และการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของระบบบริการโดยเฉพาะระบบบริการ

ปฐมภูมิที่เหมาะสมในทุกมิติและ สอดคล้องกับบริบทของ

พื้นที่ (primary care strengthening) มี	1	แผนงานหลัก	9	

แผนงานรอง	ดังนี้	

3.	 แผนงานหลักสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการสาธารณสุข	

โดยเฉพาะระบบบริการปฐมภูมิที่เหมาะสมในทุกมิติและ

สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่	(Primary	care	strengthening)	

3.1	 แผนงานรองสนับสนุนการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ	

ให้มีคุณภาพ	ได้มาตรฐาน		

3.2	 แผนงานรองสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล	

ทุกระดับ		

3.3	 แผนงานรองสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมระบบ

บริหารจัดการระดับพื้นที่ให้มีความหลากหลายเพื่อเอื้อ

ต่อการมีส่วนร่วมของหน่วยบริการหลากหลายรูปแบบ	

3.4	 แผนงานรองสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วม	

สนับสนุนการผลิต	 จัดหา	 กระจายและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรวิชาชีพ	 สู่หน่วยบริการปฐมภูมิ	

และหน่วยบริการอื่นๆ	
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3.5	 แผนงานรองสนับสนุนการพัฒนาขวัญกำลังใจ	สร้าง

คุณค่าการยอมรับ	 และศักดิ์ศรี	 แก่บุคลากรในหน่วย

บริการประจำ/ปฐมภูมิอย่างต่อเนื่อง	

3.6	 แผนงานรอง	 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพหน่วย

บริการทุกระดับตามความจำเป็นด้านสุขภาพและ

บริบทของพื้นที่	

3.7	 แผนงานรองสนับสนุนการพัฒนาระบบส่งต่อ-ส่ง

กลับระดับพื้นที่	ที่มีคุณภาพและ	ประสิทธิภาพ	

3.8.	 แผนงานรองผลักดัน	 ส่งเสริมการจัดบริการปฐมิใน

เขตเมือง	และชนบท	ให้องค์กร	ปกครองส่วนท้องถิ่น

เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการประจำ/ปฐมภูมิ/ร่วมให้

บริการ	

3.9	 แผนงานรองพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมจัดบริการ

ปฐมภูมิของสถานบริการเอกชนที่หลากหลาย	

กลยุทธ์ที่ 4 หนุนเสริมระบบหลักประกันสุขภาพทุกระบบของประเทศ 

ให้เกิดการบริการที่เชื่อมโยง สอดคล้อง และกลมกลืนกัน 

(harmonization)	มี	1	แผนงานหลัก	6	แผนงานรอง	ดังนี้	

4.	 แผนงานหลักหนุนเสริมระบบหลักประกันสุขภาพทุกระบบ

ของประเทศ	 ให้เกิดการบริการที่เชื่อมโยง	 สอดคล้อง	 และ

กลมกลืนกัน	(Harmonization)	

4.1	 แผนงานรองพัฒนาและหนุนเสริมให้มีช ุดสิทธิ

ประโยชน์ขั้นพื้นฐาน	 [Benefit	 package]	 ของกองทุน

ต่างๆ	 ที่เท่าเทียมกัน	 โดยคำนึงถึงประโยชน์และความ

คุ้มค่า	 เพื่อการเข้าถึงบริการ	 อย่างมีประสิทธิภาพ	

(Effective	coverage)		
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4.2	 แผนงานรองสนับสนุนให้เกิดการบริการสุขภาพ

สำหรับกลุ ่มเป้าหมายที ่สำคัญและเป็นปัญหา

สาธารณสุขของประเทศ	

4.3	 แผนงานรองสนับสนุนการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายใน

การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดบริการด้านสุขภาพที่

มีประสิทธิภาพของประเทศในอนาคต	

4.4	 แผนงานรองสนับสนุนการพัฒนาระบบ	 กลไกการ

เงินการคลัง	 [Financial	 mechanism]	 ที่ได้มาตรฐาน

และประสานเชื่อมโยงกองทุนประกันสุขภาพและ

การเงินการคลังของหน่วยบริการ	

4.5.	 แผนงานรองพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางในระบบ

หลักประกันสุขภาพ	(Nati0nal	standard	data	set)	ให้

เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกกองทุน	

4.6	 แผนงานรองสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายใน

การพัฒนากลไก	 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่มี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ	

กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนาธรรมาภิบาล ของการบริหารระบบ

หลักประกันสุขภาพ (good governance)	 มี	 1	 แผนงาน

หลัก	5	แผนงานรอง	ดังนี้	

5.	 แผนงานหลักเสริมสร้างและพัฒนาธรรมาภิบาล	 (Good	

governance)	ของการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ	

5.1	 แผนงานรองเสริมสร้างการบริหารงานหลักประกัน

สุขภาพฯทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล	 (Good	

governance)	
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5.2	 แผนงานรองพัฒนาการบริหารกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	 ทุกระดับให้โปร่งใสมีประสิทธิภาพ	

ตอบสนองต่อประชาชนและบริบทของพื้นที่	

5.3	 แผนงานรองสนับสนุนการกระจายอำนาจ	 ควบคู่กับ

การพัฒนาระบบการติดตาม	 ตรวจสอบ	 และ

ประเมินผล	 โดยเฉพาะผลลัพธ์ทางสุขภาพ	 (Health	

outcome)	อย่างต่อเนื่อง		

5.4	 แผนงานรองบริหารจัดการให้มีการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรในระบบหลักประกันส ุขภาพของ

ประเทศ	อย่างเป็นระบบ		

5.5	 แผนงานรองพัฒนา	 สปสช.ให้เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้	 และธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม	 และคุณค่าหลักที่

พึงประสงค์	 รวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งศึกษา	 ถ่ายทอด	

แลกเปลี่ยนความรู้ระดับชาติ/นานาชาติ		

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำแนกตามแผนงานรอง	ดังนี้	
แผนงานรองที่	1.1	 การพัฒนากลไก	 สนับสนุนให้เกิดความคุ้มครองด้านหลัก

ประกันสุขภาพสำหรับ	 ประชาชนกลุ่มที่ไม่มีหลักประกัน		

สุขภาพใดๆ	และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม	มีตัวชี้วัดดังนี้		

1.1.1	 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีหลักประกันใดๆ	 ได้

ร ับสิทธิการประกันสุขภาพ(ทุกคนที ่อาศัยอยู ่ใน

ประเทศไทย	ได้รับสิทธิการประกันสุขภาพ	)	

-	 กลุ่มสิทธิว่าง	/	กลุ่มเปลี่ยนสิทธิ	

-	 กลุ่มแรงงานต่างด้าว	(ถูกกฎหมาย	มีที่	สธ.)		

-		 กลุ่มชาวต่างชาติอาศัยในเมืองไทย	แบบชั่วคราว	

-	 กลุ่มชาวต่างชาติอาศัยในเมืองไทย	ถาวร	
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แผนงานรองที่	1.2	 แผนงานรองการสนับสนุนให้เกิดความคุ ้มครองด้าน

ประกันสุขภาพสำหรับประชาชนที่มีหลักประกันภาครัฐอื่นๆ	

อยู่แล้ว	แต่เป็นกองทุนขนาดเล็ก	มีตัวชี้วัดดังนี้		

1.1.2	จำนวนระบบ/กลุ่มกองทุน	 ที่มีการจัดการเพื่อลด

อุปสรรคการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของผู้มีสิทธิ	

ตามความจำเป็น	

แผนงานรองที่	1.3	 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนผู้ที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทย	

มีตัวชี้วัดดังนี้		

1.1.3	ร้อยละของประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดิน

ไทยมีฐานข้อมูล	 ในระบบทะเบียนหลักประกันสุขภาพ

อย่างครบถ้วน	ถูกต้อง		

	-	 กลุ่มสิทธิว่าง	

	-	 กลุ่มผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	(STP)	

1.3.2	ร้อยละของประชาชนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินมีฐาน

ข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพที่ครบถ้วน	ถูกต้อง	

แผนงานรองที่	2.1	 การดำเนินงานร่วมกับองค์กรด้านสุขภาพ	 เพื่อขับเคลื่อน

งานหลักประกันสุขภาพโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข		

มีตัวชี้วัดดังนี้		

2.1.1	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความร่วมมือและ

การมีส่วนร่วมของกระทรวงสาธารณสุข	 และองค์กร

ภาคีอื่น		

1.	 มีนโยบายที่ตกลงร่วมกับสธ.	เช่น	

	-	 บทบาท	อปท	

	-	 การบริหารงบ	PP	

	-	 การจัดการเขตบริการสุขภาพ	
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-	 การจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว	

-	 ค่าตอบแทนตามภาระงาน	

-	 service	plan	

2.	 มีรูปธรรมประเด็นขับเคลื่อนร่วมกับ	 ส.ต่างๆ	

(สสส./สวรส/สช./สรพ.)	

แผนงานรองที่	2.2	 การเสริมสร้างความรู้	 ความเข้าใจในด้านหลักประกันสุขภาพ

อย่างเพียงพอ	 ให้แก่	 องค์กรภาคีทุกภาคส่วน	 ทั้งในระดับ

บุคคล	สถาบัน	และเครือข่าย	มีตัวชี้วัดดังนี้		

2.2.1	ร้อยละองค์กรภาคีมี	 ร่วมกัน	 ขับเคลื่อนงานด้าน

หลักประกันสุขภาพจนบรรลุผล	

	1.	 กระทรวงสาธารณสุข	(ทุกกรม)	

	2.	 ท้องถิ่น		

	3.	 NGO	

	4.	 เอกชน	

	5.	 รัฐอื่น/ศึกษา/พม./เกษตร/มหาดไทย	

	6.	 องค์กรประชาชน	

	7.	 องค์กรวิชาชีพ	

	8.	 หน่วยงาน	ส.ต่างๆ	

2.2.2	ร้อยละขององค์กรภาคีมีระบบข้อมูลข่าวสารที่เอื้อ

ต่อการติดตามประเมินผลองค์กรได้	

2.2.3	ร้อยละขององค์กรภาคีที่สำคัญมีความรู้ความเข้าใจ	

และทัศนคติที่ดีต่อระบบหลักประกันสุขภาพ	
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แผนงานรองที่	2.3	 การสนับสนุนให้องค์กรเอกชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ภาคประชาชนองค์กรสาธารณประโยชน	์ หรือกิจการเพื ่อ

สังคม	 (Social	 Enterprise)	 ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

และดำเนินการในระดับพื้นที่	มีตัวชี้วัดดังนี้		

2.3.1	ร้อยละขององค์กรภาคี	 ที่ดำเนินการพัฒนาบุคลากร	

จัดหลักสูตรหรือส่งเสริมความรู ้ด ้านระบบหลัก

ประกันสุขภาพ	เทียบเป้าหมาย	

แผนงานรองที่	2.4	 การจัดระบบหลักประกันสุขภาพในเขตพื้นที่	 ให้เอื้อต่อการมี

ส่วนร่วมในการบริหารและการจัดบริการด้านสุขภาพของ

องค์กรภาคประชาสังคม	 ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	มีตัวชี้วัดดังนี้		

2.4.1	มีการพัฒนา/ปรับกฏระเบียบของ	 สปสช.	 ให้เอื้อต่อ

การดำเนินงานของ	 เขตและ	 องค์กร/ภาคีเครือข่าย	

และสอดรับกับบริบทของพื ้นที ่ปรับกฏระเบียบ

เกณฑ์ประเมิน	/	ขึ้นทะเบียน/แผนไทย/การเงิน	

2.4.2.	มีการปรับโครงสร้างและบทบาทคณะกรรมการ

ระดับเขต	

แผนงานรองที	่ 2.5	 การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้

บริการ	 การบริการดุจญาติมิตร	 และการเคารพศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์	มีตัวชี้วัดดังนี้		

2.5.1.	ลดอัตราการฟ้องร้อง		

2.5.2	มีกลไกเสริมสร้างความสัมพันธ์การลดความขัดแย้ง	

2.5.3	 ร้อยละของหน่วยบริการรับส่งต่อที่มีการดำเนินการ

ด้านมิตรภาพบำบัดและ	จิตอาสา	
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แผนงานรองที่	3.1	 สนับสนุนการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ	 ได้

มาตรฐานมีตัวชี้วัดดังนี้		

3.1.1	ร้อยละหน่วยบริการประจำที่มีระบบการบริหารและ

เชื่อมโยงบริการกับรพ.เพื่อสนับสนุนหน่วยบริการ

ปฐมภูมิให้มีคุณภาพ	ตามเกณฑ์		

3.1.2	ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่

กำหนด	(กำหนดตามบริบทของ	พท.)	

3.1.3	ร้อยละการเข้าถึงบริการ	

3.1.4	ทุกครอบครัวมีหมอประจำครอบครัว	 มาดูแลสุขภาพ	

ในทุกมิติ	อย่างมีประสิทธิภาพ		

แผนงานรองที่	3.2	 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล	ทุกระดับ	 มีตัว		

ชี้วัดดังนี้		

3.2.1	ร้อยละโรงพยาบาลมีคุณภาพบริการตามมาตรฐาน	

ในขั้น	HA	

แผนงานรองที่	3.3	 สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการระดับ

พื้นที่	 ให้มีความหลากหลายเพื่อเอื้อต่อการมีส่วนร่วมของ

หน่วยบริการหลากหลายรูปแบบ	มีตัวชี้วัดดังนี้		

3.3.1	จำนวนนวัตกรรมระบบบริหารจัดการบริการสร้าง

เสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 ที่ประสบความสำเร็จ

ในพื้นที่	(กำหนด	Tracerความครอบคลุมบริการสร้าง

เสริมสุขภาพตามความจำเป็นในระดับพื้นที่	 และ

ระดับประเทศเป็นเกณฑ์ความสำเร็จ)	

แผนงานรองที่	3.4	 สร้างความตระหนักและมีส่วนร่วม	 สนับสนุนการผลิต	

จัดหา	 กระจายและพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิชาชีพ		

สู่หน่วยบริการปฐมภูมิ	และหน่วยบริการอื่นๆ	
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3.4.1	จำนวนหลักสูตรการผลิต	 ที่ตอบสนองระบบบริการ

ปฐมภูมิ	 (แพทย์	 FM	 พยาบาล	 เภสัช	 ทันตกรรม	

กายภาพบำบัด	ฯลฯ)	

3.4.2	จำนวนบุคลากร	 ที่ผลิตและพัฒนาเพื่อตอบสนอง

ระบบบริการปฐมภูมิ	

3.4.3	จำนวนสถาบันการศึกษา	/หน่วยบริการ	ที่มีส่วนร่วม

ในการผลิตและพัฒนากำลังคนที่ตอบสนองระบบ

บริการปฐมภูมิ	

แผนงานรองที่	3.5	 สนับสนุนการพัฒนาขวัญกำลังใจ	สร้างคุณค่าการยอมรับ	

และศักดิ์ศรีแก่บุคลากรในหน่วยบริการประจำ/ปฐมภูมิ

อย่างต่อเนื่อง	มีตัวชี้วัดดังนี้		

3.5.1	ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรหน่วยบริการ		

ปฐมภูมิ	

3.5.2	การมอบรางวัลบุคลากรปฐมภูมิ	 Primeminister	

primary	care	award	

แผนงานรองที่	3.6	 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการทุกระดับตาม

ความจำเป็นด้านสุขภาพและบริบทของพื้นที่	 มีตัวชี้วัด

ดังนี้		

3.6.1	มีคณะทำงานร่วมมือด้านการพัฒนาระบบบริการ

ระหว่างสธและสปสช.พร้อมกรอบทิศทาง	 (ข้อตกลง

ที ่เป็นไปตามแผนพัฒนาระบบบริการของพื ้นที ่	

(service	plan)	ทั้งระดับส่วนกลาง	และระดับพื้นที่	7	

3.6.2	มีคณะทำงานด้านการจัดเครือข่ายระบบบริการใน

ระดับพื้นที่และแผนการพัฒนา	 (การจัดสรรทรัพยากร

ตามข้อตกลงที่เป็นไปตามแผนพัฒนาระบบ	 บริการ
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ของพื้นที่	 (service	 plan)	 ทั้งระดับส่วนกลาง	 และ

ระดับพื้นที่)	

3.6.3	ร้อยละของงบค่าเสื่อม	 และอื่นๆ	 ที่สนับสนุนตาม

แผนข้างต้น	

3.6.4	การใช้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ	opvisit	

แผนงานรองที่	3.7	 สนับสนุนการพัฒนาระบบส่งต่อ-ส่งกลับระดับพื้นที่	 ที่มี

คุณภาพและประสิทธิภาพ	มีตัวชี้วัดดังนี้		

3.7.1	อัตราการเข้าถึงบริการในโรคที่เป็น	tracer	

-	 ร้อยละผู้ป่วย	STEMI	ได้รับยาละลายลิ่มเลือด		

-	 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย	 STEMI	 ที่ได้รับยา

ละลายลิ่มเลือด		

-	 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ	 ได้รับยา

ละลายลิ่มเลือด		

3.7.2	ร้อยละของการถูกปฏิเสธในการส่งต่อทุกระดับ	

(ภายในจังหวัด	ข้ามจ./ข้ามเขต	เข้าส่วนกลาง)	

3.7.3	อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างส่งต่อ	

3.7.4	การบริการไร้รอยต่อ	เช่น	ในผป.โรคเรื้อรัง	

3.7.5	 อัตราการส่งกลับไปดูแลต่อเนื่องที่หน่วยบริการปฐมภูมิ	

แผนงานรองที่	3.8	 ผลักดัน	ส่งเสริมการจัดบริการปฐมิในเขตเมือง	และชนบท	

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการ

ประจำ/ปฐมภูมิ/ร่วมให้บริการมีตัวชี้วัดดังนี้		

3.8.1	ร้อยละของรูปแบบบริการ/หน่วยบริการระดับปฐม

ภูมิที ่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น

เทียบเป้าหมาย	
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แผนงานรองที่	3.9	 พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมจัดบริการปฐมภูมิของสถาน

บริการเอกชนที่หลากหลาย	มีตัวชี้วัดดังนี้		

3.9.1	จำนวนรูปแบบนวัตกรรมการร่วมจัดบริการระดับ

ปฐมภูมิ	ของสถานบริการ	เอกชน,	กิจการเพื่อสังคม	

ฯลฯ	 ในพื้นที่	 เช่น	 ร้านยาคุณภาพ	 คลินิก	 กายภาพ	

บำบัด	คลินิกแพทย์แผนไทย	

แผนงานรองที่	4.1	 พัฒนาและหนุนเสริมให้มีชุดสิทธิประโยชน์ขั ้นพื้นฐาน	

[Benefit	 package]	 ของกองทุนต่างๆ	 ที่เท่าเทียมกัน	 โดย

คำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่า	 เพื่อการเข้าถึงบริการ	

อย่างมีประสิทธิภาพ	(Effective	coverage)	มีตัวชี้วัดดังนี้		

4.1.1	ประชาชนทุกสิทธิ	 สามารถเข้าถึงและ	 ได้รับสิทธิ

ประโยชน์	ใกล้เคียงกัน	

4.1.2	มีระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน	 ใน

ทุกสิทธิ	

4.1.3	มีและใช้	Core	benefit	package	ที่เป็นมาตรฐานเดียว	

ร่วมกัน	ทั้ง	3	กองทุนภายใน	5	ปี”	

แผนงานรองที่	4.2	 สนับสนุนให้เกิดการบริการสุขภาพสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่

สำคัญและเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ	 มีตัวชี้วัด

ดังนี้		

4.2.1	 ประชาชนทุกสิทธิ	 สามารถเข้าถึงและได้รับบริการที่

ไม่แตกต่างกัน	

4.2.2	ระยะเวลาในการรอคิว	(waiting	time)	ของผู้ใช้ระบบ

ประกันสุขภาพในกลุ่มโรคสำคัญตามที่กำหนด	 (โรค

ที่มีค่าใช้จ่ายสูง	 โรค	 catastrophic)	 ลดลงจาก	อัตรา

เฉลี่ย		
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4.2.3	จำนวนโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข	 ได้รับการแก้ไข

ให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่าง	 มีคุณภาพ	 มาตรฐาน	

ร่วมกันทั้ง	3	กองทุน	

แผนงานรองที่	4.3	 สนับสนุนการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายในการระดมทรัพยากร

เพื่อการจัดบริการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพของประเทศ

ในอนาคต	มีตัวชี้วัดดังนี้		

4.3.1	มีการนำข้อเสนอไปพิจารณาในคณะกรรมการหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ	อย่างน้อย	1	ครั้ง		

แผนงานรองที่	4.4	 สนับสนุนการพัฒนาระบบ	 กลไกการเงินการคลัง	 [Financial	

mechanism]	 ที่ได้มาตรฐานและประสานเชื่อมโยงกองทุน

ประกันสุขภาพและการเงินการคลังของหน่วยบริการ	 มีตัว

ชี้วัดดังนี้		

4.4.1	 จำนวนความสำเร็จของการใช้กลไกหรือเครื่องมือ

ด้านการเงินการคลังร่วมกัน	 (เน้นเรื ่อง	 บาท/RW	

ต้องใกล้เคียง	กองทุนอื่น)	

4.4.	 หน่วยบริการมีวิธีการส่งข้อมูลและรับเงินจากกองทุน

เหมือนกัน	ภายในปี	2556	

4.4.3	กองทุนมีแนวทางและแบบแผนการAudit	ที่เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันใน	ปี	2556		

แผนงานรองที่	4.5	 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางในระบบหลักประกันสุขภาพ	

(National	 standard	 data	 set)	 ให้เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์

ร่วมกันทุกกองทุน	มีตัวชี้วัดดังนี้		

4.5.1	มี	 ระบบ	 Standard	 dataset	 กรณี	 OP,IP,PP	 ที่ทุก

กองทุนนำไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	

ภายใน	5	ปี	
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แผนงานรองที่	4.6	 สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการพัฒนากลไก	

การสื ่อสารและประชาสัมพันธ ์ท ี ่ม ีประสิทธ ิผลและ

ประสิทธิภาพ	มีตัวชี้วัดดังนี้		

4.6.1	การรับรู ้และตอบสนองต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้มี

สิทธิของกองทุนต่างๆ	

	4.6.2	อัตราการรับรู้สิทธิและหน้าที่ของประชาชน	 ทั้ง	 3	

กองทุน	เพิ่มขึ้น	

4.6.3	อัตราการรับรู้หน้าที่และสิทธิในระบบหลักประกัน

สุขภาพของผู้ให้บริการ	

แผนงานรองที่	5.1	 เสริมสร้างการบริหารงานหลักประกันสุขภาพฯทุกระดับ

ตามหลักธรรมาภิบาล	(Good	governance)	มีตัวชี้วัดดังนี้		

5.1.1	 กระบวนการบริหารกองทุนฯผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาล

ตามที่กพร.กำหนด	

5.1.2	อัตราความพึงพอของผู้รับบริการเพิ่มขึ้น	

5.1.3	อัตราความพึงพอใจ	ของผู้ให้บริการเพิ่มขึ้น	

แผนงานรองที่	5.2	 พัฒนาการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ทุก

ระดับให้โปร่งใส	 มีประสิทธิภาพ	 ตอบสนองต่อประชาชน

และบริบทของพื้นที่	มีตัวชี้วัดดังนี้		

5.2.1	กระบวนการบริหารกองทุนฯผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาล

ตามที่กพร.กำหนด	

5.2.2	อัตราความพึงพอของผู้รับบริการเพิ่มขึ้น	

5.2.3	อัตราความพึงพอใจ	ของผู้ให้บริการเพิ่มขึ้น	

แผนงานรองที่	5.3	 สนับสนุนการกระจายอำนาจ	 ควบคู่กับการพัฒนาระบบ

การติดตามตรวจสอบ	 และประเมินผล	 โดยเฉพาะผลลัพธ์

ทางสุขภาพ	(Health	outcome)	อย่างต่อเนื่อง	มีตัวชี้วัดดังนี้	
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5.3.1	 ระดับความสำเร็จของการกระจายอำนาจการจัด

ระบบบริการสาธารณสุขระดับพื้นที่ตามแผน	

5.3.2	 ระดับความสำเร็จของระบบการกำกับ	 ติดตาม	

ตรวจสอบและประเมิน	 ผลลัพธ์ทางสุขภาพ	 ของ

ระบบหลักประกันฯตามแผน	

แผนงานรองที่	5.4	 บริหารจัดการให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน

ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ	 อย่างเป็นระบบ	 มี

ตัวชี้วัดดังนี้		

5.4.1	ร้อยละของบุคลากรในระบบหลักประกันสุขภาพของ

ประเทศ	 ทั้งภายในและภายนอก	 สปสช.	 มีความรู้

ความสามารถ	 และมีจริยธรรม	 เพื ่อการอภิบาล

ระบบหลักประกันสุขภาพ	อย่างเพียงพอ	

แผนงานรองที่	5.5	 พัฒนา	สปสช.ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	และธำรงไว้ซึ่ง

วัฒนธรรม	 และคุณค่า	 หลักที่พึงประสงค์	 รวมทั้งเพื่อเป็น

แหล่งศึกษา	 ถ่ายทอด	 แลกเปลี่ยนความรู้	 ระดับชาติ/

นานาชาติ	มีตัวชี้วัดดังนี้		

5.5.1	รางวัลแห่งคุณภาพ	TQA		

5.5.2	ร้อยละบุคลากรที่มีศักยภาพทำงานในระดับสากล	
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โครงสร้างการบริหาร 
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่ 1.2 

	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 แบ่งโครงสร้างการบริหารระบบ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่	 ออกเป็น	 2	 ลักษณะ	 ประกอบด้วย	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	 จำนวน	 13	 แห่ง	 (รวมสำนักงาน

เขตกรุงเทพมหานคร)	 ครอบคลุมทั ้งประเทศ	 และสำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	 สาขาจังหวัด	 โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	

จะทำหน้าที ่บริหารระบบในเขตที ่รับผิดชอบ	 ส่วนสำนักงานหลักประกัน

สุขภาพ	สาขาจังหวัด	รับผิดชอบการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ

จังหวัด	 ตามนโยบาย	 แนวทาง	 ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

และอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขต	 ที ่กำหนด	 ตาม

โครงสร้างการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขต	 ที่ปรากฏใน

แผนภูมิที่	1	ดังนี้	
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แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

ระดับเขต	แผนที่แสดงเขตความรับผิดชอบของสำนักงานหลักประกัน	

สุขภาพแห่งชาติ	เริ่มใช้	ณ	1	ตุลาคม	2551	

คณะกรรมการหลัก	
ประกันสุขภาพแห่งชาติ

กำหนดนโยบาย
และควบคุม	
กำกับ

สำนักงานสาขาเขต	
กรุงเทพมหานคร

สำนักงานหลักประกัน	
สุขภาพแห่งชาติ

(สปสช.)

กำหนดแนวปฏิบัติ	
เกี่ยวกับคุณภาพ	
และควบคุมกำกับ

ทำสัญญา บริหารเครือข่าย
หน่วยบริการสธ.ทำ

สัญ
ญ
า

ทำสัญญาทำสัญญา

คณะกรรมการควบคุม	
คุณภาพและมาตรฐานฯ

สำนักงานสาขาเขต
พื้นที่	12	เขต

สำนักงานสาขา	
จังหวัด	(สสจ)

หน่วยบริการ	
ภาคเอกชน

หน่วยบริการ	
ภาครัฐ

หน่วยบริการ	
ภาคเอกชน

หน่วยบริการ	(สธ)	
ในจังหวัด

หน่วยบริการ	
ภาครัฐ	(นอก	สธ)
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แผนที่แสดงการแบ่งเขตพื้นที่ของ สปสช. 

เริ่ม 1 ตุลาคม 2554 

บทบาทหน้าที่โครงสร้างบริหารระดับพื้นที่ 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 

	 นับตั้งแต่ปีงบประมาณ	 2552	 เป็นต้นไป	 บทบาทของสำนักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	 มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อการขับเคลื่อนภารกิจ

เพื่ออนาคตที่มีความเป็นอิสระ	 คล่องตัว(Aut0n0my)	 และมีความสอดประสาน

กัน	 (Harm0nize)	 เพื่อร่วมมือกันก้าวข้ามไปสู่การจัดระบบของบริการสุขภาพที่

เชื่อมโยงสัมพันธ์ค่อนข้างเบ็ดเสร็จภายในเขต	 ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ	 ทุติยภูมิ	

ตติยภูมิ	ตติยภูมิเฉพาะด้าน	มีขนาดความรับผิดชอบจำนวนประชากรผู้มีสิทธิ

แผนที่แสดงเขตความรับผิดชอบของ	สปสช.		
เริ่ม 1 ตุลาคม 2554 
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ในระบบหลักประกันสุขภาพที่เหมาะสม	 มีกองทุนที่เพียงพอและเหมาะสมใน

การชดเชยค่าบริการสุขภาพ	 มีการพัฒนาระบบการจัดการที่มีกฎระเบียบ

รองรับชัดเจน	โดยจะครอบคลุมภารกิจหลัก	ดังนี้	

	

รายละเอียดภารกิจบทบาทหน้าที่ 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 
 1. การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ/การจัดเครือข่ายบริการและระบบ

ส่งต่อ/การจัดทำสัญญา 

	 มีบทบาทหน้าที่ในการประเมินมาตรฐานและขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

และเครือข่ายหน่วยบริการที่จะเข้าร่วมให้บริการแก่ผู ้มีสิทธิในระบบหลัก

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 ตามหลักเกณฑ์	 /	 วิธีการ	 และเงื ่อนไขที ่คณะ

กรรมการกำหนด	(มาตรา	44)	ซึ่งขั้นตอนการขึ้นทะเบียนประกอบด้วย		

1.1	 กำหนดขั้นตอนการรับสมัคร	ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยบริการทราบ	

1.2	 ตรวจประเมินหน่วยบริการ	 และรับอุทธรณ์หน่วยบริการ	 ตามข้อ

บังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื ่อนไขการขึ้นทะเบียน

หน่วยบริการ	และเครือข่ายหน่วยบริการ	พ.ศ.	2547	

1.3	 ทำสัญญา/ข้อตกลง	 การต่อสัญญา/ข้อตกลง	 รวมถึงการวางหลัก

ประกันสัญญากรณีที่หน่วยบริการผ่านการประเมิน	

1.4	 จัดทำและปรับปรุงทะเบียนหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ

ให้เป็นปัจจุบัน	

1.5	 ส่งข้อมูลหน่วยบริการที่ขึ ้นทะเบียนและมีการเปลี่ยนแปลงให้	

สปสช.	ตามแนวทางการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ	

1.6	 จัดระบบการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการให้สอดคล้องกับการลง

ทะเบียนประชาชน	และการจัดสรรเงิน	
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1.7	 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการของประชาชน	 โดยสนับสนุนหน่วย

บริการระดับต่างๆ	เข้าร่วมให้บริการในพื้นที่ตามความเหมาะสม	

1.8	 บริหารระบบส่งต่อในระดับเขตทั้งภายในเครือข่ายและนอกเครือ

ข่ายหน่วยบริการ	

1.9	 ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนให้ประชาชนทราบ	

1.10	การประเมินมาตรฐานหน่วยบริการคู่สัญญาซ้ำเมื่อครบระยะเวลา

ที่สำนักงานกำหนด	

  

 2. การบริหารการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ 

2.1	 พัฒนาหน่วยรับลงทะเบียนในพื้นที่	 ทั้งในส่วนการขยายจุดรับลง

ทะเบียนและการเพิ่มช่องทางการลงทะเบียนให้ประชาชน	 รวมทั้ง

การเพิ่มศักยภาพของหน่วยรับลงทะเบียนเดิม	

2.2	 ดำเนินการจัดหาหรือพิจารณาเลือกหน่วยบริการให้ประชาชนลง

ทะเบียน	 ในกรณีที่มีหน่วยบริการลาออกจากโครงการฯ	 และแจ้ง

ให้ประชาชนกับหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องทราบ	

2.3	 พิจารณาพื้นที่และจำนวนประชากร	 เพื่อจัดหาหน่วยบริการให้

ประชาชนใช้สิทธิลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม	

  

 3. การส่งเสริมการพัฒนา และควบคุมกำกับคุณภาพหน่วย

บริการและเครือข่ายหน่วยบริการ เช่น โรงพยาบาล / คลินิกอบอุ่น / 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

	 มีบทบาทหน้าที่ควบคุมกำกับหน่วยบริการ	 เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ

มาตรฐานแก่ผู้มีสิทธิ	ตามชุดสิทธิประโยชน์	ดังต่อไปนี้	

3.1	 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพของหน่วยบริการใน

ระดับพื้นที่	 เช่น	 จำนวนหน่วยบริการที่ผ่านการประเมิน	 Hospital	
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Accreditation	 (HA),	 TQM,	 ISO	 หรือมาตรฐานของกระทรวง

สาธารณสุข	

3.2	 บริหารจัดการงบประมาณเพื่อจูงใจการพัฒนาคุณภาพ		

3.3	 สร้างกลไกการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ	 เช่น	 ส่งเสริม

ให้มีทีมประเมินรับรองคุณภาพระดับเขต	 ทีมพี่เลี้ยง	 การจัดทำ	

Benchmarking	 คุณภาพหน่วยบริการ	 การประกวดสถานบริการ		

ดีเด่น	เป็นต้น	

3.4	 ควบคุมกำกับให้หน่วยบริการส่งรายงาน/ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ตามแนวทางที่กำหนด	

3.5	 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทราบสถานการณ์	 และใช้ข้อมูลในการแก้ไข

ปัญหาอย่างทันท่วงที		

3.6	 กำกับ	 ติดตาม	 หน่วยบริการเพื่อให้บริการตามมาตรฐาน	 รวมถึง

การให้บริการให้ได้ตามผลผลิต/ผลลัพธ์ตามที่กำหนดในสัญญา	

3.7	 ออกตรวจเยี่ยม/หาข้อเท็จจริง	เมื่อมีเรื่องร้องเรียน	

3.8	 สอบสวนหน่วยบริการเมื่อไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการ		

ที่กำหนด	

  

 4. การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและภาค

ประชาชน โดยดำเนินการเองและสนับสนุนสำนักงานสาขาจังหวัดในกิจกรรม

ดังนี้	

4.1	 สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ	ให้ประชาชน

ในพื้นที่	

4.2	 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยน	 รับฟังความเห็นระหว่างผู้ให้บริการ	 ผู้รับ

บริการ	 และสำนักงานสาขาจังหวัด	 เกี่ยวกับระบบหลักประกัน

สุขภาพ	
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4.3	 สนับสนุนกิจกรรมสร้างสุขภาพของชุมชน	 และท้องถิ่น	 ที่ให้ชุมชน

และท้องถิ่นดำเนินการ	

4.4	 จัดทำระบบข้อมูลเครือข่ายประชาชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

และประชาคมสร้างสุขภาพต่างๆ	 และประสานเชื่อมโยงข้อมูลกับ

องค์กรภาคีต่างๆ	

4.5	 ประสานความร่วมมือกับพหุภาคีในท้องถิ่น	 ทั้งภาครัฐและเอกชน

เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมสร้างหลักประกันสุขภาพ	

  

 5. การคุ้มครองสิทธิประชาชน การรับเรื่องร้องเรียน และการ

ประชาสัมพันธ์ 

5.1	 สนับสนุน	ส่งเสริมให้ประชาชน	ผู้รับบริการ	และผู้ให้บริการ	 เข้าใจ/

ตระหนัก	ในสิทธิและหน้าที่ในระบบหลักประกันสุขภาพ	

5.2	 เผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชน	 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทะเบียน

เลือกหน่วยบริการประจำและตัดสินใจในการเข้าร ับบริการ

สาธารณสุข	

5.3	 สร้างระบบ/กลไกการคุ้มครองสิทธิ	 ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ	 ตาม

หลักเกณฑ์	 วิธีการและเงื่อนไข	 การร้องเรียนของผู้ถูกละเมิดสิทธิ

จากการใช้บริการสาธารณสุข	

	 	

	 6. การบริหารการชดเชยค่าบริการ/ตรวจสอบเวชระเบียนหน่วย

บริการ 

6.1	 การบริหารการชดเชยค่าบริการในส่วนของกองทุนระดับเขต	 โดย

เฉพาะการพิจารณางบประมาณเพื่อความมั่นคงของหน่วยบริการ	

(Flexible	Fund)	สำหรับหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข		
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6.2	 การพัฒนาคณะทำงานตรวจสอบเวชระเบียนในระดับเขตและ

สาขาจังหวัด	 เพื่อตรวจสอบคุณภาพการให้รหัสโรคและหัตถการ

ของหน่วยบริการ	 (coding	 audit)	 และตรวจสอบด้านคุณภาพการ

รักษาพยาบาล	(clinical	audit)		

  

 7. การบริหารกองทุน/งบลงทุนระดับเขต 

7.1	 การบริหารงบเหมาจ่ายรายหัว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 งบบริการรักษา

พยาบาลผู้ป่วยในกำหนดให้บริหารที่กองทุนสำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติเขต	(กรณี	Exclusive	capitation)	

7.2	 การบริหารงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	

7.3	 การบริหารงบกองทุนเฉพาะ	 เช่น	 งบผู้พิการ	 งบบริการการแพทย์

ฉุกเฉิน	(งบบริการ)	

7.4	 การบริหารงบลงทุนเพื่อการทดแทนและซ่อมบำรุง	 และงบลงทุน

เพื่อพัฒนาระบบริการปฐมภูมิการบริหารงบกองทุนแต่ละส่วน	 ให้

เป็นไปตามแนวทางและเงื่อนไขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติกำหนด	

  

 8. การสนับสนุนภารกิจการสร้างเป็นเขตสุขภาพสำหรับระบบ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 โดยสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกับ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานใหญ่	 เพื่อให้สำนักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	 ก้าวข้ามไปสู่เขตบริหารหลักประกันสุขภาพถ้วน

หน้า	 (Regional	 Health	 Authority	 System)	 ที่มีรูปแบบการบริหารจัดการเป็น

อิสระ	คล่องตัว	(Autonomy)	และมีความสอดประสานกัน	(Harmonize)		

	



34 คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด 
	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพห่งชาติ	 สาขาจังหวัด	 ได้รับจัดสรรงบ

ประมาณบริหารจัดการ	 สำหรับดำเนินภารกิจสำคัญคือ	 การสนับสนุน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	และดำเนินภารกิจต่างๆ	โดยอาศัย

จุดแข็งในฐานะผู้ดูแลและรับผิดชอบหน่วยให้บริการและอยู่ใกล้ชิดประชาชน

มากที่สุด	ภารกิจที่เน้นหนักในระดับจังหวัด	มีดังนี้	

 1 การขึ้นทะเบียนและจัดเครือข่ายหน่วยบริการ	 ทำหน้าที่จัดทำ

แผนการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการของจังหวัดและพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียน

หน่วยบริการในภาพรวมของจังหวัด	 เพื่อเป็นการสนับสนุนสำนักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	 ให้บริการข้อมูลการขึ้นทะเบียนแก่ประชาชนและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในระดับเขต	

รวมทั้งทำหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

ตามข้อตกลง/สัญญากับหน่วยบริการในจังหวัด	

 2 การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ ทำหน้าที่บริหารระบบการลงทะเบียนผู้มี

สิทธิ	ตรวจสอบและประเมินผลการลงทะเบียนระดับจังหวัด	รวมทั้งให้ผู้มีสิทธิ

เลือกหน่วยบริการประจำตามกรอบแนวทางที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติเขต	ที่กำหนด	

 3 การส่งเสริมการพัฒนาและควบคุมกำกับคุณภาพหน่วยบริการ

และเครือข่ายหน่วยบริการ	 ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพ

หน่วยบริการและประเมินผล	 พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน/การ

ประเมินผลของจังหวัดส่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	และติดตาม

ข้อมูลด้านคุณภาพหน่วยบริการโดยการรวบรวม	 วิเคราะห์	 สังเคราะห์ข้อมูล

ด้านคุณภาพบริการของหน่วยบริการและเครือข่ายภายในจังหวัด	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการตรวจเวชระเบียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการ	(clinical	audit)	



35เป้าหมายการดำเนินงานและโครงสร้างการบริการ

 4 การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคท้องถิ่นและภาค

ประชาชน	 โดยร่วมเป็นกรรมการบริหารกองทุนชุมชน	 และร่วมมือกับ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	ในกิจกรรมต่างๆ	เช่น	ร่วมกิจกรรม

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็น	 /ให้การสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วน

ร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สมาคมวิชาชีพ	ประชาชน	เป็นต้น		

 5 การคุ้มครองสิทธิ การรับเรื่องร้องทุกข์และการประชาสัมพันธ์	

โดยการจัดตั้งหน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ระดับจังหวัดขึ้น	 และสนับสนุนการจัด

หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ในหน่วยบริการต่างๆ	 การบริหารการช่วยเหลือผู้ป่วย

เบื้องต้นกรณีผู้ป่วยได้รับความเสียหายจากการใช้บริการ	(มาตรา	41)	และการ

บริหารการช่วยเหลือเพื่อการชดเชยกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจาก

การให้บริการสาธารณสุข	(มาตรา	18	(4))	

 6 การบริหารการชดเชยและการตรวจสอบเวชระเบียน	 โดยศึกษา

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินและจัดระบบการจัดทำข้อมูลของจังหวัดเพื่อรองรับ

ระบบการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ	 และจัดตั้ง

คณะทำงานตรวจสอบเวชระเบียนระดับจังหวัด	 ตามองค์ประกอบที่สำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด	

 7 การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับจังหวัด	 จัดทำ

แผนงาน/โครงการให้สอดรับกับหลักเกณฑ์แต่ละกองทุนตามแนวทางและ

เงื ่อนไขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด	 และบริหาร

จัดการให้มีการดำเนินงานตามแผน	 ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานให้	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	ทราบทุก	3	เดือน		

 8 การสนับสนุนภารกิจการสร้างเป็นเขตสุขภาพสำหรับระบบ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 โดยสนับสนุนการปฏิบัติงานและเข้าร่วมเป็น

อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด	 อนุกรรมการควบคุมคุณภาพ

และมาตรฐานบริการระดับจังหวัด	 อนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

ผู้รับบริการตามมาตรา	41	และอนุกรรมการอื่นๆ	ในระดับจังหวัด	
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บทที่ 2 
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สิทธิประโยชน์และ
การขอลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ
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	 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.2545	 มาตรา	 5	

กำหนดให้บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพ	 โดยประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่บุคคลจะมี

สิทธิได้รับให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด	ในระยะ	

	 แรกที่พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีผลใช้บังคับ	 คณะ

กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีมติในการประชุมครั้งที่	1/2545	วันที่	

27	พฤศจิกายน	2545	เห็นชอบให้ใช้ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขที่

ใช้ขณะดำเนินการนำร่องโครงการ	 30	 บาทรักษาทุกโรคเป็นเกณฑ์ในการ

ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้	 ซึ่งหมายถึงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า

ด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.2544	 หมวด	 4	 ว่าด้วยการรับบริการ

ทางการแพทย์	และใช้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน		

1	ผู้มีสิทธิ	หมายถึง	ประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	

ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข 
สำหรับประชาชนผู้มีสิทธิ 1 2.1 
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	 ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

พ.ศ.2544	 หมวด	 4	 ว่าด้วยการรับบริการทางการแพทย์	 จะกำหนดทั้งราย

ละเอียด	“บริการใดที่ครอบคลุม	(inclusion	lists)”	ควบคู่ไปกับ	“บริการใดที่ไม่

ครอบคลุม	 (exclusion	 lists)”	 แต่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้นำ

มาจัดหมวดหมู่ใหม่ตามที่พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	

2545	กำหนดไว้ในมาตรา	3	ให้เป็น	“ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข”	มีราย

ละเอียดดังต่อไปนี้	2	

	

ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข 
ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
	 1. ค่าสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 ครอบคลุมบริการด้านการ

แพทย์และสาธารณสุขที่ให้โดยตรงแก่บุคคลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรค	 ซึ ่งได้รับการพิสูจน์ทางวิชาการแล้วว่า	 มีอรรถประโยชน์และ

ประสิทธิผลคุ้มค่า	 คือ	 ส่งผลให้ประชาชนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวขึ้น	 สร้าง

เสริมคุณภาพชีวิต	 และลดอัตราการเจ็บป่วยและการไร้ความสามารถ	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อ	 (ก)	 การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาภาวะเสี่ยงต่อการเสียสุขภาพ

และศักยภาพที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างเสริมสุขภาพ	 (ข)	 การสร้างเสริมปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรม	 การให้คำปรึกษาแนะนำ	 และการให้ความรู้เพื่อสร้างเสริม	

2	 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา

สิทธิประโยชน์และระบบบริการสาธารณสุข	 ภายใต้คณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติขึ้น	 เพื่อพิจารณาทบทวนประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข	

รวมทั้งการพัฒนาระบบบริการให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นและมี

คุณภาพอย่างทั่วถึง	 (อาศัยอำนาจตามมาตรา	5	วรรคสาม	และมาตรา	18	 (3)	แห่ง

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.2545)	
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สุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย	และ	 (ค)	การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	การใช้ยา	

และการทำหัตถการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย	ดังต่อไปนี้	

1.1	 การตรวจและการบริบาลสุขภาพ	พัฒนาการ	 และภาวะโภชนาการ

ของเด็กและเยาวชน	 ตามแนวทางของกรมอนามัย	 กระทรวง

สาธารณสุข	และ/หรือแนวทางการตรวจสุขภาพของประชาชนไทย	

ซึ่งจัดทำโดยแพทยสภา	

1.2	 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามแผนงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ของประเทศ		

1.3	 การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาภาวะเสี่ยงต่อการเสียสุขภาพและ

ศักยภาพที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับประชาชน

ทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง	 ตามแนวทางการตรวจสุขภาพของประชาชนไทย	

ซึ่งจัดทำโดยแพทยสภา/ราชวิทยาลัย	

1.4	 การวางแผนครอบครัว	 ตามแนวทางของกรมอนามัย	 กระทรวง

สาธารณสุข	 และหรือแนวทางการตรวจสุขภาพของประชาชนไทย	

ซึ่งจัดทำโดยแพทยสภา	

1.5	 การให้ยาต้านไวรัสเอดส์	 กรณีป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากแม่

สู่ลูก	

1.6	 การเยี่ยมบ้านและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน	

1.7	 การให้คำปรึกษาแนะนำ	 การสร้างเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	

และการให้ความรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย

แก่ผู้รับบริการทั้งระดับบุคคลและครอบครัว	ตลอดจนสนับสนุนให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ	

1.8	 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก	ได้แก่	

1.8.1	 การตรวจสุขภาพช่องปาก	

1.8.2	 การแนะนำด้านทันตสุขภาพ	
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1.8.3	 การให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผ	ุ เช่น	

กลุ่มเด็ก	ผู้สูงอายุ	ผู้ป่วยฉายรังสีบริเวณศีรษะและลำคอ	

1.8.4	 การเคลือบหลุมร่องฟัน	(ในกลุ่มอายุไม่เกิน	15	ปี)	

	 นอกจากนั้น	 เมื่อวันที่	 14	 กุมภาพันธ์	 2551	 คณะอนุกรรมการพัฒนา

สิทธิประโยชน์และระบบบริการได้มีการพิจารณาแนวทางในการทบทวนสิทธิ

ประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 และให้ถือปฏิบัติตั้งแต่		

ปี	 2552	 เป็นต้นไป	 โดยกำหนดแนวทางและหลักการในการทบทวนรายการ

สิทธิประโยชน์ดังกล่าว	ดังนี้		

1.	 ครอบคลุมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ให้แก่

บุคคลและครอบครัว	

2.	 เป็นกิจกรรมที่เป็นสิทธิที่ทุกคนได้รับโดยถ้วนหน้า	 (universal)	

ไม่รวมกิจกรรมที่เป็นการเฝ้าระวังโรค	(surveillance)	

3.	 ขอบเขตบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 คือ	 การ

สร้างเสริมและการป้องกันไม่ให้เกิดโรค	 รวมถึงการค้นหาหรือ

การคัดกรองก่อนที่จะทราบว่าเป็นโรค	 สำหรับบริการที่

ป้องกันไม่ให้ผู้ที่ป่วยมีอาการแทรกซ้อนหรือชะลอความ

รุนแรงของการป่วยให้ถือเป็นกิจกรรมด้านการรักษาพยาบาล	

4.	 การเพิ่มกิจกรรมใดๆ	 ต้องมีผลการศึกษาความคุ้มค่าด้าน

เศรษฐ์ศาสตร์และสุขภาพมาประกอบการพิจารณา	

 2. ค่าตรวจวินิจฉัยโรค	 ครอบคลุมบริการตรวจเพื่อการวินิจฉัย	 รวมทั้ง

การตรวจยืนยันกรณีพบความผิดปกติจากการตรวจคัดกรอง	 ตามข้อบ่งชี้

ทางการแพทย์	

 3. ค่าตรวจและรับฝากครรภ์ ครอบคลุมบริการตรวจและการบริบาล

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของหญิงมีครรภ	์ ตามแนวทางของกรมอนามัย	 กระทรวง

สาธารณสุข	และ/หรือขององค์การอนามัยโลก		
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 4. ค่าบำบัดและบริการทางการแพทย์ ครอบคลุมบริการดังต่อไปนี้		

	 การบำบัดและบริการทางเวชกรรมจนสิ้นสุดการรักษา	 รวมถึงบริการ

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ

โรคศิลปะ	และการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช	โดยไม่จำกัดระยะเวลาการรับไว้

รักษาเป็นผู้ป่วยใน	3	

	 การบำบัดทดแทนไตในการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วย

การล้างช่องท้อง	 (Peritoneal	 dialysis)	 การฟอกเลือดด้วยเครื ่องไตเทียม	

(Hemodialysis)	หรือการปลูกถ่ายไต	4	

	 การบำบัดและการบริการทางทันตกรรม	ได้แก่	การถอนฟัน	การอุดฟัน	

การขูดหินปูน	 การทำฟันปลอมฐานพลาสติก	 การรักษาโพรงประสาทฟัน

น้ำนม	 และการใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่	 ทั ้งนี ้	 ตั ้งแต่

ปีงบประมาณ	 2554	 เป็นต้นมา	 ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ความ

สำคัญกับงานบริการทันตกรรม	 ทั้งการส่งเสริมป้องกัน	 การรักษาในเด็ก	 และ

ทันตกรรมประดิษฐ์เพื่อขยายการเข้าถึงบริการทันตกรรม	 โดยมีการบริหาร

จัดการค่าบริการทันตกรรมเป็นการเฉพาะ	

3	 การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ครั้งที่	 5/2553	 วันที่	 10	

พฤษภาคม	 2553	 มีมติเห็นชอบในหลักการให้ยกเลิกการจำกัดระยะเวลาในการ

รักษาผู้ป่วยโรคจิตเวช	ประเภทผู้ป่วยในที่กำหนดไว้ไม่เกิน	15	วัน	โดยเริ่มตั้งแต่วันที่	

1	ตุลาคม	2553	เป็นต้นไป	
4	 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้มีมติเห็นชอบการให้บริการบำบัด

ทดแทนไตในการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย	 ภายใต้ระบบหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า	โดยผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในวันที่	30	ตุลาคม	2550	

และเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่	 1	มกราคม	2551	 เป็นต้นไป	 (ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่

กำหนด)		
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 5. ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอวัยวะเทียม และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์	 โดยครอบคลุมยาตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ

เป็นหลัก	5	 อย่างไรก็ตาม	 เพื่อให้ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	

สามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็วขึ้น	 คณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 6	 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้ยาที่ผ่านการ

พิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว	 เป็นสิทธิ

ประโยชน์ด้านยาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 โดยไม่ต้องรอประกาศ

ในพระราชกิจจานุเบกษา	โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมของระยะเวลาในการ

ประกาศเป็นสิทธิประโยชน์	 และเงื่อนไขการทำสัญญากับหน่วยบริการ	 เพื่อ

ป้องกันการเกิดปัญหาในการบริหารจัดการ	 รวมทั้งการบริการยาต้านไวรัส

เอดส์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ด้วย	7	

5	 ส่งเสริมให้ใช้ยาตามกรอบและแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นหลัก	

อย่างไรก็ตาม	 กรณีมีการสั่งใช้ยาที่ไม่อยู่ในรายการบัญชียาหลักแห่งชาติและเป็นไป

ตามตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์	 ผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม	 ยกเว้นกรณี

ผู้รับบริการร้องขอด้วยตนเอง	
6	 สิทธิประโยชน์บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	 ครอบคลุม	 (1)	 การดูแล

รักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี	(2)	การตรวจทางห้องปฏิบัติการ	(3)	การให้คำปรึกษา

และการตรวจเลือดแบบสมัครใจ	 (Voluntary	 Counseling	 &	 Testing)	 และ	 (4)	 การ

ป้องกันการแพร่กระจายโรคโดยใช้ถุงยางอนามัย		
7	 การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ครั้งที่	 6/2551	 วันที่	

27	 พฤษภาคม	 2551	 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และ

เงื่อนไขค่าพาหนะรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างการรักษา	ดังนี้	(1)	กำหนดอัตราจ่าย

ขั้นต่ำแบบเหมาจ่ายตามเพดานเช่นเดิม	คือจ่ายตามจริง	 ไม่เกิน	 500	บาทต่อ

ครั้ง	 (2)	 กรณีมีค่าใช้จ่ายเกินกว่าอัตราขั้นต่ำ	 ให้ปรับอัตราราคาต่อระยะทาง
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 6. ค่าทำคลอด	ครอบคลุมการคลอดบุตร	รวมกันไม่เกิน	2	ครั้ง	กรณี

ที่บุตรมีชีวิตอยู่	

	 7. ค่ากินอยู่ในหน่วยบริการ	 ครอบคลุมการบริการอาหารและห้อง		

ผู้ป่วยสามัญ	

 8. ค่าบริบาลทารกแรกเกิด 

 9. ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย	 ครอบคลุมเฉพาะ

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน	และการส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างสถานพยาบาล	8	

 10. ค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ	 ครอบคลุมเฉพาะกรณีเจ็บป่วย

ฉุกเฉิน	และการส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างสถานพยาบาล	

 11. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ	 ครอบคลุมการฟื้นฟู

สมรรถภาพทางการแพทย์	จนสิ้นสุดการรักษา	

	 12. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเพื่อการบริการสาธารณสุขตามที่คณะ

กรรมการกำหนด 

ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	โดยจ่ายตามจริง	ไม่เกิน	500	บาท	และจ่ายเพิ่ม

กิโลเมตรละ	 4	 บาท	หรือตามอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด	 (3)	 ค่าเรือ	 /	 แพ

ขนานยนต์	 จ่ายตามจริงไม่เกิน	 5,000	 บาทต่อครั้ง	 และ	 (4)	 ค่าเฮลิคอปเตอร์	

จ่ายตามจริง	ไม่เกิน	40,000	บาทต่อครั้ง	
8	 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เรื ่องการยกเลิกค่า

บริการทางการแพทย์		
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การเข้ารับบริการสาธารณสุขและการร่วมจ่ายค่าบริการ 
 1. กรณีทั่วไป:	 ให้บุคคลที่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการเป็นหน่วย

บริการประจำแล้ว	 ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขได้จากหน่วยบริการประจำ

ของตน	 หรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย	 หรือจากหน่วยบริการอื่นที่

หน่วยบริการประจำของตนหรือเครือข่ายส่งต่อ	 โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ	

(ยกเลิกการร่วมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ที่เรียกเก็บในอัตรา	 30	 บาทใน

แต่ละครั้งที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่	31	ตุลาคม	พ.ศ.2549	เป็นต้นไป	9)	

	 2. กรณีอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน  

2.1	 ผู้มีสิทธิสามารถใช้บริการจากหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่น10	

ได้	 โดยคำนึงถึงความสะดวกและความจำเป็นของผู้มีสิทธิ	

ทั้งนี้ให้เข้าใช้บริการจากหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่นที่

ใกล้ที่สุดเป็นลำดับแรก	โดยการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยฉุกเฉิน	ต้อง

มีข้อบ่งชี้ดังนี้		

2.1.1	 โรคหรืออาการของโรคที่มีลักษณะรุนแรง	 ต้องรักษา

เป็นการเร่งด่วน	 หากปล่อยไว้จะเป็นอันตรายต่อชีวิต	 หรือ

ทุพลภาพ	11	หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น	

9	 สถานบริการที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า	
10	 หากไม่ได้รับการบำบัดรักษาอย่างทันท่วงทีแล้วอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต	

การสูญเสียอวัยวะ	 และ/หรือก่อให้เกิดความบกพร่องในการทำงานของระบบ

ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตต่างๆ	ของร่างกาย	
11	 การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ครั้งที่	 8/2551	 วันที่	

14	 กรกฎาคม	 2551	 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการจำกัดความคุ้มครองการเจ็บ

ป่วยฉุกเฉินไม่เกินปีละ	 2	 ครั ้ง	 โดยผู ้ม ีส ิทธิสามารถใช้สิทธิร ับบริการ
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2.1.2	โรคที่ต้องผ่าตัดด่วน	หากปล่อยไว้จะเป็นอันตรายต่อชีวิต	

	 สิ่งที่ต้องพิจารณาประกอบตาม	 2.1.1-2.1.2	 ได้แก	่ ความดันโลหิต	 ชีพจร	

อาการของโรค	 การวินิจฉัยโรค	 แนวทางการรักษาและความเร่งด่วนในการ

รักษา	รวมทั้งคำนึงถึงการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่ออาการป่วยด้วย	

1.	 กรณีที ่ใช้บริการที ่หน่วยบริการซึ ่งขึ ้นทะเบียนไว้ตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ผู้รับบริการไม่ต้องเสีย

ค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย	 และสามารถใช้สิทธิใช้บริการเจ็บป่วย

ฉุกเฉินได้ตามความจำเป็นโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง	 (ยกเลิกการ

จำกัดจำนวนการใช้บริการไม่เกิน	2	ครั้งต่อปี	12)	

2.	 กรณีใช้บริการที่สถานบริการอื่น	ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนที่เกินจากที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพ		

แห่งชาติจ่ายให้สถานบริการ	 โดยสถานบริการดังกล่าวจะต้องแจ้ง

ให้ผู้ป่วยและญาติทราบก่อนการให้บริการทุกครั้ง	

สาธารณสุขกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินที่หน่วยบริการอื่นนอกเหนือจากหน่วยบริการ

ประจำได้ตามความจำเป็น	 โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง	 และออกประกาศคณะ

กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เมื่อวันที่	 31	 กรกฎาคม	 2551	 (มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่	14	กรกฎาคม	2551)		
12	 เป็นสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ	 ของเอกชน	 และของสภากาชาดไทย	

หน่วยบริการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆและสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดเพิ่มเติมที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน

เป็นหน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 และหาก

เป็นสถานบริการของเอกชนจะต้องเป็นสถานบริการที ่ได้ร ับอนุญาตให้

ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและมีมาตรฐานตามที่

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกำหนด	 	
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ผู้มีสิทธิหรือญาติสามารถแสดงความประสงค์ขอย้ายไปหน่วย

บริการประจำของตนได้	 โดยให้ได้รับค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะ

รับส่งผู้ป่วย	(รายละเอียดตามค่าใช้จ่ายฯข้อ	9)	ทั้งนี้	ให้สถานบริการ

อื ่นอำนวยความสะดวกในการนำส่งผู ้มีสิทธิไปรับบริการที ่หน่วย

บริการนั้น	 ในกรณีหน่วยบริการประจำไม่สามารถรับย้ายผู้มีสิทธิ

หรือไม่สามารถจัดหาบริการอื่นให้ได้	 หน่วยบริการประจำจะเป็น

ผู ้ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที ่เกิดขึ ้นหลังจากวันที ่ได้ร ับทราบความ

ประสงค์ขอย้ายให้แก่สถานบริการอื่น	

2.2	 ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินตามข้อบ่งชี้ในข้อ	 2.1	 สามารถใช้บริการดูแล

นอกสถานพยาบาล	 และบริการรับส่งผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินจากที่

เกิดเหตุไปยังหน่วยบริการตามที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ

กำหนด	 โดยสามารถโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์รับ

แจ้งเหตุและสั่งการ	 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 (สพฉ.)	

หมายเลข	1669		

2.3	 กรณีฉุกเฉินจากการได้รับพิษหรือสงสัยว่าอาจได้รับพิษ	 ผู้มี

สิทธิสามารถโทรศัพท์ปรึกษาผู ้เชี ่ยวชาญ	 และ/หรือแพทย์

เฉพาะทางเวชพิษวิทยาได้ที่หมายเลข	1330	

	 3. กรณีที่มีเหตุสมควร	 สามารถเข้ารับบริการที่สถานบริการอื่น13	 ได้	

13	 การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ครั้งที่	 8/2551	 วันที่	

14	 กรกฎาคม	 2551	 มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสิทธิประโยชน์และ

ระบบบริการตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ

เสนอ	 ซึ่งพัฒนาขอบเขตบริการสาธารณสุขครอบคลุมบริการสารทดแทนยา

เสพติด	 (Methadone)	 สำหรับผู้มีสิทธิที่ติดยาเสพติดและสมัครใจเข้ารับการ

บำบัด	โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
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ในกรณีมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ซึ่งเกินศักยภาพหน่วยบริการประจำที่จะให้การ

รักษา	และหน่วยบริการประจำกับผู้มีสิทธิเห็นชอบร่วมกันที่จะให้เข้ารับบริการ

จากสถานบริการอื่นได้	

บริการที่ไม่ครอบคลุม ได้แก่	

 กลุ่มบริการที่เกินความจำเป็นพื้นฐาน 

1)	การรักษาภาวะมีบุตรยาก	

2)	การผสมเทียม	

3)	การเปลี่ยนเพศ	

4)	การกระทำใดๆ	เพื่อความสวยงาม	โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์	

5)	 การตรวจวินิจฉัย	 และรักษาใดๆ	 ที่เกินความจำเป็นและข้อบ่งชี้

ทางการแพทย์	

6)	การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง	

 กลุ่มบริการที่ปัจจุบันมีงบประมาณจัดสรรให้เป็นการเฉพาะหรือ

ครอบคลุมโดยกองทุนอื่น		

7)	 การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดตามกฎหมายว่า

ด้วยยาเสพติด	 (ยกเว้นผู้ติดยาเสพติดประเภทเฮโรอีนที่สมัครใจ

เข้ารับการรักษาและไม่ต้องโทษคดียาเสพติด	ให้ได้รับสารทดแทน

ยาเสพติด	 (เมทาโดน)	 จากหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนได้โดยไม่

ต้องเสียค่าใช้จ่าย	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	2552	เป็นต้นไป)14		

14	การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	9(4)/2550	วัน

ที่	26	กันยายน	2550	มีมติเห็นชอบการขยายบริการทดแทนไตสำหรับผู้ป่วยไต

วายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 โดยรัฐอุดหนุน

บริการทดแทนไตด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนไตแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
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8)	 การบาดเจ็บจากการประสบภัยจากรถ	 ซึ่งอยู่ในความคุ้มครองตาม

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	 เฉพาะส่วนที่บริษัท

หรือกองทุนตามกฎหมายนั้นต้องเป็นผู้จ่าย	

	 กลุ่มบริการอื่นๆ 

9)	 โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภท		

ผู้ป่วยในเกิน	180	วัน	ยกเว้น	กรณีที่จำเป็นต้องรักษาต่อเนื่องจาก

ภาวะแทรกซ้อนหรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์	

10)	 การปลูกถ่ายอวัยวะ	 (organ	 transplantation)	 ยกเว้น	 การปลูกถ่ายไต

เพื่อรักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย15	 การปลูกถ่ายตับในเด็ก	

ทั้งรายเก่าและรายใหม่	 โดยผู้ป่วยไม่ต้องร่วมจ่าย	 และให้มีการเร่งดำเนินการ

พัฒนาระบบรับบริจาคอวัยวะเพื่อให้เพิ่มบริการได้อย่างเต็มที่	 เริ่มตั้งแต่	 1	

มกราคม	2551	
15	การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	9(4)/2550	วัน

ที่	26	กันยายน	2550	มีมติเห็นชอบการขยายบริการทดแทนไตสำหรับผู้ป่วยไต

วายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 โดยรัฐอุดหนุน

บริการทดแทนไตด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนไตแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

ทั้งรายเก่าและรายใหม่	 โดยผู้ป่วยไม่ต้องร่วมจ่าย	 และให้มีการเร่งดำเนินการ

พัฒนาระบบรับบริจาคอวัยวะเพื่อให้เพิ่มบริการได้อย่างเต็มที่	 เริ่มตั้งแต่	 1	

มกราคม	2551	
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16	 การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ครั้งที่	 2/2554	 วันที่	

21	 กุมภาพันธ์	 2554	 มีมติเห็นชอบการเพิ่มสิทธิประโยชน์การผ่าตัดปลูกถ่าย

ตับในเด็ก	 (อายุไม่เกิน	 18	 ปี)	 สำหรับผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคท่อน้ำดีตีบตันแต่

กำเนิด	และโรคอื่นๆที่ทำให้เกิดภาวะตับวาย	โดยการปลูกถ่ายทั้งจากผู้บริจาค

ที่ยังมีชีวิต	และจากผู้เสียชีวิต	และให้มีผลตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2554	เป็นต้น

ไป	
17	 การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ครั้งที่	 3/2554	 วันที่	

14	 มีนาคม	 2554	 มีมติเห็นชอบให้การปลูกถ่ายหัวใจเป็นสิทธิประโยชน์ใน

ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2554	เป็นต้นไป	

(อายุไม่เกิน	18	ปี)	สำหรับผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด	

และโรคอื่นๆ	ที่ทำให้เกิดภาวะตับวาย	16	การปลูกถ่ายหัวใจ	17	
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การลงทะเบียน 
และการเลือกหน่วยบริการประจำ 2.2 

การลงทะเบียนประชาชน 
ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
	 ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.2545	 หมวด	 1	

มาตรา	5	กำหนดให้บุคคล	ทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน

และมีประสิทธิภาพ	 และตามมาตรา	 6	 กำหนดให้บุคคลที่ประสงค์จะใช้สิทธิ

ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 ให้ยื่นคำขอลงทะเบียนต่อสำนักงาน

หรือหน่วยงานที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด	 และเลือก

หน่วยบริการเป็นหน่วยบริการประจำของตน	 เพื่อมีหน่วยบริการประจำให้การ

ดูแลสุขภาพอย่างผสมผสานทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ	 การป้องกันโรค	

การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 ดังนั้น	 การดำเนินการเพื่อให้

ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับการลงทะเบียนและเลือกหน่วยบริการประจำ	 จึงเป็น

ขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนผู้มีสิทธิ	 ได้รับสิทธิในระบบ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างครบถ้วน	ถูกต้อง	สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และ

ข้อบังคับที่กำหนด	และเพิ่มความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพของประเทศ		
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
1.	 เป็นบุคคลสัญชาติไทย1	

2.	 มีเลขประจำตัวประชาชน	 13	 หลักอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 โดย

ต้องมีข้อมูลอยู ่ในฐานข้อมูล	 ประชากรของสำนักบริหารการ

ทะเบียน	กระทรวงมหาดไทย	

3.	 ไม่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพอื่นที่รัฐจัดให้	ได้แก่		

3.1	 ผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม		

3.2	 ข้าราชการ	หรือลูกจ้างของส่วนราชการทุกประเภท	

3.3	 พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ได้แก่	

องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)	 องค์การบริหารส่วน

ตำบล(อบต.)	และเทศบาล	

3.4	 พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ	

3.5	 คู่สมรส	 บุตร	 หรือ	 บิดา	 มารดา	 หรือ	 บุคคลอื่นใดที่ได้รับ

สวัสดิการการรักษาพยาบาลโดย	อาศัยสิทธิของบุคคลตาม	

(3.2)	(3.3)	(3.4)		

18	 การประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2545	 เป็น

ไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	แห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.2540	มาตรา	52	

และมาตรา	82		โดยมาตรา	52	ได้บัญญัติให้	“ชนชาวไทย”	ย่อมมีสิทธิเสมอ

กันในการรับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน	 ดังนั้นการกำหนดให้	 “บุคคล”	

มีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานตามมาตรา	 5	 ของพระราช

บัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 จึงหมายถึง	 “บุคคลที่มีสัญชาติไทย”		

เพื่อให้สอดคล้องกับที่ระบุในรัฐธรรมนูญ	 (มาตรา	 82	 บัญญัติให้	 รัฐต้องจัด

และส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับริการ	 ที่ได้มาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง)	
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3.6	 ครูโรงเรียนเอกชน	

3.7	 ข้าราชการการเมือง	 ได้แก่	 นายกรัฐมนตรี	 รองนายก

รัฐมนตรี	 รัฐมนตรีว่าการ	 รัฐมนตรีช่วยว่าการ	 สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร	และสมาชิกวุฒิสภา	ซึ่งรัฐได้จัดหาสวัสดิการ

ด้านการรักษาพยาบาลให้อยู่แล้ว	

3.8	 ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานอื่นของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่

ม ีส ิทธิได้ร ับการรักษาพยาบาลโดยใช้จ่ายจากเงินงบ

ประมาณของรัฐ	

	 หมายเหตุ คนไทยที่กำลังอาศัยอยู่ในต่างประเทศติดต่อกันมากกว่า	2	ปี

ขึ้นไป	 (ข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)	 หรือ	 ผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งใน

ต่างประเทศ	 (ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน)	 จะสามารถใช้สิทธิหลัก

ประกันสุขภาพถ้วนหน้าได	้ ต่อเมื่อเดินทางกลับมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้ว	

เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้จัดสรรงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลกลุ่ม

ดังกล่าว	ในขณะที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ	

 
แนวทางปฏิบัติในการลงทะเบียนแก่ผู้มีสิทธิ  
	 1.	 ผู้มีสิทธิที่ประสงค์ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำหรือเปลี่ยน

หน่วยบริการประจำ	ให้ยื่น“แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า/ขอเปลี่ยนหน่วยริการประจำ”	 รวมทั้งเลือกหน่วยบริการประจำ	ณ	

จุดรับคำร้องลงทะเบียน	 หรือหน่วยรับลงทะเบียน	 พร้อมแนบหลักฐาน

ประกอบการขอลงทะเบียน	ดังนี้	

1.1	 แบบคำร้องลงทะเบียนฯ	ที่กรอกและลงนามสมบูรณ์แล้ว		

•	 กรณีเด็กอายุต่ำกว่า	 15	 ปีให้บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง

ตามกฎหมาย	เป็นผู้ลงนาม		
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•	 กรณีไม่สามารถยื่นคำร้องลงทะเบียนด้วยตนเอง	 ต้องมี

หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับ

มอบอำนาจ	

1.2	 บัตรประจำตัวประชาชน	 หรือบัตร/เอกสารอื่นใดที่ทางราชการ

ออกให้ที่มีเลขประจำตัว	 ประชาชน	 13	 หลักและมีรูปถ่ายติดอยู่	

(หรือสำเนาสูติบัตรในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า	15	ปี	)		

1.3	 สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง	 หรือสำเนาจากการตรวจสอบสิทธิ

หน้าเว็บ	สปสช.	แสดงเป็นหลักฐานโดยเจ้าตัวรับรอง	

•	 ในกรณีพักอาศัยไม่ตรงกับที่อยู่ในทะเบียนบ้าน	 ให้แสดง

หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง	ที่แสดงว่าตนเองมีถิ่นที่อยู่หรือ

พักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ	ดังนี้	

•	 สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านที่ผู้ขอลงทะเบียนไปพัก

อาศัยอยู่พร้อมการรับรองของเจ้าบ้านว่าผู้ขอลงทะเบียน

พักอาศัยอยู่จริง		

•	 หนังสือรับรองของผู้นำชุมชนพร้อมสำเนาบัตรผู้นำชุมชน

ของผู้รับรอง	

•	 ใบเสร็จรับเงินค่าสาธารณูปโภค	 (ค่าน้ำ	 หรือ	 ค่าไฟ	 หรือ	

ค่าโทรศัพท์)	 หรือใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก	 หรือ	 สัญญา

เช่าที่พัก	 ที่ระบุชื่อของผู้ขอลงทะเบียน	 หรือ	 เอกสารอื่นๆ	

ที่เจ้าตัวลงชื่อรับรอง	

	 2.	 ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตามมาตรา	 6	 (สิทธิว่าง)	 อาจเข้ารับ

บริการสาธารณสุขครั้งแรกที่หน่วยบริการใดก็ได้	 โดยหน่วยบริการที่ให้บริการ

แก่ผู้มีสิทธิต้องจัดให้ผู้มีสิทธินั้นลงทะเบียน/เลือกหน่วยบริการประจำ	และแจ้ง

ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทราบภายใน	 30	 วันนับแต่ให้บริการ	

ตามข้อกำหนดในมาตรา	 8	 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	
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พ.ศ.2545	 ทั้งนี้	 หน่วยบริการที่ให้บริการและลงทะเบียนให้ผู้มีสิทธิดังกล่าว	

ต้องเก็บแบบคำร้องลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานการขอลงทะเบียนของผู้มี

สิทธิไว้เป็นหลักฐานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า	2	ปี		

	 3.	การลงทะเบียนตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		

3.1	 การลงทะเบียนให้แก่ผู้มีสิทธิที่เป็นเด็ก	 0-5	 ปี	 ตามประกาศคณะ

กรรมการหลักประกันสุขภาพ	 เรื่องสิทธิของเด็กแรกเกิด	 ลงวันที่	

29	 พฤษภาคม	 2545	 ได้กำหนดให้เด็กแรกเกิดมีสิทธิรับบริการ

ทางการแพทย์ได้ตั้งแต่แรกเกิด	และให้หน่วยบริการที่ให้บริการจัด

ให้เด็กแรกเกิดได้รับการลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำด้วย

นั้น	 เพื่อลดภาระหน่วยบริการและเพื่อให้เด็กแรกเกิดได้รับการ

บริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง	 คณะกรรมการหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ	จึงมีมติในการประชุม	ครั้งที่	8	เมื่อวันที่	8	

พฤษภาคม	 2549	 ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ลง

ทะเบียนแทนเด็ก	0-5	ปี	ที่ไม่มีสิทธิอื่นใดที่รัฐจัดให้และยังไม่ได้รับ

การลงทะเบียน	 โดยดำเนินการลงทะเบียนแทนในเด็ก	 กลุ่มอายุ			

0	 -	 5	 ปี	 ที่มีมารดาเป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือ

สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม	 ตามเงื ่อนไขที่กำหนด	

ปีงบประมาณละ	 2	 คร ั ้ง	 โดยในปีงบประมาณ	 2552	 และ

ปีงบประมาณ	2553	ได้เพิ่มเป็น	3	ครั้งต่อปี	และ	4	ครั้งต่อปี	ตาม

ลำดับ	 โดยในปีงบประมาณ	 2555	 กำหนดลงทะเบียนแทนทุกเดือน	

เดือนละ	1	ครั้ง		

3.2	 การลงทะเบียนให้แก่ผู้ประกันตนที่หมดสิทธิประกันสังคม	 คณะ

กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	มีมติในการประชุม	ครั้งที่	8	

เมื่อวันที่	 8	สิงหาคม	2554	 ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

ลงทะเบียนแบบต่อเนื่องแทนผู้ประกันตนที่หมดสิทธิประกันสังคม
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ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ	 โดยมอบหมายให้

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติลงทะเบียนเลือกหน่วย

บริการประจำให้ผู ้มีสิทธิเป็นการชั ่วคราวก่อนตามเงื ่อนไขที ่

กำหนด	 หากผู้มีสิทธิไม่พอใจหน่วยบริการประจำที่เลือกให้	 ก็

สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการได้โดยไม่นับครั้งการเปลี่ยน	 (2	 ครั้ง

ต่อปี)	 โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม	 2554	 เป็นต้นไป	

และกำหนดลงทะเบียนแทนอย่างน้อย	เดือนละ	1	ครั้ง	

3.3	 การลงทะเบียนให้แก่ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	 และครอบครัวที่หมด

สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล	 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	มีมติในการประชุม	ครั้งที่	 8	 เมื่อวันที่	 8	สิงหาคม	2554	

ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ลงทะเบียนแบบต่อ

เนื่องแทนข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจและครอบครัวที่หมดสิทธิการเบิก

ค่ารักษาพยาบาลที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ	

โดยมอบหมายให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติลง

ทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำให้ผู้มีสิทธิเป็นการชั่วคราวก่อน

ตามเงื่อนไขที่กำหนด	 หากผู้มีสิทธิไม่พอใจหน่วยบริการประจำที่

เลือกให้	 ก็สามารถเปลี ่ยนหน่วยบริการได้โดยไม่นับครั ้งการ

เปลี่ยน	(2	ครั้งต่อปี)	โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม	2554	

เป็นต้นไป	และกำหนดลงทะเบียนแทนอย่างน้อย	เดือนละ	1	ครั้ง	

	

แนวทางการปรับปรุงสิทธิ 
	 1.	การปรับปรุงสิทธิระหว่างกองทุน	

1.1	 การปลดสิทธิจากกองทุนอื่น	 ให้เป็นผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ตามมาตรา	 6	 (สิทธิว่าง)	 เพื ่อให้ประชาชนสามารถเลือกลง

ทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	
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1.2	 การปรับปรุงสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือกรณีผู้มีสิทธิที่

ยังไม่ได้ลงทะเบียนตามมาตรา	 6	 (สิทธิว่าง)	 ให้เป็นสิทธิกองทุน

อื่น	 (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ครูเอกชน)	 ในกรณีหน่วยงานนั้นไม่ได้

เบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางและข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร	

	 2.	 การคืนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 กรณีมีสิทธิกองทุนอื่น

เพียง	 1	 เดือนก่อนเป็นสิทธิว่าง	 คณะทำงานบริหารระบบทะเบียน	 ครั้งที่1/

2551	 เมื่อวันที่	 16	 พฤศจิกายน	 2550	 มีมติให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติดำเนินการคืนสิทธิให้ประชาชนได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วน

หน้าที่หน่วยบริการเดิม	 ในกรณีที่สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเปลี่ยนเป็น

สิทธิอื่นเพียง	1	เดือนแล้วกลับเป็นสิทธิว่าง	เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม	

2551	โดยดำเนินการเดือนละ	1	ครั้ง	ทุกวันที่	28	ของเดือน	

	 3.	 การปรับปรุงสิทธิและเปลี่ยนหน่วยบริการให้แก่ทหารเกณฑ์ที่ปลด

ประจำการ	 ในการลงทะเบียนกลุ่มทหารกองประจำการ(ทหารเกณฑ์)	 ให้กรม

แพทย์ทหาร	 กระทรวงกลาโหม	ต้นสังกัดของกลุ่มทหารกองประจำการ	 ซึ่งได้

รับมอบอำนาจจาก	 สปสช.	 ให้มีบทบาท	 เป็น	 สปสช.สาขาจังหวัด	 บริหาร

จัดการแบบคำร้องลงทะเบียนและเอกสารประกอบการขอลงทะเบียนของ

ทหารกองประจำการด้วยตนเอง	 รวมทั้งแบบคำร้องและเอกสาร	 หลักฐาน	

ประกอบการขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำหลังการปลดประจำการ	 โดยเก็บ

หลักฐานดังกล่าวไว้ที่กรมแพทย์ทหาร	ทั้งนี้ให้จัดส่งข้อมูลการลงทะเบียนของ

กลุ่มทหารกองประจำการ	และทหารเกณฑ์ที่ปลดประจำการ	ให้	สปสช.ทุกวัน

ที่	22	ของเดือน	

 
การเลือกหน่วยบริการประจำ 
	 ผู้มีสิทธิที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียน	 จะต้องเลือกหน่วยบริการเพื่อเป็น

หน่วยบริการประจำของตน	 ซึ่งตามข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
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แห่งชาติ	ว่าด้วยหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการขอลงทะเบียนเลือกหน่วย

บริการ	 พ.ศ.	 2546	 กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกหน่วยบริการที่อยู่ในพื้นที่	 ตำบล

หรืออำเภอ	ที่ตนมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน	หรือที่ตนพักอาศัยอยู่จริง	หรือที่อยู่

ต่อเนื่อง	 เป็นหน่วยบริการประจำ	 โดยให้คำนึงถึงความสะดวกหรือความ

จำเป็นของตนเป็นสำคัญ	 การกำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกหน่วยบริการ	 ที่อยู่ใน

พื้นที่ตำบลหรืออำเภอ	 ที่ตนพักอาศัยอยู่จริงและที่ตนเองสะดวก	 เป็นหน่วย

บริการประจำ	 ก็เพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดในการจัดให้มี	 “หน่วยบริการใกล้

บ้านใกล้ใจ”	 ไว้สำหรับดูแลสุขภาพของผู้มีสิทธิ	 อย่างผสมผสานและต่อเนื่อง	

แต่ทั้งนี้	 ผู้มีสิทธิต้องเลือกหน่วยบริการประจำตาม	 รายการเครือข่าย	 หน่วย

บริการ	ที่แต่ละจังหวัดกำหนดไว้	 	

	 การเลือกหน่วยบริการเป็นหน่วยบริการประจำ	 เป็นการเลือกโดยความ

สมัครใจของประชาชน	 ดังนั้น	 จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการ

เลือกหน่วยบริการ	 ที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชน	 โดยที่ไม่

ส่งผลกระทบต่อระบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคซึ่งเป็นหัวใจของ

ภารกิจในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 จึงมีกรอบแนวคิดในการ

เลือกหน่วยบริการประจำ	ดังนี้		 	

1.	 เพิ่มทางเลือกในการเลือกหน่วยบริการประจำให้กับประชาชน	

โดยเน้นหลักการเลือกหน่วยบริการใกล้บ้านใกล้ใจ	

2.	 คำนึงถึงความจำเป็นและความสะดวกในการเดินทางเข้ารับ

บริการของประชาชน	

3.	 ให้ประชาชนเลือกโดยเน้นหลักการเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคนำการรักษา	

4.	 ให ้ความสำคัญกับหน่วยบร ิการปฐมภูม ิและสนับสนุนให ้

ประชาชนไปใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิก่อน	
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5.	 สนับสนุนให้คณะกรรมการท้องถิ ่นมีส่วนร่วมในการกำหนด

รายการเครือข่ายหน่วยบริการที่ให้ประชาชนเลือก	 โดยเน้นหลัก

การเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนำการรักษา	

	

การกำหนดจำนวนครั้ง 
ในการลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ 
	 ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำเรียบร้อยแล้ว	 หากมี

ความประสงค์จะขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ	 สามารถกระทำได้โดย	 ยื่น

แบบคำร้องลงทะเบียนฯเพื่อขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำพร้อมแนบหลักฐาน

ประกอบการลงทะเบียนเช่นเดียวกับการลงทะเบียนปกติ	 รวมทั้งบัตรประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าใบเดิม	ได้ที่จุดรับคำร้องลงทะเบียน	หรือหน่วยรับลงทะเบียน

และออกบัตร	 แต่ต้องไม่เกิน	 2	 ครั้ง	 ในแต่ละปีงบประมาณ	 ทั้งนี้	 ไม่นับรวม

ครั้งแรกของการลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ	 การลงทะเบียนเปลี่ยน

หน่วยบริการประจำอันเนื่องมาจากการจัดแบ่งพื้นที่ในการดูแลประชากรใหม่

ตามมติของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด	 (อปสจ.)	 การ

ลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ	 อันเนื่องมาจากมีหน่วยบริการเข้าใหม่

หรือหน่วยบริการลาออกจากโครงการ	 การลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการ

ประจำตามโครงการโรงพยาบาลลดความแออัด	 และการลงทะเบียนเปลี่ยน

หน่วยบริการประจำ	 ครั้งแรกในกรณีที่หน่วยบริการประจำที่สำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	ลงทะเบียนแทนให้แก่เด็กแรกเกิด	ตามมติของคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ตรงตามพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดพักอาศัยอยู่จริง	

	 การยื่นคำขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำในระหว่างการรับบริการเป็น		

ผู้ป่วยใน	 (Admit)	 จะมีผลให้เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้	 ต่อเมื่อสิ้นสุดการ

รับบริการในหน่วยบริการ	(Discharge)	ในครั้งนั้นแล้วเท่านั้น	ทั้งนี้	เนื่องจากจะ

มีผลกระทบต่อการจ่ายค่าชดเชยให้หน่วยบริการที่ให้การรักษาในครั้งนั้น		
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การเข้ารับบริการสาธารณสุข 
	 ตั้งแต่เริ่มดำเนินการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นต้นมา		

ผู้มีสิทธิที่ได้รับการลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำแล้ว	 จะได้รับบัตร

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	(บัตรทอง)	ซึ่งในบัตรจะระบุข้อมูลพื้นฐานของผู้มีสิทธิ	

และข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิ	หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ	หน่วยบริการประจำ

ของผู้มีสิทธิพร้อมคำแนะนำการใช้บัตร	 เพื่อให้ผู้มีสิทธิใช้เป็นหลักฐานในการ

เข้ารับบริการสาธารณสุขโดยแสดงควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน	แต่เพื่อ

อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล	 “คน

ไทย	1	ใบ	ก็พอ”	ที่ต้องการบูรณาการบัตรประจำตัวประชาชน	กับ	บัตรที่ออก

โดยส่วนราชการ	 ให้เป็นบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์	 (Smart	

Card)	 เพียงใบเดียว	 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้รับบริการต่างๆ	 จากหน่วย

งานภาครัฐและเอกชนได้โดยไม่ต้องพกพาบัตร	หลายใบ	โดยที่	บัตรประจำตัว

ประชาชนแบบเอนกประสงค์	(Smart	Card)	จะมี	Memory	chip	ที่สามารถบรรจุ

ข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพได้อย่างครบถ้วนทั้ง	 3	 กองทุน	 คือสิทธิหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า	 สิทธิผู ้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม	 และสิทธิ

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ	รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญอื่นๆ	โดย

ข้อมูลที่บรรจุอยู่ใน	Memory	 chip	 จะถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกครั้ง	 เมื่อมี

การอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์	 (Smart	 Card)	

ผ่านเครื่องอ่านบัตร	 (Card	 Reader)	 ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต	 โดยข้อมูลสิทธิ

ประกันสุขภาพใน	Memory	 chip	 ก็จะถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามข้อมูล

สิทธิใน	Website	 ตรวจสอบสิทธิของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

ทั้งนี้	 เนื่องจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูล

กับสำนักบริหารการทะเบียน	 (สนบท.)	 กระทรวงมหาดไทย	 (ณ	ขณะนี้	 Smart	

Card	 รุ ่นมีตราครุฑ	 เท่านั ้น	 ที ่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น)	 ดังนั ้น	 ใน

ปีงบประมาณ	 2552	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 จึงได้จัดทำ	
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โครงการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า		

(บัตรทอง)	 ในการเข้ารับบริการสาธารณสุข	 โดยได้ดำเนินการเต็มพื้นที่ใน		

ทุกจังหวัด	 ตั้งแต่	 1	 ตุลาคม	 2552	 และมีแนวทางปฏิบัติหลักๆ	 สำหรับหน่วย

บริการในพื้นที่	ดังนี้		

1.	 ให้ประชาชนยื ่นบัตรประจำตัวประชาชน	 (แบบเดิมหรือแบบ

เอนกประสงค์	 ก็ได้)	 เพียงใบเดียวในการเข้ารับบริการสาธารณสุข	

โดยไม่ต้องยื ่นบัตรทอง	 สำหรับรายที ่ไม่ต้องมีบัตรประจำตัว

ประชาชน	ได้แก่	เด็กอายุต่ำกว่า	15	ปี	และผู้ที่อายุเกิน	70	ปี	ให้

ใช้สูติบัตร	หรือ	สำเนาทะเบียนบ้าน	แล้วแต่กรณี		

2.	 บริหารจัดการความแออัดหน้าแผนกเวชระเบียน	ในการตรวจสอบ

สิทธิประชาชนเมื่อประชาชนไม่ต้องแสดงบัตรทองแล้ว	

3.	 บริหารจัดการให้ประชาชนจดจำหน่วยบริการปฐมภูมิ	 และหน่วย

บริการประจำของตนเองได้	 เนื่องจากบัตรประจำตัวประชาชนไม่

ได้แสดงข้อมูลหน่วยบริการของประชาชน		

4.	 ร่วมกับสำนักทะเบียนอำเภอหรือท้องถิ่นในการรณรงค์	 จัดทำบัตร

ประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์	(Smart	Card)	รุ่นมีตราครุฑ	

ให้แก่ประชาชน	 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก	

Smart	Card	ได้เต็มประสิทธิภาพ	

5.	 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบล่วงหน้าอย่างเหมาะสม	

รวมทั้งจัดทำป้าย	 “ที่นี ่ยินดีรับบัตรประจำตัวประชาชน	 หรือ	

Smart	Card	แทนบัตรทอง”	ไว้ที่หน่วยบริการ		
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การควบคุมคุณภาพการลงทะเบียนประชาชนผู้มีสิทธิฯ 
	 คุณภาพของการลงทะเบียน	 มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการลง

ทะเบียนประชาชนผู้มีสิทธิ	 การลงทะเบียนอย่างมีคุณภาพ	 โดยมีการให้คำ

แนะนำเรื ่องสิทธิแก่ประชาชน	 มีการตรวจสอบสิทธิประชาชนก่อนการลง

ทะเบียน	 มีการให้ผู้ขอลงทะเบียนกรอกแบบคำร้องลงทะเบียนฯพร้อมแนบ

เอกสารหลักฐานตามที่กำหนดทุกราย	 จะมีผลให้การลงทะเบียนไม่มีการซ้ำ

ซ้อนกับกองทุนอื่นหรือซ้ำซ้อนระหว่าง	 หน่วยบริการ	 และไม่มีการลงทะเบียน

พลการ	 ซึ่งเป็นคุณภาพการลงทะเบียนที่พึงปรารถนา	 สำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติส่วนกลาง	 เขต	 และสาขาจังหวัด	 จึงร่วมกันพัฒนาระบบ

ทะเบียน	 โดยจัดแบ่งประเภทของหน่วยทะเบียน	 และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

ทะเบียนพร้อมบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน	 มีการกำหนดสิทธิในการเข้าใช้งาน

ฐานข้อมูลกลางให้ตรงตามบทบาทหน้าที ่ในการลงทะเบียน	 โดยมีนาย

ทะเบียนเป็นผู้ดูแล	 ให้คำแนะนำ	 ตรวจสอบ	 อนุมัติ	 แก้ไข	 ควบคุมกำกับการ

ลงทะเบียนภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ	 และให้มีหน่วยตรวจสอบและประเมินผล

การลงทะเบียนของหน่วยทะเบียน	 เพื่อติดตามกำกับและแก้ไขปัญหาการลง

ทะเบียน	ดังแผนภูมิ		
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	 ในการควบคุมกำกับให้หน่วยทะเบียนทุกแห่งในพื้นที่ที ่รับผิดชอบ	

ดำเนินการลงทะเบียนให้มีคุณภาพ	 ตามแนวทางในแฟ้ม	คู่มือการบริหารงาน

ลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 เพื่อให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน	 ทั ้งนี ้	 หากนายทะเบียนและเจ้าหน้าที ่ประจำหน่วยทะเบียนทุก

ประเภทร่วมมือกันดำเนินการลงทะเบียนตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดอย่าง

เคร่งครัดและครบถ้วนแล้ว	 การลงทะเบียนย่อมมีคุณภาพตามคาดหวัง	 และ

สามารถลดการลงทะเบียนซ้ำซ้อน	 การลงทะเบียนพลการ	 และการร้องเรียน

จากประชาชน	

	 หน่วยทะเบียนที่สำคัญและมีบทบาทในการช่วยให้การลงทะเบียนมี

คุณภาพอีกหน่วยงานหนึ่ง	คือ	หน่วยตรวจสอบและประเมินผล	โดยสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	 จะเป็นผู้แต่งตั้งทีม	 ผู้ตรวจสอบและประเมิน

ผลระดับเขตและระดับจังหวัด	 เพื ่อออกตรวจสอบและประเมินผลการลง

ทะเบียนของหน่วยทะเบียน	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	ดังนี้	

•	 ทีมผู้ตรวจสอบและประเมินผลระดับเขต	 มีหน้าที่ตรวจสอบและ

ประเมินผล	 หน่วยตรวจสอบและประเมินผลระดับจังหวัด	

(สปสช.สาขาจังหวัด)	ทุกจังหวัดในเขตที่รับผิดชอบ	

•	 ทีมผู้ตรวจสอบและประเมินผลระดับจังหวัด	 มีหน้าที่ตรวจสอบ

และประเมินผล	หน่วยรับลงทะเบียนในจังหวัดที่รับผิดชอบ	

	 (ดูรายละเอียด	 วิธีการตรวจสอบประเมินผล	 /	 แบบประเมินผล	 จาก

แฟ้มคู่มือการบริหารงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	)	

	

	 สถานการณ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	

ณ	 เดือนกันยายน	 2554	 มีผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 (UC)	 จำนวน

ทั้งสิ้น	48.12	ล้านคน	คิดเป็น	73.75	%	ของประชาชกรทั้งประเทศ	(65.24	ล้าน

คน)	 สำหรับ	 ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพของประเทศ	 มีผู้มีสิทธิหลัก
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ประกันสุขภาพที่รัฐจัดให้แล้วทั้งสิ้น	 63.89	 ล้านคน	 คิดเป็น	 97.92	%	 ของ

ประชากรทั้งประเทศ	(ไม่รวมสถานะคนต่างด้าว	คนไทยในต่างประเทศ	บุคคล

ที่ยังไม่ลงทะเบียนตามมาตรา6	บุคคลรอพิสูจน์สถานะ	)		

	

การสร้างหลักประกันสุขภาพแก่กลุ่มบุคคล 
ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 
	 การดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 ตั้งแต่มีการประกาศ

ใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.2545	 เป็นต้นมาจนถึง

ปัจจุบัน	 ยังมีบุคคลกลุ ่มหนึ ่งที ่ยังไม่สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ		

ถ้วนหน้า	 เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสิทธิและสถานะในการพิสูจน์การเป็นผู้มี

สัญชาติไทย	จึงไม่ได้รับการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า		

	 ก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	

2545	 กลุ่มบุคคลดังกล่าวที่มีที่พักอาศัยที่ชัดเจนและอยู่ในประเทศไทยมาเป็น

เวลานาน	 รวมทั้งกลุ่มที่พำนักอยู่ในสถานควบคุมของทางราชการ	 จะได้รับ

สิทธิตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสวัสดิการประชาชนด้านการ

รักษาพยาบาล	 (สปร.)	 แต่เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	2545	มีผลให้บุคคล	กลุ่มดังกล่าวไม่สามารถเข้าสู่ระบบ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้	 เนื่องจากไม่ได้มีสัญชาติไทยหรือมีปัญหา

สถานะทางทะเบียน	ดังนั้น	เมื่อเกิดการเจ็บป่วย	จึงเป็นภาระของหน่วยบริการ

ที่ต้องให้การสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล	 เนื่องจากไม่มีงบประมาณจากภาค

รัฐสนับสนุน	รวมทั้งภาระในด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	ซึ่งหาก

ละเว้นจะเกิดการแพร่กระจายของโรคได้		

	 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้ตระหนักถึงปัญหา		

ดังกล่าวข้างต้น	 จึงมีมติในการประชุมครั้งที่	 1/2548	 เมื่อวันที่	 17	 มกราคม	

2548	 เห็นชอบให้บุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน	หรือที่เกิดใน
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ประเทศไทย	 ที่ยังพิสูจน์สัญชาติไม่ได้และมีข้อมูลอยู่ในฐานทะเบียนราษฎรได้

รับสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 และในการประชุมครั้งที่	 16/

2549	 เมื่อวันที่	 27	 พฤศจิกายน	 2549	 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ		

แห่งชาติ	 ยังคงยืนยันหลักการตามมติการประชุมครั ้งที ่	 1/2548	 ดังนั ้น

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 จึงได้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย	 เสนอ

ต่อคณะรัฐมนตรี	 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	 ในการจัดสรรงบประมาณ

การสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่บุคคลกลุ่มดังกล่าวแล้ว	 ตามหนังสือ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ที ่	 สปสช.	 05/03130	 ลงวันที ่	 13	

พฤษภาคม	2552	ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี	วันที่	 23	มีนาคม	2553	 	 ได้อนุมัติ

ให้สิทธิ	 (คืนสิทธิ)	 ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและ

สิทธิแล้ว	 โดยมอบให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการ	 ทั ้งนี ้	 เริ ่มตั ้งแต่			

1	เมษายน	2553	เป็นต้นไป	
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	 มาตรา	44	แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.2545	

กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 จัดให้มีการขึ้นทะเบียน

หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการแล้วประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	

เพื่อให้บุคคลลงทะเบียนเลือกเป็นหน่วยบริการประจำของตน	 ตามมาตรา	 6	

ซึ่งการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการรวมทั้งวิธีการ

ประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่คณะกรรมการหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด		

	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้ออกข้อบังคับและประกาศที่

เกี่ยวข้องกับมาตรฐานหน่วยบริการสาธารณสุขและการขอขึ้นทะเบียนเป็น

หน่วยบริการ	(รายละเอียดในภาคผนวก	3)	ไว้ดังนี้	

	 ก)	 ข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์	

วิธีการและเงื ่อนไข	 การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วย

บริการ	พ.ศ.	2547	

ประเภทของหน่วยบริการ 
และเครือข่ายหน่วยบริการ 3.1 

3.1	ประเภทของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ	
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	 ข)	 ข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ว่าด้วยมาตรฐาน

การให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ	พ.ศ.2548		

	 ค)	 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เรื่องเกณฑ์การตรวจ

ประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่	9	สิงหาคม	2548		

	

1. ประเภทของหน่วยบริการ 
	 ตามข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์	

วิธีการ	 และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ	

พ.ศ.2547	ได้กำหนดประเภทของหน่วยบริการไว้	4	ประเภท	ได้แก่	

 1.1 “หน่วยบริการประจํา”	หมายถึง	สถานบริการที่มีสถานะ	ดังนี้		

•	 สถานบริการ	 หรือกลุ่มสถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วย

บริการประจํา		

•	 สามารถจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิที่จําเป็นต่อสุขภาพ

และการดํารงชีวิตได้อย่างเป็นองค์รวม	 ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ	

การป้องกันโรค	การตรวจวินิจฉัยโรค	การรักษาพยาบาล	และ

การฟื้นฟูสมรรถภาพ			

•	 ต้องให้บริการด้านเวชกรรมด้วยตนเอง		

•	 มีเครือข่ายหน่วยบริการเพื่อการส่งต่อผู้รับบริการ	 ไปรับบริการ

สาธารณสุขในกรณีที่เกินขีดความสามารถ		

•	 ผู้มีสิทธิสามารถเลือกลงทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจําของตน		

•	 ได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในลักษณะเหมาจ่าย

รายหัวและค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขอื่นจากกองทุน	

ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด	
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	 1.2	“หน่วยบริการปฐมภูมิ”	หมายถึง	สถานบริการที่มีลักษณะ	ดังนี้		

•	 สถานบริการ	 ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือ

ข่ายของหน่วยบริการประจํา		

•	 สามารถจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิด่านเวชกรรม

และทันตกรรมขั้นพื้นฐานได้อย่างเป็นองค์รวม	 ทั้งการสร้าง

เสริมสุขภาพ	การป้องกันโรค	การตรวจวินิจฉัยโรค	การรักษา

พยาบาล	และการฟื้นฟูสมรรถภาพ	

•	 ผู้มีสิทธิของหน่วยบริการประจําดังกล่าว	 สามารถใช้บริการ

สาธารณสุข	ณ	หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายได้		

•	 ได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการประจํา

หรือจากกองทุนตามที ่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ		

แห่งชาติกําหนด	

 1.3 “หน่วยบริการร่วมให้บริการ”	 หมายถึงสถานบริการที่มีลักษณะ	

ดังนี้		

•	 สถานบริการที่จัดบริการสาธารณสุขไม่ครบเกณฑ์ระดับปฐมภูมิ		

•	 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการสาธารณสุขเฉพาะ

ด้านใดด้านหนึ่ง		

•	 มีข้อตกลงเป็นหนังสือกับหน่วยบริการประจํา	 ในการให้บริการ

สาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิ		

•	 ได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการประจํา

ตามข้อตกลง	

 1.4 “หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ”	 หมายถึงสถานบริการที่มีลักษณะ	

ดังนี้		

•	 สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ	
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•	 สามารถจัดบริการสาธารณสุขระดับทุติยภูมิ	 ตติยภูมิ	 หรือ

เฉพาะทาง		

•	 ผู้มีสิทธิสามารถใช้บริการสาธารณสุข	ณ	 หน่วยบริการที่รับ

การส่งต่อได้เมื่อได้รับการส่งต่อ	 หรือได้รับความเห็นชอบจาก

หน่วยบริการประจําหรือตามที่สํานักงานกําหนด		

•	 ได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการประจํา	

หรือจากกองทุน	 ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ		

แห่งชาติกําหนด	

	

2. เครือข่ายหน่วยบริการ  
 2.1 ความหมายของเครือข่ายหน่วยบริการ	 หมายถึง	 กลุ่มของ

หน่วยบริการที่มีลักษณะ	ดังนี้		

•	 หน่วยบริการหลายหน่วยที่รวมตัวกันขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่าย

หน่วยบริการตามที่สํานักงานประกาศ	 เพื่อทำหน้าที่ในการ

ดูแลด้านสุขภาพของประชาชนที่เลือกลงทะเบียนไว้ในเครือ

ข่ายหน่วยบริการของตน	

•	 แต่ละเครือข่ายมีหน่วยบริการประจําหนึ่งหน่วยเป็นแกนกลาง	

รวมกับหน่วยบริการที่รับการส่งต่อและ	 หน่วยบริการปฐมภูมิ	

ทั้งนี้อาจมีหน่วยบริการร่วมให้บริการเข้าร่วมก็ได้		

•	 การจัดเครือข่ายต้องคํานึงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร	์ ศักยภาพ

ของหน่วยบริการและความสะดวกในการเข้าถึงบริการของ

บุคคลเพื่อประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่	
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 2.2 รูปแบบการจัดเครือข่ายหน่วยบริการ 

 1. รูปแบบที่ผู้มีสิทธิอยู่ในตำบลที่ไม่ติดต่อกับจังหวัดอื่น  

	 ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ สาขาจังหวัดจัดทำบัญชี

รายการเครือข่ายหน่วยบริการประจำให้ผู้มีสิทธิเลือกของแต่ละตำบลเป็นราย

ตำบล	 โดยแต่ละตำบลมีบัญชีรายการหน่วยบริการประจำ	 ซึ่งกำหนดหน่วย

บริการปฐมภูมิ	 และหน่วยบริการประจำ	 (เช่น	 สถานีอนามัยและโรงพยาบาล	

ศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล	เป็นต้น)	หรือคลินิกชุมชนอบอุ่น	และ

หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ	 ให้ผู้มีสิทธิเลือกมากกว่า	 1	 รายการขึ้นไป	 ยกเว้น

พื้นที่ที ่ไม่สามารถกำหนดบัญชีรายการหน่วยบริการประจำได้มากกว่า	 1	

รายการ	

	 2. รูปแบบที่ผู้มีสิทธิอยู่ในตำบลที่มีพื้นที่ต่อเนื่องกับจังหวัดอื่น	

	 ในพื้นที่ต่อเนื่องระหว่างจังหวัดให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมระดับ

เขตเพื่อกำหนดบัญชีรายการหน่วยบริการประจำให้ผู้มีสิทธิของแต่ละตำบล

เป็นรายตำบล	โดยแต่ละตำบล	มีบัญชีรายการหน่วยบริการประจำ	ซึ่งกำหนด

หน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริการประจำ	 หรือคลินิกชุมชนอบอุ่น	 และ

หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ	 ให้ผู้มีสิทธิเลือกมากกว่า	 1	 รายการขึ้นไป	 โดย

หน่วยบริการประจำต้องไม่ใช่โรงพยาบาลศูนย์	หรือโรงพยาบาลทั่วไป	(ยกเว้น

ตำบลที่การเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลศูนย์	 หรือโรงพยาบาลทั่วไป	

สะดวกกว่า	โรงพยาบาลชุมชนในอำเภอตนเอง	หรืออำเภอในพื้นที่ต่อเนื่อง)		

 3. รูปแบบที่ผู้มีสิทธิอยู่ในตำบลที่มีพื้นที่ต่อเนื่องกับจังหวัดใน

เขตพื้นที่อื่น 

	 ในพื้นที่ต่อเนื่องระหว่างจังหวัดที่อยู่ต่างเขตพื้นที่	 ให้จัดตั้งคณะ

กรรมการร่วมระหว่างเขตพื้นที	่ เพื่อกำหนดบัญชีรายการหน่วยบริการประจำให	้	

ผู้มีสิทธิของแต่ละตำบลเป็นรายตำบล	 โดยแต่ละตำบล	 มีบัญชีรายการหน่วย

บริการประจำ	 ซึ่งกำหนดหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริการประจำ	 หรือ
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คลินิกชุมชนอบอุ่น	 และหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ	 ให้ผู้มีสิทธิเลือกมากกว่า	

1	 รายการขึ้นไป	 โดยหน่วยบริการประจำต้องไม่ใช่โรงพยาบาลศูนย์	 หรือโรง

พยาบาลทั่วไป	 (ยกเว้นตำบลที่การเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลศูนย์	

หรือโรงพยาบาลทั่วไป	 สะดวกกว่า	 โรงพยาบาลชุมชนในอำเภอตนเอง	 หรือ

อำเภอในพื้นที่ต่อเนื่อง)	

	 4. รูปแบบที่ผู้มีสิทธิที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

	 ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	13	กรุงเทพมหานคร	

จัดตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วย	 ผู้แทนจากหน่วยบริการและหน่วยงานใน

พื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณากำหนดบัญชีรายการหน่วยบริการประจำ

ให้ผู้มีสิทธิของแต่ละเขต	 โดยกำหนดให้เลือกรายการหน่วยบริการประจำซึ่ง

ประกอบด้วย	หน่วยบริการปฐมภูมิ	และหน่วยบริการประจำ	หรือคลินิกชุมชน

อบอุ่นและหน่วยบริการที่รับการส่งต่อในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ	 โดยมี

หน่วยบริการประจำให้เลือกมากกว่า	1	รายการขึ้นไป		

		

 2.3 แนวทางการจัดเครือข่ายหน่วยบริการ 

		 1.	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 สาขาจังหวัดจัดทำร่างบัญชี

รายการหน่วยบริการประจำของปีงบประมาณถัดไป	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	

และเงื ่อนไขที ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด	 เสนอคณะ

อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด	 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	

ซึ่งโดยปกติจะจัดทำปีละ	 1	 ครั้ง	 ในช่วงเวลาก่อนสิ้นปีงบประมาณ	 ยกเว้น

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการระหว่างปี		

	 2.	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 สาขาจังหวัดนำบัญชีที่ผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด	 มาจัด

ทำบัญชีรายการหน่วยบริการประจำ	 (Master	 CUP)	 ส่งให้สำนักงานหลัก
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ประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ผ่านทางโปรแกรมจัดเครือข่ายหน่วยบริการแบบออน

ไลน์	(Mastercup	0nline)	เพื่อจัดทำฐานข้อมูลระดับจังหวัด		

	 3.	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 จะทำการตรวจสอบ

สถานะความเป็นหน่วยบริการ,	 ความถูกต้องของข้อมูลการจัดเครือข่ายหน่วย

บริการ,	 การจัดระดับของหน่วยบริการในบัญชีเครือข่าย	ผ่านทางโปรแกรมจัด

เครือข่ายหน่วยบริการแบบออนไลน์	(Mastercup	0nline)	ก่อนส่งให้ศูนย์บริหาร

งานทะเบียน	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

	 4.	ศูนย์บริหารงานทะเบียน	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	จะ

ปรับปรุงข้อมูลบัญชีเครือข่ายหน่วยบริการตามที่สำนักงานฯ	สาขาจังหวัดแจ้ง	

และผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานฯ	 เขต	 แล้ว	 จากนั้นจะตอบกลับให้

สำนักงานฯ	สาขาจังหวัดทราบ	

	 5.	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 สาขาจังหวัดดำเนินการ

ประชาสัมพันธ์การเลือกหน่วยบริการประจำให้ประชาชนทราบ	 เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาเลือกหน่วยบริการ	
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	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้ใช้เกณฑ์การตรวจประเมิน

สถานบริการและหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 ตาม

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เรื่องเกณฑ์การตรวจประเมิน

เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ	 เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าหน่วยบริการใน

ระบบหลักประกันถ้วนหน้าเป็นหน่วยบริการที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด	 ซึ่ง

ตามข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์	 วิธีการ	

และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ	พ.ศ.	

2547	 (ภาคผนวก	 3)	 แบ่งหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ออกเป็น	 4	 ประเภท	 ดังนั้น	 สถานบริการที่จะเข้าร่วมให้บริการในระบบหลัก

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 จะต้องได้รับการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น

หน่วยบริการตามศักยภาพและประเภทบริการ	 โดยสถานบริการแห่งหนึ่งอาจ

ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการได้มากกว่าหนึ่งประเภทได้	

	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อ

ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 ประกอบ

ด้วยเกณฑ์สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมี	 (Essential	 Criteria)	 โดยเน้นการตรวจ

ประเมินปัจจัยนำเข้าเป็นหลัก	 เช่น	 การจัดบุคลากร	 สถานที่	 อุปกรณ์	 เครื่องมือ	

เกณฑ์มาตรฐาน 
เพื่อการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ 
	

3.2 
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รวมทั้งศักยภาพในการจัดระบบบริการ	 การจัดบริการ	 และการบริหารจัดการ	

ดังประกาศ	 เรื่อง	 เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ	

(ภาคผนวก	3)	ได้แก่	

	 3.2.1	 เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำ	

	 3.2.2	 เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ	

	 3.2.3	 เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วม		

	 	 ให้บริการ	

	 3.2.4	 เกณฑ์การตรวจประเมินเพื ่อขึ ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที ่		

	 	 รับการส่งต่อ	

	 นอกจากนี้	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยังได้กำหนดเกณฑ์

การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะทาง	

(ภาคผนวก	3)	เพิ่มเติมอีก	3	เรื่อง	คือ	

	 3.2.4.1	เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่

รับการส่งต่อระดับตติยภูมิเฉพาะทางโรคมะเร็งโลหิตวิทยา	

	 3.2.4.2	เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่

รับการส่งต่อระดับตติยภูมิเฉพาะทางศัลยกรรมหัวใจ	

	 3.2.4.3	เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่

รับการส่งต่อระดับตติยภูมิเฉพาะทางรังสีรักษา	

	 ส่วนสถานบริการที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับการส่งต่อเฉพาะ

ทางอื ่นๆ	 นอกเหนือจากที ่มีอยู ่ในปัจจุบัน	 จะต้องเป็นไปตามประกาศที ่

สำนักงานฯ	กำหนดเป็นการเฉพาะ	

	 เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ	 จะมีการให้

คะแนนในแต่ละหัวข้อ	การตรวจแบ่งเป็น	3	ระดับ	คือ	0,	1	และ	2	ตามแนวทาง

ที่กำหนด	 แล้วจึงนำมาประมวลผลเป็นระดับคะแนนที่ได้	 เพื่อพิจารณาว่าจะ

สามารถเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 รวมทั ้ง

เป็นการจัดลำดับศักยภาพของหน่วยบริการอีกด้วย		
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หากระดับคะแนนการตรวจประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	 ให้มีการ

กำหนดเงื่อนไข	ดังนี้	

	 1.	 ระยะเวลาของการปรับปรุงแก้ไข	 ขึ้นกับการตกลงระหว่างหน่วย

บริการ	 กับคณะกรรมการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ	 หรือสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่	

	 2.	 พื้นที่ที ่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือการจัดการ	 และขาดแคลน

หน่วยบริการที่จะรองรับ	 ให้พิจารณาตามศักยภาพที่ดีที่สุดที่มีอยู่	 ณ	ปัจจุบัน	

ให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่	 โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเป็น

สำคัญ	

	 ในกรณีที่ผลการตรวจประเมินพบว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด		

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่จะมีหนังสือแนะนําหรือ

ตักเตือนให้หน่วยบริการปฏิบัติตามเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่กําหนด	หากพ้น

กําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว	สํานักงานฯจะตรวจประเมินอีกครั้งหนึ่ง	ถ้าผล

การตรวจประเมินยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด	 โดยเฉพาะกรณีที่มีผลโดย

ตรงต่อมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการอย่างชัดเจน	 และ

หน่วยบริการไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้	สํานักงานฯจะพิจารณาประกาศยกเลิก

การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	
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	 สถานบริการที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	จะต้องดำเนินการ	ดังนี้	

 3.3.1 สถานบริการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง  

	 สถานบริการที่จะเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการได้จะต้องได้รับการกำหนด

รหัสสถานพยาบาล	 จากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	 กระทรวงสาธารณสุข	

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 กรณีเป็นสถานบริการของเอกชนจะต้องได้รับอนุญาต

ประกอบกิจการสถานพยาบาลจากกองประกอบโรคศิลป์ก่อน	

 3.3.2 สถานบริการ สมัครเข้าเป็นหน่วยบริการในระบบหลัก

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

	 สถานบริการที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 จะต้องยื่นแบบคำขอ/แจ้ง	 เพื่อขึ้นทะเบียนเป็น

หน่วยบริการ	พร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	สาขาจังหวัด	ที่อยู่ในพื้นที่ตั้งของสถานบริการนั้น	ๆ	

	 3.3.3 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัด เสนอ

เรื่องเพื่อพิจารณารับสมัคร 

	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 สาขาจังหวัด	 นำเรื่องที่มีสถาน

บริการในพื้นที่แจ้งความจำนงขอเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการเสนอในที่ประชุม

การเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการ 
และการตรวจประเมินหน่วยบริการ 3.3 
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ของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ระดับจังหวัด	(อปสจ.)	เพื่อ

พิจารณารับสมัครโดยอาจพิจารณาจากความเพียงพอของหน่วยบริการใน

จังหวัด,	 ความหนาแน่นของผู้รับบริการในหน่วยบริการและความสะดวกระยะ

ทางในการเข้าถึงหน่วยบริการของประชาชน	หากอปสจ.เห็นชอบให้สำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 สาขาจังหวัดแจ้งเรื่องให้สำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	เขต	ดำเนินการในขั้นตอนการตรวจประเมินต่อไป	

	 3.3.4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ดำเนินการตรวจ

ประเมินสถานบริการที่สมัครเข้าร่วม เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ 

	 การตรวจประเมินสถานบริการ/หน่วยบริการตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียน

เป็นหน่วยบริการ	 เป็นการประกันคุณภาพบริการที่ประชาชนได้รับในบริการ

ระดับต่างๆ	 ทั้งนี้มุ่งหวังจะใช้เกณฑ์เป็นเป้าหมายเพื่อการพัฒนาขีดความ

สามารถและคุณภาพบริการของหน่วยบริการเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการ

เข้าถึงบริการสาธารณสุข	 และให้สอดคล้องกับระบบการบริหารงบประมาณ

กองทุนในการจ่ายค่าบริการด้านสาธารณสุขแก่หน่วยบริการแต่ละประเภท		

	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 มอบหมายให้

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 ร่วมกับสำนักงานฯ	 สาขาจังหวัด	

ดำเนินการตรวจประเมินหน่วยบริการทุกประเภทในระบบหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้าทุกแห่ง	 ในกรณีที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ

เฉพาะทางจะมีผู้เชี ่ยวชาญเฉพาะสาขาจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ		

แห่งชาติ	ส่วนกลาง	ร่วมในการตรวจประเมินด้วย	

	

แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ 
มีดังนี้	

 1) การตรวจประเมินหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนอยู่แล้ว	 หน่วย

บริการทุกแห่งที ่ขึ ้นทะเบียนอยู ่แล้วทั ้งของรัฐและเอกชน	 จะมีการตรวจ
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ประเมินหน่วยบริการตามเกณฑ์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	 โดยระยะเวลาในการ

ตรวจประเมินหน่วยบริการประจำปีคือ	 ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือน

สิงหาคมของทุกปี		

 2) การตรวจประเมินหน่วยบริการที่ เข้าใหม่หรือที่มีการ

เปลี่ยนแปลงประเภทการขึ้นทะเบียน	 เช่น	 เมื่อมีสถานบริการของเอกชนที่

สนใจสมัครเข้าร่วม	 หรือสถานบริการของรัฐที่เปิดใหม่	 ในกรณีเช่นนี้	 สถาน

บริการจะต้องยื่นใบสมัครหรือใบแสดงความจำนง	 เพื่อให้สำนักงานสาขา

เข้าไปตรวจประเมินสถานบริการนั ้นว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที ่สามารถขึ ้น

ทะเบียนเป็นหน่วยบริการได้หรือไม่	 แล้วจึงประกาศให้ประชาชนทราบ	 โดย

ระยะเวลาในการตรวจหน่วยบริการเข้าใหม่ทุกหน่วยจะทำให้เสร็จภายใน

เดือนสิงหาคมของทุกปี		

	 การตรวจประเมินหน่วยบริการมีการดำเนินการตามแผนภูมิ	1		

แผนภูมิ 1 การตรวจประเมินหน่วยบริการ	
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การเตรียมการตรวจประเมินหน่วยบริการ  
	 1) ผู้รับผิดชอบในการตรวจประเมิน	 คือ	 สำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	เขต	ทั้ง	13	เขต	

	 2) ทีมตรวจประเมินหน่วยบริการ	ประกอบด้วย	

1)	 บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขในหน่วยบริการของรัฐ	ที่

มีความรู้และประสบการณ์การให้บริการในหน่วยบริการ	 ในสาขา

แพทย์	พยาบาล	ทันตแพทย์	เภสัชกร	นักวิชาการสาธารณสุข	

2)	 ผู ้แทนจากคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฯ

ระดับเขต/ระดับจังหวัด	 (และอาจให้มีผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ

เข้าร่วมได้)	

3)	 ผู้รับผิดชอบงานในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขา

เขตพื้นที่และสาขาจังหวัด	 โดยในระดับจังหวัดให้มีทีมรับผิดชอบ

หน่วยบริการแยกเป็นรายอำเภอ	(บุคคลนั้นไม่ควรเป็นผู้ที่ปฏิบัติงาน

ในอำเภอที่ตนเองจะไปตรวจให้สลับอำเภอกัน)	 และในทีมแต่ละ

อำเภอ	 ให้แยกเป็นชุดที่รับผิดชอบตรวจหน่วยบริการประจำหน่วย

บริการปฐมภูมิและหน่วยบริการร่วมให้บริการ	 กับชุดที่รับผิดชอบ

ตรวจหน่วยบริการรับส่งต่อ	จำนวนผู้ทำหน้าที่ตรวจ	ชุดละ	3-5	คน		

 3) การเตรียมทีมตรวจประเมิน มีการประชุมปฐมนิเทศเพื่อทำความ

เข้าใจเกณฑ์และวิธีการตรวจ	และทำความตกลงแผนปฏิบัติงานร่วมกัน	

	 4) การจัดเตรียมด้าน IT โดยเตร ียมผู ้ร ับผ ิดชอบและเคร ื ่อง

คอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ในระบบการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ	 (http://

www.nhso.go.th)	 โดยมีรหัสผู้ใช้	 (user	name	และ	password	 )	ตามที่กำหนด	

ระบบงานดังกล่าวใช้ประกอบการทำงานโดยอำนวยความสะดวกในการดึง

ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการมาใช้ประกอบการพิจารณาและการบันทึกผล
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คะแนนการตรวจประเมิน	 ซึ่งจะเก็บบันทึกในฐานข้อมูลศูนย์ประมวลผลกลาง	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		

 5) การจัดเตรียมข้อมูลและแบบฟอร์มการตรวจ	 มีแบบฟอร์มการ

ตรวจเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ	4	แบบ	คือ	แบบตรวจประเมินหน่วยบริการ

ประจำ	 แบบตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ	 แบบตรวจประเมินหน่วย

บริการร่วมให้บริการ	และแบบตรวจประเมินหน่วยบริการรับส่งต่อ		

	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 สาขาจังหวัด	 สามารถพิมพ์

แบบตรวจประเมินทั้ง	 4	 แบบจากระบบสารสนเทศกลาง	 “การขึ้นทะเบียน

หน่วยบริการ”	 ในแบบรายงานหมายเลข	 REP_008	 โดยวิธีการคือให้เลือก

เงื่อนไข	 2	 เงื่อนไข	 คือประเภทการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ	 (หน่วยบริการ

ประจำ	 หน่วยบริการรับส่งต่อ	 หน่วยบริการปฐมภูมิ	 และหน่วยบริการร่วมให้

บริการ)	 และชื่อหน่วยบริการ	 ระบบสารสนเทศจะแสดงแบบฟอร์มที่ต้องการ

พร้อมทั้งดึงข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการนั้น	 ซึ่งสามารถใช้ประกอบการ

ตรวจประเมิน	 (ระบบจะดึงข้อมูลมาจาก	 Hospital	 Profile	 ที่หน่วยบริการใส่

ข้อมูลไว้)	 ให้พิมพ์แบบฟอร์มนั้นลงในกระดาษ	 และถ่ายสำเนาให้เท่ากับ

จำนวนหน่วยบริการที่จะไปตรวจก่อน	 เพื่อส่งมอบให้ทีมที่รับผิดชอบนำไปใช้

ตรวจต่อไป	

	 	

	 การดำเนินการตรวจประเมินหน่วยบริการ 

	 1.	 ดำเนินการตรวจประเมินหน่วยบริการตามระยะเวลาที่กำหนดใน

แผนปฏิบัติการ	โดยแยกเป็น	

		 ทีมที่ 1	 ตรวจประเมินตามแบบตรวจประเมินหน่วยบริการประจำใน

ภาพรวมเพื่อให้ทราบองค์ประกอบของเครือข่ายหน่วยบริการ	 แล้วจึงไปตรวจ

ประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ	 และหน่วยบริการร่วมให้บริการทุกแห่งในเครือข่าย	

สรุปผลการตรวจประเมินหน่วยบริการประจำอีกครั้งและส่งผลการตรวจไป
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บันทึกข้อมูล	 ทั้งนี้	 หากสถานบริการใดที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ

ประจำ	 จะต้องได้รับการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูม	ิ

ณ	สถานบริการนั้นด้วย		

 ทีมที่ 2	 ตรวจประเมินหน่วยบริการรับส่งต่อ	 และส่งผลการตรวจไป

บันทึกข้อมูล	

	 2.บันทึกข้อมูลผลการตรวจประเมินให้คะแนน	 และความเห็นในการ

ปรับปรุงแก้ไขของแต่ละหน่วยบริการลงในระบบสารสนเทศสำนักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ	 หลังจากนั้นให้สรุปผลคะแนนของหน่วยบริการ	 และ

พิมพ์รายงาน	 เสนอคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานของจังหวัด/เขตพื้นที่เพื่อ

พิจารณา	

	 3.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่วนกลาง	จัดทำประกาศรายชื่อ

หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียน	และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ		

	 3.3.5 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกาศขึ้นทะเบียน

เป็นหน่วยบริการ สถานบริการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน	 จะได้รับการ

ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		

 3.3.6 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัดดำเนินการ 

จัดเครือข่ายหน่วยบริการและบัญชีรายการหน่วยบริการ (Master Cup ID) 

	 ตามข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์	

วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ	

พ.ศ.2547		

 3.3.7 หน่วยบริการดำเนินการบันทึก/ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยบริการ 

	 เมื่อสถานบริการได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการแล้ว	

จะต้องทำการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยบริการตาม	พรบ.หลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	พ.ศ.2545	มาตรา	45	โดยเข้าไปบันทึกข้อมุลผ่านทางโปรแกรมข้อมูล
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พื้นฐานหน่วยบริการ	ในระบบ	Data	Center	ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	 ตามแนวทางและวิธีการที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กำหนด	และต้องดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการให้เป็นปัจจุบัน

ทุกปี	

	 รายละเอียดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ	ดังแผนภูมิ	2	
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แผนภูมิ 2	ขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ	
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	 การให้บริการสาธารณสุข	 ครอบคลุมตั้งแต่บริการสร้างเสริมสุขภาพ	

การป้องกันโรค	 การตรวจวินิจฉัยโรค	 การรักษาพยาบาล	 และการฟื ้นฟู

สมรรถภาพ	 บริการแต่ละประเภทมีความหลากหลายค่อนข้างมาก	 เพื่อให้มี

หลักประกันว่าประชาชนจะได้รับบริการสาธารณสุขที ่มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน	 จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานของบริการสาธารณสุข

แต่ละประเภท	 ดังนั้น	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 จึงได้ออกข้อ

บังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการ

สาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ	พ.ศ.2548	(ภาคผนวก	

3)	ตามมติในการประชุมของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	

1/2548	วันที่	17	มกราคม	พ.ศ.2548	โดยให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามกฎหมาย

ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข	 หรือกฎหมายว่าด้วยสถาน

พยาบาล	 แล้วแต่กรณี	 เว้นแต่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะ

มาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข 
ของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ 3.4 
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กำหนดมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่าย

หน่วยบริการ	เป็นอย่างอื่น	1	

	 สำหรับการดำเนินงานตามโครงการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

ที่เป็นการพัฒนาระบบริการ	หรือการสนับสนุนการบริการที่มีค่าใช้จ่ายสูง	ซึ่งมี

ความจำเป็นต้องมีแนวทางการให้บริการรายโรค	เพื่อประกอบการจัดทำแนวทาง	

เงื ่อนไขการให้บริการ	 การสนับสนุนงบประมาณ	 และการกำกับติดตาม	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะอ้างอิงตามแนวทางเวชปฏิบัติ	 ที่มี

อยู่ซึ่งเป็นปัจจุบันและได้รับการรับรองโดย	 สมาคม	 /	 ราชวิทยาลัย	 /	 องค์กร

วิชาชีพ	 ในกรณีที่ไม่มี	 หรือมีแนวทางเวชปฏิบัติแต่ไม่เป็นปัจจุบัน	สำนักงาน

จะสนับสนุนการพัฒนา	 /	 ปรับปรุง	 เป็นแนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข		

ผ่านสมาคม	 /	 ราชวิทยาลัย	 /	 องค์กรวิชาชีพ	 ตามแนวทางการพัฒนาต่อไป	

(ภาคผนวก	5)	

1	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้พัฒนาแนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข	

เพื่อให้หน่วยบริการดำเนินการเป็นแนวทางเดียวกัน	(รายละเอียดตามภาคผนวก	4)	
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บทที่ 4 



92 คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การบริหารงบประมาณ
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าปีงบประมาณ2555
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แนวคิดการบริหารงบประมาณระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า 
	 ปีงบประมาณ	 2555	 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้รับงบ

ประมาณจำนวน	5	รายการ	คือ	1)	งบบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิใน

ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 (งบอัตราเหมาจ่ายรายหัว)	 2)	 งบบริการ

สุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	 3)	 งบบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวาย

เรื้อรัง	 4)	 งบบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดัน

โลหิตสูง	และ	5)	งบบริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช	1	

	 การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ปีงบประมาณ	2555	

กำหนดภายใต้แนวคิดหลักต่อเนื่องจากปีงบประมาณ	 2554	 เพื่อให้มีแรงจูงใจ

ในด้านการเงินที่เหมาะสมแก่ผู้ให้บริการในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ปีงบประมาณ 2555 4.1 

1	 ตามร่าง	 พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	 2554	 มีการปรับชื่องบ

รายการที่	3	และ	4	ใหม่	
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และให้บริการที่มีคุณภาพ	 เพื่อทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น

และมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน	ดังนี้	

 1) การสร้างความเป็นธรรมต่อประชาชนและผู้ป่วยที่จะได้รับ

บริการสุขภาพ	 โดยให้หน่วยบริการได้รับงบประมาณสำหรับการจัดบริการที่

สอดคล้องกับความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่	 กำหนดระบบ

การจ่ายค่าบริการตามความจำเป็นที่ต้องได้รับบริการ	 สร้างแรงจูงให้หน่วย

บริการมีการพัฒนาระบบการบริการในเขตพื้นที่ให้มีการจัดบริการสุขภาพ

อย่างครบถ้วน	 การคุ้มครองการเข้าถึงบริการอุบัติเหตุ	 เจ็บป่วยฉุกเฉิน	 และ

การส่งต่อข้ามพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สาขาจังหวัด	(สปสช.สาขาจังหวัด)	และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เขต	 (สปสช.เขต)	 และให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายบางรายการเพื่อมิให้เป็น		

ข้อจำกัดของหน่วยบริการในการให้บริการแก่ประชาชน	 เช่น	ยาที่มีปัญหาการ

เข้าถึง	เป็นต้น	

 2) การให้ประชาชนได้รับบริการต่อเนื่อง ครบถ้วนอย่างเป็น

ระบบ	 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการและลดหรือชะลอความรุนแรงของโรค	 โดย

การเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการจัดบริการสุขภาพ	 จึงให้มีการ

บริหารจัดการโรคเฉพาะและบริการเฉพาะ	 (Case	 management	 of	 special	

disease	 and	 services)	 ในโรคที่มีการเข้าถึงบริการต่ำ	 โรคที่ต้องได้รับบริการ		

เร่งด่วน	 และโรคที่มีความจำเป็นต้องได้รับบริการต่อเนื่องตลอดชีวิต	 รวมทั้ง		

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ		

 3) การเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพการจัดบริการสร้าง

เสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 เนื่องจากบริการดังกล่าวต้องมีการบริหารทาง

ด้านอุปสงค์	โดยการกระตุ้นให้มีการใช้บริการมากขึ้น	การจ่ายงบทั้งหมดแบบ

เหมาจ่ายรายหัวให้แก่หน่วยบริการโดยตรงไม่สร้างแรงจูงใจให้มีการบริการ

บางกิจกรรมเท่าที ่ควร	 ประกอบกับในแต่ละพื ้นที ่มีปัญหาด้านการสร้าง
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เสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ต้องเร่งรัดเป็นการเร่งด่วนที่แตกต่างกัน	 จึงจัด

ให้มีการจ่ายตามผลงานบริการและการจัดสรรให้กับ	 สปสช.สาขาจังหวัด/

สปสช.เขต/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 สำหรับบริการที่เป็นปัญหาเฉพาะของ

ชุมชน		

	 4) การสนับสนุนการจัดบริการที่มีคุณภาพ	 เพื่อให้หน่วยบริการมี

บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	 สร้างแรงจูงใจให้หน่วยบริการเพิ่มผลงาน

บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	 และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในการให้

บริการ	 จึงมีการจัดงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่เฉพาะ	

การจ่ายงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการตามเกณฑ์คุณภาพผลงาน	

และการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายเบื้องต้นสำหรับผู้รับและผู้ให้บริการ	 ซึ่ง

เป็นการประกันว่าประชาชนควรจะต้องได้รับบริการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน

อย่างเหมาะสม	

 5) การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแล

สุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกัน

โรค	และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการแพทย์โดยชุมชน	

 6) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินกองทุน	โดย	

6.1)	 การสนับสนุนการบริหารแบบเขตบริการสาธารณสุข	 เพื ่อ

สนับสนุนให้มีการจัดบริการให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่จำเป็นและสอดคล้อง

กับปัญหาสุขภาพในเขตพื้นที่	 ด้วยการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการงบ

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบางรายการให้	 สปสช.เขต	 โดยใน

ปีงบประมาณ	2553	มีการนำร่องในเขตพื้นที่	 สปสช.เขต	9-นครราชสีมา	และ	

สปสช.เขต	 13-กรุงเทพมหานคร	 และในปีงบประมาณ	 2554	 มีดำเนินการนำ

ร่องต่อเนื่องใน	2	เขตเดิม	และเพิ่มเติม	สปสช.เขตนำร่องอีกจำนวนหนึ่งตามที่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	กำหนด		
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6.2)	 ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน	 โดยกำหนดให้การบริหารกองทุน

ในระดับ	 สปสช.สาขาจังหวัด/สปสช.เขต	 ถ้ามีแผนงานโครงการใดจะมอบหมาย

ให้หน่วยงานของรัฐร่วมดำเนินโครงการ	 ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

(สปสช.)	 พิจารณาอนุมัติโครงการของหน่วยงานนั้น	 และใช้โครงการที่ได้รับ

อนุมัติเป็นหลักฐานการจ่าย	 โดยไม่ต้องทำข้อตกลงดำเนินงานตามโครงการ

ก็ได้	 แต่ทั้งนี้	 เงื่อนไขการจ่ายและการประชาสัมพันธ์ในการดำเนินโครงการ	

หน่วยงานต้องปฏิบัติตามรายละเอียดที่	สปสช.กำหนด	

6.3)	 การให้บริการสาธารณสุขที่เป็นโครงการเฉพาะหรือโครงการ

พิเศษ	 อาจให้สถานบริการที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ	 หรือหน่วยงาน

มีส่วนร่วมให้บริการได้	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่	 สปสช.กำหนด	 โดยให้

สถานบริการหรือหน่วยงานนั้นทำสัญญาหรือข้อตกลงดำเนินงานกับ	สปสช.	

	 7) รายละเอียดการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ปีงบประมาณ 2555 ให้เป็นไปตามประกาศหรือคู่มือแนวทางปฎิบัติของ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		

	

	 ทั้งนี้การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ	

2555	มีแนวทางการบริหารงบประมาณ	ดังนี้	
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและ 

การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ปีงบประมาณ 2555 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 

หมวด 1 
การบริหารจัดการกองทุน 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติภาพรวม 
	

	 ข้อ	 1	 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ปีงบประมาณ	 2555	

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรา	 3	 ของพระราช

บัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.2545	จำนวน	5	รายการ	ดังนี้	

รายการ จำนวนเงิน (ล้านบาท) 

1.	บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว		

				1.1	ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการทางการแพทย์ต่างๆ		

				1.2	เงินเดือนของหน่วยบริการภาครัฐ	

2.	บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์		

3.	บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง		

4.	บริการควบคุม	ป้องกัน	และรักษาโรคเรื้อรัง	

5.	บริการผู้ป่วยจิตเวช	

รวมทั้งสิ้น 

รวมกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

(ไม่รวมเงินเดือนหน่วยบริการภาครัฐ)  

	

107,087.269	

32,865.766	

2,940.055	

3,857.893	

437.895	

204.476	

147,393.354 

114,527.588		
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	 ข้อ	 2	กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา	38	ของพระราช

บัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.2545	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย	

สนับสนุน	 และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ	 และส่งเสริม

ให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	

รวมทั้งพัฒนาการบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ที่ไม่มีหน่วยบริการเพียงพอ

หรือมีการกระจายหน่วยบริการอย่างไม่เหมาะสม	 จึงครอบคลุมถึงการจ่ายให้

แก่สถานบริการ	หน่วยงาน	องค์กร	หรือบุคคล	ที่สนับสนุนหรือส่งเสริมการจัด

บริการสาธารณสุขด้วย	

	 ข้อ	 3	 เพื่อให้มีแรงจูงใจด้านการเงินที่เหมาะสมแก่ผู้ให้บริการในการใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการที่มีคุณภาพ	ทำให้ประชาชนเข้า

ถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นและมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน	 การบริหาร

จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ	 2555	 กำหนดภายใต้

แนวคิดหลัก	ดังนี้	

3.1	 การสร้างความเป็นธรรมต่อประชาชนและผู้ป่วยที่จะได้รับ

บริการสาธารณสุข	

3.2	 การให้ประชาชนได้รับบริการต่อเนื่อง	 ครบถ้วนอย่างเป็นระบบ	

เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ	และลดหรือชะลอความรุนแรงของโรค		

3.3	 การเพิ ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพการจัดบริการสร้าง

เสริมสุขภาพและป้องกันโรค		

3.4	การสนับสนุนการจัดบริการที่มีคุณภาพ	

3.5	 การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

ของประชาชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค	 และการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์โดยชุมชน	

3.6	การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุน	โดย	
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3.6.1	 การสนับสนุนการบริหารแบบเขตบริการสาธารณสุข	 เพื่อ

สนับสนุนให้มีการจัดบริการให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่จำเป็นและสอดคล้อง

กับปัญหาสุขภาพในเขตพื้นที่	 ด้วยการกระจายอำนาจการบริหารจัดการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบางรายการให้สำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติเขต	 (สปสช.เขต)	 โดยเริ ่มการดำเนินการนำร่องตั ้งแต่

ปีงบประมาณ	2553	 ในเขตพื้นที่	 สปสช.เขต	9	นครราชสีมา	และ	สปสช.เขต	

13	 กรุงเทพมหานคร	 (เขตนำร่อง)	 สำหรับปีงบประมาณ	 2555	 ยังคงดำเนิน

การนำร่องต่อเนื่องในพื้นที่	สปสช.เขต	2	เขตเดิม	และจะขยายพื้นที่สปสช.เขต

นำร่องเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

(สปสช.)	กำหนด		

3.6.2	 ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน	 โดยกำหนดให้การบริหาร

กองทุน	 หากมีแผนงานโครงการใดจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐร่วม

ดำเนินโครงการ	 ให้	 สปสช.พิจารณาอนุมัติโครงการของหน่วยงานนั้น	 และใช้

โครงการที่ได้รับอนุมัติเป็นหลักฐานการจ่าย	โดยไม่ต้องทำข้อตกลงดำเนินงาน

ตามโครงการได้	หากหน่วยงานของรัฐนั้น	ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ่ายและการ

ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ	 และยินยอมให้	 สปสช.หักเงินพึงจ่าย	 เพื่อ

หักกลบลบหนี้ได้	ตามที่	สปสช.กำหนด	

3.6.3	 การให้บริการสาธารณสุขที ่เป็นโครงการเฉพาะหรือ

โครงการพิเศษ	อาจให้สถานบริการ	หน่วยงาน	องค์กร	หรือบุคคล	มีส่วนร่วม

ให้บริการได้	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่	 สปสช.กำหนด	 โดยให้ทำสัญญา

หรือข้อตกลงดำเนินงานกับ	สปสช.	

	 ข้อ	 4	 ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 มีอำนาจออกประกาศ	

คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้	
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หมวด 2 
รายการบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 

	

	 ข้อ	5	อัตราเหมาจ่ายรายหัวปีงบประมาณ	2555	จำนวน	2,895.60	บาท

ต่อผู ้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บาทต่อผู ้มีสิทธ	 สำหรับผู ้มีสิทธิ

จำนวน	 48.333	 ล้านคน	 โดยจัดสรรเป็นประเภทบริการ	 ค่าใช้จ่าย	 หรือเงิน	

ต่างๆ	ดังนี้		

ประเภทบริการ จำนวนบาท/ผู้มีสิทธิ 

1.	 บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป	

2.	 บริการผู้ป่วยในทั่วไป	

3.	 เงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูง	

4.	 บริการที่มีค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ		

	 เจ็บป่วยฉุกเฉิน/บริการโรคเฉพาะ/ยาจำเป็น	

	 และยาที่มีปัญหาการเข้าถึง	

5.	 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	

6.	 บริการทันตกรรมประดิษฐ์	

7.	 บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	

8.	 บริการการแพทย์แผนไทย	

9.		ค่าเสื่อม	

10.	ส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการ	

11.	เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการ	

						ตามมาตรา	41	

12.	เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการ	

รวม   (บาทต่อผู้มีสิทธิ) 

1,035.90	

1,021.60	

64.09	

263.22	

	

	

329.65	

4.30	

13.73	

7.57	

148.69	

5.00	

1.10	

	

0.75	

2,895.60	

	หมายเหตุ	ประเภทบริการที่	5	ครอบคลุมประชาชนคนไทยทุกคน	
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	 ทั้งนี้	 หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการเงินเพื่อบริการ

ทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	ที่แบ่งเป็นประเภทบริการ	12	บริการ	ให้เป็นไป

ตามส่วนที่	1	–	13	ในหมวดนี้		

ส่วนที่ 1 

บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป 

	 ข้อ	 6	 เป็นค่าใช้จ่าย	 สนับสนุน	 และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข

สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 กรณีบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปทุก

รายการ	ยกเว้นที่กำหนดให้จ่ายจากประเภทบริการอื่น		

	 ข้อ	 7	 การบริหารจัดการเงินเพื่อบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป	 บริหารเป็น

บริการย่อย	4	รายการ	ได้แก่	

7.1	บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		

7.2	บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ	

7.3	บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด	

7.4	ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการและบริการปฐมภูมิ		

	 ข้อ	 8	 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื ่อบริการผู ้ป่วยนอกทั ่วไป	

ประเภทบริการย่อยบริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิตามข้อ	 จำนวน	

959.02	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 จ่ายให้กับหน่วยบริการประจำในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	ดังนี้	 	

8.1	 จำนวน	 757.39	บาทต่อผู้มีสิทธิ	 จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวตาม

จำนวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียน	โดยปรับอัตราจ่ายตามโครงสร้างอายุของผู้มีสิทธิ

ที่ลงทะเบียนในแต่ละหน่วยบริการประจำ	โดย	

8.1.1	 หน่วยบริการประจำสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข	 (สป.สธ.)	 ให้ปรับอัตราจ่ายที่ระดับจังหวัด	 และให้อัตราเหมาจ่าย

รายหัวสำหรับบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปของแต่ละจังหวัดต่างกันจากค่าเฉลี่ยไม่เกิน
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ประเภท กลุ่มอายุ (ปี) 	

	 <	3	 3	-10	 11	-	20	 21	-	40	 41	-	50	 51	-	60	 61	-	70	 >70	

บริการ	 0.529		 0.419		 0.290		 0.415		 0.790		 1.373		 1.951		 2.232		

ผู้ป่วยนอก	

	

ที่มา	 คำนวณจากข้อมูลการใช้บริการผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

และค่าใช้จ่ายตามอายุปี	2553	

ร้อยละ	 10	 (ค่าเฉลี่ย	 	 10%)	 ของอัตราเหมาจ่ายบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปเฉลี่ย

ในกลุ่ม		

8.1.2	หน่วยบริการประจำอื่นๆ	ที่เหลือ	ให้ปรับอัตราจ่ายที่ระดับ

หน่วยบริการประจำ	 และให้อัตราเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

ของแต่ละหน่วยบริการประจำต่างกันจากค่าเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ	 10	 (ค่าเฉลี่ย	 +

10%)	ของอัตราเหมาจ่ายบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปเฉลี่ยในกลุ่ม		

8.1.3	ดัชนีค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยนอกตามกลุ่มอายุ	 (Age	 adjusted	

cost	 index	 of	 outpatient	 care)	 ที่ใช้ในการปรับอัตราจ่ายตามโครงสร้างอายุของ		

ผู้มีสิทธิ	เป็นดังนี้	

8.2	 จำนวน	 201.63	บาทต่อผู้มีสิทธิ	 จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวตาม

จำนวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนในอัตราต่อผู้มีสิทธิเท่ากันทุกกลุ่มอายุ	

	 ข้อ	 9	 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป	 ประเภท

บริการย่อยบริการที่จ่ายตามผลงานบริการตามข้อ	จำนวน	23	บาทต่อผู้มีสิทธิ	

จ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอกและบริการสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรค	 โดยใช้ผลงานจากข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก/สร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรครายบุคคล	 และจ่ายสำหรับข้อมูลด้านการเงินการคลังของหน่วย

บริการ	รวมทั้งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำข้อมูลผู้รับบริการ	ตามหลัก

เกณฑ์	วิธีการและอัตราที่	สปสช.กำหนด	
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	 ข้อ	 10	 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื ่อบริการผู ้ป่วยนอกทั่วไป	

ประเภทบริการย่อยบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัดตามข้อ	 จำนวน	

15	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 จ่ายสำหรับกรณีบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้าม

จังหวัด	โดย	

10.1	 จ่ายแบบร่วมจ่ายกับหน่วยบริการประจำของผู้มีสิทธิที่เข้ารับ

บริการ	 โดยจัดตั้งเป็นกองทุนร่วมจ่ายระดับเขต	หรืออาจจะตั้งเป็นกองทุนร่วม

จ่ายระดับจังหวัดได้ตามความเหมาะสม	

10.2	 จ ่ายตามเง ื ่อนไขบริการ	 หลักเกณฑ์	 ว ิธ ีการ	 และอัตราที ่	

สปสช.กำหนด	

10.3	 ให้	 สปสช.ทำหน้าที่ในการหักชำระบัญชีระหว่างกัน	 (Clearing	

house)	แทนหน่วยบริการประจำ	

	 ข้อ	 11	 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป	 ประเภท

บริการย่อยค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการและบริการปฐมภูมิตามข้อ	

จำนวน	38.88	บาทต่อผู้มีสิทธิ	มีดังนี้		

11.1	 จำนวนไม่น้อยกว่า	 28.88	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

เพื่อบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการปฐมภูมิที ่ได้มาตรฐานตาม

เกณฑ์ศักยภาพที ่	 สปสช.กำหนด	 ทั ้งหน่วยบริการปฐมภูมิสังกัดภาครัฐ	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และภาคเอกชน	 และจ่ายด้วยระบบงบประมาณ

แบบมีเพดาน	โดยให้จ่าย	ดังนี้	

11.1.1	 หน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นหน่วยบริการประจำและผ่าน

เกณฑ์ศักยภาพที่	 สปสช.กำหนด	 ให้จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวตามจำนวนผู้มี

สิทธิที่ลงทะเบียนในอัตราไม่เกิน	100	บาทต่อผู้มีสิทธิ	

11.1.2	 หน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นเครือข่ายหน่วยบริการประจำ

และผ่านเกณฑ์ศักยภาพที่	 สปสช.กำหนด	 ให้จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวตาม

จำนวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนในอัตราไม่เกิน	50	บาทต่อผู้มีสิทธิ	
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11.2	 จำนวนไม่เกิน	 10	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 จ่ายเป็นค่าสนับสนุนและ		

ส่งเสริมการจัดบริการปฐมภูมิ	 ทั้งด้านการสนับสนุนการผลิต	 พัฒนาและ

กระจายกำลังคนปฐมภูมิ	 และการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการปฐมภูมิ	

ตามที่	สปสช.กำหนด		

	 ข้อ	 12	 สำหรับบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อในจังหวัด	 ให้หน่วยบริการที่

ให้บริการเรียกเก็บจากหน่วยบริการประจำตามค่าใช้จ่ายจริง	 หรือในอัตราที่มี

การเห็นชอบร่วมกันระหว่างหน่วยบริการที่รักษากับหน่วยบริการประจำ		

	 ข้อ	13	สำหรับเขตนำร่อง	กรณี	ถึง	ให้สามารถกำหนดแนวทางการจ่าย

เป็นอย่างอื่นได้	 แต่อย่างน้อยต้องเป็นไปตามเงื ่อนไขและได้ข้อมูลตามที่

กำหนดและต้องเป็นค่าใช้จ่าย	สนับสนุน	และส่งเสริมการจัดบริการผู้ป่วยนอก	

โดยแนวทางการจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหลักประกัน

สุขภาพระดับเขต	(อปสข.)	

	 ข้อ	14	กรณีที่จำนวนผู้มีสิทธิมากกว่าที่คาดการณ์ไว้	ให้	สปสช.ดำเนิน

การจ่ายเงินไปก่อนและของบกลางจากรัฐบาล	 ส่วนกรณีที่อาจมีเงินเหลือจ่าย	 ให้	

สปสช.ปรับเกลี่ยระหว่าง	ถึง	ได้		

	

ส่วนที่ 2  

บริการผู้ป่วยในทั่วไป  

	 ข้อ	15	เป็นค่าใช้จ่าย	สนับสนุน	และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข

สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 กรณีบริการผู้ป่วยในทั่วไปทุก

รายการ	ยกเว้นที่กำหนดให้จ่ายจากประเภทบริการอื่น	

	 ข้อ	 16	การบริหารจัดการเงินเพื่อบริการผู้ป่วยในทั่วไป	บริหารเป็นกอง

ทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขตแบบมีเพดานตามเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ	

สปสช.เขต	(กองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขต)	โดยกองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขต

จะได้รับการจัดสรรเงินเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยในทั่วไปสำหรับผู้มีสิทธิ
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หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ลงทะเบียนกับหน่วยบริการประจำที่ตั้งอยู่ใน

แต่ละเขตพื้นที่ของ	สปสช.เขต	ตามแนวทางการคำนวณ	ดังนี้	

16.1	 คำนวณจำนวนน้ำหนักสัมพัทธ์ผู ้ป่วยในตามระบบ	 DRG	

version	 4.0	 (โดยปีงบประมาณ	 2555	 ให้	 สปสช.ปรับไปใช้	 DRG	 version	 5.0	

(เมื ่อได้รับความเห็นชอบทางวิชาการและมีความเป็นไปได้ในการบริหาร

จัดการ)	เพื่อใช้ในการจัดสรรเงินให้กองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขต	ดังนี้	

16.1.1	 กรณีการใช้บริการตามระบบศูนย์ประสานการส่งต่อ	

(กรณีสำรองเตียง)	และกรณีการเข้ารับบริการผู้ป่วยในตามมาตรา	7	 (กรณีที่มี

เหตุอันควร	 หรือกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน	 ให้บุคคลที่ได้ลงทะเบียน

แล้วมีสิทธิเข้ารับบริการจากหน่วยบริการอื่นได้)	 ให้ใช้ค่าผลรวมของน้ำหนัก

สัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว	 (Adjusted	 relative	 weight	 :	 adjRW)	 ที่คาดการณ์ว่าจะ

เกิดขึ้นในปีงบประมาณ	2555	

16.1.2	กรณีผู้ป่วยในทั่วไปอื่นๆ	ที่ไม่ใช่กรณีข้อ	ให้คำนวณจาก	

(1)	ร้อยละ	65	มาจากจำนวนผลงานที่เป็นค่าผลรวมของ	

adjRW	 (ตาม	 workload)	 ที ่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ	 2555	

จำแนกเป็นการใช้บริการในเขตและการใช้บริการนอกเขต	

(2)	 ร้อยละ	 35	 มาจากจำนวนค่าน้ำหนักสัมพัทธ์มาตรฐาน	

(relative	 weight	 :	 RW)	 ที ่คำนวณมาจากค่า	 RW	 เฉลี ่ยต่อผู ้มีสิทธิตาม

โครงสร้างอายุเป็นค่าภาพรวมระดับประเทศ	 คูณด้วยจำนวนผู้มีสิทธิรายกลุ่ม

อายุที่ลงทะเบียนหน่วยบริการประจำในแต่ละเขตพื้นที่ของ	 สปสช.เขต	 (ตาม	

RW	 ต่อผู้มีสิทธิรายกลุ่มอายุ)	 จำแนกเป็นการใช้บริการในเขตและการใช้

บริการนอกเขต	ดังนี้	
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ที่มา	 คำนวณจากข้อมูลน้ำหนักสัมพัทธ์มาตรฐานกลุ่มโรคผู้ป่วยใน	 (RW)	 ตาม

ระบบ	DRG	 version	 4.0	 ด้วยข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคลปี	 2552-2553	 (ไม่รวมเด็ก

แรกเกิดทุกราย)	

ประเภท กลุ่มอายุ (ปี) 	

	 0	–	4	 5	–	9	 10	-	14	 15	–	24	 25	–	44	 45	-	59	 60	-	69	 >70		

กรณีใช้	DRG	version	4		

ใช้บริการ	 0.084		 0.033		 0.031		 0.059		 0.073		 0.131		 0.259		 0.388	

ในเขต	 	

ใช้บริการ	 0.018		 0.004		 0.004		 0.010		 0.011		 0.015		 0.023		 0.022		

นอกเขต	

16.1.3	 การใช้แนวทางการคำนวณค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ใช้ใน

จัดสรรเงินให้กองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขต	 จะใช้ตามแนวทางเดียวกันนี้ต่อ

เนื่องมาจากปีงบประมาณ	 2554	 ถึงปีงบประมาณ	 2556	 โดยให้มีการปรับ

สัดส่วนระหว่างปัจจัยการคำนวณ	2	ปัจจัยในแต่ละปี	และให้มีการประเมินผล

กระทบที่เกิดขึ้นก่อนที่จะปรับเปลี่ยนในปีงบประมาณ	2557	ดังนี้	

ปีงบประมาณ ตาม w0rkl0ad ตาม RW ต่อ ปชก.  

 (sum adjRW)  รายกลุ่มอายุ  

ปีงบประมาณ	2554	 75	%	 25	%	

ปีงบประมาณ	2555	 65	%	 35	%	

ปีงบประมาณ	2556	 55	%	 45	%	

16.2	จำนวนเงินกองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขต	คำนวนดังนี้		

16.2.1	 กรณีการเข้ารับบริการผู้ป่วยในตามมาตรา	 7	 ให้เงิน

เท่ากับการจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา	

16.2.2	 กรณีสำรองเตียงและกรณีใช้บริการนอกเขต	 ให้ใช้ค่าผล

รวม	adjRW	จากข้อ	คูณด้วยอัตรา	9,000	บาทต่อ	adjRW	
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16.2.3	 กรณีใช้บริการในเขต	 ให้ใช้ค่าผลรวม	 adjRW	 จากข้อ	

คูณด้วยอัตราจ่ายต่อน้ำหนักสัมพัทธ์ที่เท่ากันทุกเขต	 ที่มาจากการคำนวณ

ภาพรวมระดับประเทศด้วยจำนวนเงินค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยในทั่วไป

ทั้งหมดหักเงินในข้อ	ถึงข้อ	และค่า	adjRW	จากข้อ		

16.3	 การจัดสรรเงินให้กองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขต	 ให้คำนวณ

การจัดสรรจริง	 โดยประมาณการทั้งปีจากข้อมูลผลการให้บริการที่เกิดขึ้นที่

เป็นปัจจุบัน	

	 ข้อ	 17	 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยในทั่วไปจาก

กองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขต	

17.1	 ให้กันเงินไว้เพื ่อจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการได้

จำนวนไม่เกิน	 15	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 โดยให้	 อปสข.	 พิจารณาแนวทางการจ่าย

ตามข้อเสนอของ	 สปสช.เขต	 และที่เหลือให้จ่ายด้วยระบบ	 DRG	 version	 4.0	

(โดยปีงบประมาณ	 2555	 ให้	 สปสช.ปรับไปใช้	 DRG	 version	 5.0	 เมื่อได้รับ

ความเห็นชอบทางวิชาการและมีความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการ)	

17.2	 การจ่ายตามระบบ	 DRG	 ให้จ่ายตามการใช้บริการที่เกิดขึ้น	

โดยกำหนดเป้าหมายจำนวน	adjRWที่จะเกิดขึ้น	และอัตราจ่ายต่อ	adjRW	โดย

ให้	อปสข.พิจารณาเป้าหมายจำนวนน้ำหนักสัมพัทธ์ที่จะเกิดขึ้นและอัตราจ่าย

ต่อน้ำหนักสัมพัทธ์ให้แต่ละจังหวัดภายใต้เพดานกองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับ

เขตของแต่ละเขต		

17.3	อัตราการจ่ายต่อ	adjRW	ดังนี้	

17.3.1	 การใช้บริการนอกเขต	 ให้จ่ายที่อัตรา	 9,000	 บาทต่อ	

adjRW	สำหรับหน่วยบริการทุกระดับและไม่ปรับลดค่าแรงสำหรับหน่วยบริการ

ภาครัฐ	 และสำหรับหน่วยบริการสังกัด	 สป.สธ.ที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ใกล้กับ

จังหวัดของพื้นที่	 สปสช.เขตอื่น	 ให้สามารถกำหนดอัตราตามข้อตกลงระหว่าง

หน่วยบริการได้	แต่อัตราจ่ายต้องไม่เกิน	9,000	บาทต่อ	adjRW	
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17.3.2	 การใช ้บร ิการกรณีสำรองเต ียงตามเง ื ่อนไขที ่	

สปสช.กำหนด	 ให้เป็นไปตามอัตราที่มีการเห็นชอบร่วมกันระหว่างหน่วย

บริการกับ	 สปสช.เขตแต่ละเขต	 โดยกำหนดอัตราจ่ายไม่เกิน	 15,000	 บาทต่อ	

adjRW	และไม่ปรับลดค่าแรงสำหรับหน่วยบริการภาครัฐ	

17.3.3	การใช้บริการกรณีมาตรา	7	ให้เป็นไปตามเงื่อนไขบริการ

และอัตราที่	สปสช.กำหนด	

17.3.4	 การใช้บริการภายในเขต	 ให้อัตราจ่ายต่อ	 adjRW	 เป็น

อัตราเดียวในแต่ละกองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขต	 โดยขึ้นอยู่กับจำนวนเงิน

กองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขตแต่ละเขต	 (Global	 budget)	 กับจำนวนผลงานที่

เป็นค่า	 adjRW	 ของแต่ละเขต	 และสามารถกำหนดอัตราจ่ายเป็นอย่างอื่นเพื่อ

จูงใจให้มีการพัฒนาระบบบริการภายในเขตได้	 แต่เมื่อเทียบกับการจ่ายต่อ	

adjRW	ต้องไม่เกิน	9,000	บาทต่อ	adjRW	โดยผ่านความเห็นชอบของ	อปสข.	

17.4	 การบริหารการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยในให้หน่วย

บริการ	 ให้	 สปสช.สามารถกำหนดอัตราจ่ายต่อ	 adjRW	 เบื้องต้นที่อัตราหนึ่ง	

และต้องจ่ายให้หมดกองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขตตามเงื่อนไขมาตรการเพื่อ

รักษาวินัยการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่คณะ

กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด	 โดยให้	 อปสข.	 พิจารณาเงิน

ส่วนที่อาจจะเหลือ	 (จากการกำหนดเป้าหมายและอัตราจ่ายต่อ	 adjRW	 เบื้อง

ต้น)	ให้หน่วยบริการเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขต่างๆ	ได้		

17.5	 การบริหารการจ่ายสำหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนกับกรมแพทย์

ทหารเรือและกรมแพทย์ทหารอากาศ	 ให้	 สปสช.	 กำหนดแนวทางการบริหาร

จัดการเป็นการเฉพาะได้	 โดยให้มีการหารือร่วมกับกรมแพทย์ทหารเรือและ

กรมแพทย์ทหารอากาศ	

17.6	 ให้มีการเสนอข้อมูลให้ทราบทั่วกันเพื่อร่วมกันตรวจสอบและ

พัฒนาระบบการจัดบริการ	 โดยเฉพาะกรณีมีการใช้บริการนอกเขตพื้นที่ที่ไม่



109การบริหารงบประมาณ

เหมาะสม	 (ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์มาตรฐานต่อครั้งน้อยกว่า	 2)	 และข้อมูลบริการ		

ผู้ป่วยที่ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์มาตรฐานต่อครั้งน้อยกว่าหรือเท่ากับ	 0.5	 ทั้งการใช้

บริการในเขตและการใช้บริการนอกเขต	

17.7	 ให้หน่วยบริการทุกแห่งส่งข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยในให้	 สปสช.	

ด้วยระบบ	 e-claim	 ของ	 สปสช.	 หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่มีการตกลงกัน

ระหว่าง	 สปสช.กับหน่วยบริการ	 เพื่อประมวลข้อมูลตามระบบ	DRG	 รายละเอียด

ตามที่กำหนดในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข

ปีงบประมาณ	2555		

	 ข้อ	 18	 การจ่ายกรณีผู้ป่วยในรับส่งต่อให้จ่ายจากกองทุนย่อยผู้ป่วยใน

ระดับเขตแต่ละเขตที่ผู้มีสิทธิลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำตามแนวทาง	

 

ส่วนที่ 3 

เงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูง  

	 ข้อ	19	เป็นค่าใช้จ่าย	สนับสนุน	และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข

สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ที่จ่ายเพิ่มเติมโดยคำนึงถึงต้นทุน

คงที่สำหรับหน่วยบริการประจำสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

(สป.สธ.)	 เฉพาะโรงพยาบาลชุมชนและเครือข่ายหน่วยบริการ	 หรือโรง

พยาบาลทั่วไปขนาดเล็กและเครือข่ายหน่วยบริการ	 เพื ่อให้จัดบริการแก่

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ		

	 ข้อ	20	การบริหารจัดการเป็นภาพรวมระดับประเทศ		

	 ข้อ	21	หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูง	

21.1	 ให้ใช้ผลการศึกษาสมการต้นทุนของหน่วยบริการและเครือ

ข่ายหน่วยบริการ	(CUP)	ที่มีโรงพยาบาลขนาด	10-120	เตียง	และข้อมูลงบการ

เงินของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ	 โดยประยุกต์จ่ายตามตัวแปร

ของสมการต้นทุน	ดังนี้	
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21.1.1	 คำนวณรายจ่ายที่น่าจะเป็นสำหรับปี	 2555	 ของ	 CUP

เป้าหมายตามตัวแปรสมการต้นทุน	 โดยเป็นค่าต้นทุนคงที่	 (Fix	 cost)	 ใน

สัดส่วนของบริการที่เกิดจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติราย	CUP	 และ

ค่าต้นทุนผันแปรแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิที่น่าจะเป็นในพื้นที่ที่ดูแลระดับ

จังหวัด	

21.1.2	 เปรียบเทียบผลคำนวณข้อ	 กับการคำนวณจ่ายค่าใช้จ่าย

เพื่อบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปตาม	 หากมากกว่า	 ให้จ่ายเงินเพิ่มสำหรับหน่วย

บริการที่มีต้นทุนคงที่สูงเท่ากับผลต่างระหว่างผลการคำนวณข้อ	กับ	

21.2	 ปรับให้ทุกหน่วยบริการเป้าหมาย	 ได้รับเงินบริการผู้ป่วยนอก

ทั่วไป	 (เฉพาะบริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ)	 รวมกับเงินเพิ่มสำหรับ

หน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูงของปีงบประมาณ	 2555	 สูงกว่าปีงบประมาณ	

2554	 อย่างน้อยร้อยละ	 4.72	 (เท่ากับค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อต้นทุนบริการปี	

2553-2555)		

21.3	 สำหรับจังหวัดที่มีผู้มีสิทธิลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติน้อยกว่า	 300,000	 คน	 ปรับให้ภาพรวมของงบระดับจังหวัด	 (เฉพาะ

ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป	 ผู้ป่วยนอกทั่วไป	 เงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มี

ต้นทุนคงที่สูง	และค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค)	หลังปรับลดค่าแรง

สำหรับหน่วยบริการภาครัฐได้ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของทุกจังหวัดหักหนึ่งส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	(ค่าเฉลี่ย-1SD)		

21.4	 ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง	 เป็นผู ้

พิจารณาสำหรับการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูงให้

หน่วยบริการเป้าหมายกรณีที่หน่วยบริการเป้าหมายมีภาระในการสงเคราะห์

การให้บริการแก่บุคคลอื่นๆ	 เช่น	 หน่วยบริการในพื้นที่ติดชายแดนของจังหวัด

ตาก	แม่ฮ่องสอน	สระแก้ว	หรือกรณีอื่นๆ	
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ส่วนที่ 4 

บริการที่มีค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน/บริการโรคเฉพาะ/ 

ยาจำเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง 

	 ข้อ	22	เป็นค่าใช้จ่าย	สนับสนุน	และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข

สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 กรณีบริการค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ	

เจ็บป่วยฉุกเฉิน/การบริหารจัดการโรคเฉพาะและบริการเฉพาะ/ยาจำเป็นและ

ยาที่มีปัญหาการเข้าถึง		

	 ข้อ	23	การบริหารจัดการเป็นภาพรวมระดับประเทศ		

	 ข้อ	24	หลักเกณฑ์การจ่ายกรณีบริการค่าใช้จ่ายสูง		

24.1	 การคำนวณอัตราจ่ายที่เป็นค่ายา	 /	 ค่าใช้จ่าย	 และอุปกรณ์ที่

เกี่ยวข้องกับการให้ยา	ตามระบบ	Point	system	with	ceiling	and	global	budget	

24.2	 รายการที่จ่ายเพิ่มเติมสำหรับบริการรักษาผู้ป่วยนอกหรือ		

ผู้ป่วยใน		

24.2.1	 รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดโรค	

(Instruments)	ที่หน่วยบริการใช้ตามข้อบ่งชี้	ที่	สปสช.ประกาศกำหนด	

(1)	 จ่ายชดเชยไม่เกินราคาที่หน่วยบริการซื้อหรือจัดหา

ได้จริงบวกค่าดำเนินการตามควรแก่กรณีและไม่เกินเพดานราคากลางของ

รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดโรคตามที่	 สปสช.	 ประกาศ

กำหนด		

(2)	 สปสช.อาจสนับสนุนเป็นอุปกรณ์และอวัยวะเทียมใน

การบำบัดโรค	 และมอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมดำเนินการจัดส่งตาม

ระบบ	Vendor	Managed	Inventory	(VMI)	ขององค์การเภสัชกรรม	

(3)	 ในปีงบประมาณประมาณ	 2555	 ให้นำเงินค่าใช้จ่าย

เพื่อบริการทันตกรรมประดิษฐ์จากส่วนที่	 6	 ในหมวดนี้	 มาบริหารการจ่ายรวม

ไว้ในรายการนี้	
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24.2.2	 การล้างไต/ฟอกเลือดล้างไตกรณีผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน	

(Peritoneal	 dialysis	 and	 Hemodialysis	 for	 acute	 renal	 failure)	 จ่ายตามค่าใช้

จ่ายจริงแต่ไม่เกินครั้งละ	2,000	บาท		

24.2.3	การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วย	เอช	ไอ	วี		

(1)	 สำหรับการให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ

รา	 (Cryptococcal	 meningitis)	 กรณีผู้ป่วยนอกจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน

ครั้งละ	3,000	บาท	กรณีผู้ป่วยในจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน	15,000	บาท

ต่อครั้งของการเข้ารับการรักษา	

(2)	 สำหรับการให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาท

ตา	(Cytomegalovirus	retinitis)	ได้แก่	การฉีดยา	Ganciclovir	เข้าที่	vitreous	จ่าย

ครั้งละ	250	บาทต่อข้างต่อสัปดาห์	หรือครั้งละ	500	บาทต่อข้างต่อ	2	สัปดาห์	

(3)	 สำหรับกรณีอื่นๆ	 ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์กำหนดเพิ่มเติม	

24.2.4	 การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง	 (Hyperbaric	

oxygen	 therapy)	 เฉพาะการรักษาโรคที่เกิดจากการดำน้ำ	 (Decompression	

sickness)	จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงไม่เกินชั่วโมงละ	12,000	บาท	

24.3	รายการที่จ่ายเพิ่มเติมสำหรับบริการรักษาผู้ป่วยนอก	

24.3.1	 การให้เคมีบำบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษา	 สำหรับ

บริการการให้เคมีบำบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษาที่	 สปสช.กำหนดเงื่อนไข

บริการ	(protocol)	และราคากลางตาม	protocol	เป็นการเฉพาะ	จ่ายตามค่าใช้

จ่ายจริงแต่ไม่เกินเพดานที่กำหนดไว้ตาม	 protocol	 สำหรับการให้เคมีบำบัด

หรือรังสีรักษาผู้ป่วยมะเร็งอื่นๆ	 ที่ยังไม่มีการกำหนด	 protocol	 จ่ายตามค่าใช้

จ่ายจริงแต่ไม่เกิน	4,000	บาทต่อครั้ง		

24.3.2	 รายการที่เป็นการวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการโรค

หัวใจและหลอดเลือดของบริการแบบ	 ambulatory	 care	 (พักสังเกตอาการหลัง



113การบริหารงบประมาณ

บริการ	 1-2	 วัน)	 จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกินราคากลางที่	 สปสช.กำหนด	

และต้องเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติขององค์กรวิชาชีพที ่เกี ่ยวข้องที ่	

สปสช.ประกาศเป็นแนวทางในการดำเนินงาน	 ทั้งนี้หากมีการให้บริการหัตถ

การโรคหัวใจมากกว่า	 1	 รายการในการรับบริการ	 1	 ครั ้งให้จ่ายเพียง	 1	

รายการ	เฉพาะรายการที่มีราคากลางสูง		

24.3.3	 ค่าสารเมทาโดน	 (Methadone)	 สำหรับการให้สารเมทา

โดนระยะยาว	(Methadone	maintenance	treatment:	MMT)	ในการบำบัดรักษา

ผู้ป่วยที่ติดสารเสพติดในกลุ่มฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่น	(อาทิ	เฮโรอีน)	ที่สมัครใจ	

โดยจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตรา	30	บาทต่อครั้ง	

24.3.4	 อื่นๆ	 ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และ

ระบบบริการกำหนด	

	 ข้อ	25	หลักเกณฑ์การจ่ายกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน		

25.1	 การบริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินข้าม

จังหวัด	 จ่ายด้วยระบบ	 Point	 system	with	 global	 budget	 โดยคำนวณ	 point	

จากราคาเรียกเก็บ		

25.2	ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ	(มาตรา	

8)	 การเข้ารับบริการครั้งแรก	 ให้หน่วยบริการที่ให้บริการแก่บุคคลดังกล่าวมี

สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการบริการ	 โดยอัตราการจ่ายสำหรับบริการผู้ป่วยใน	 ให้

จ่ายตามระบบ	 DRG	with	 global	 budget	 และอัตราการจ่ายสำหรับบริการผู้

ป่วยนอกให้จ่ายด้วยระบบ	 Point	 system	 with	 global	 budget	 โดยคำนวณ	

point	จากราคาเรียกเก็บ		

25.3	 การบริการกรณีเฉพาะอื่นๆ	 ได้แก่	 ผู้รับบริการสิทธิประกัน

สังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ	 7	 เดือนมาใช้บริการคลอด	 หรือผู้รับบริการสิทธิ

ประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ	 3	 เดือน	 มาใช้บริการทางการแพทย์	 หรือ

ผู้รับบริการที่เสียชีวิตก่อนการลงทะเบียนสิทธิ	หรือกรณีเด็กแรกเกิดทุกราย	ให้
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จ่ายค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์	 วิธีการและอัตราที่กำหนดไว้ในคู่มือแนวทาง

ปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณประมาณ	

2555	

25.4	 ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ	 สำหรับการส่งต่อผู้

ป่วยที่จำเป็นต้องไปรับบริการที่หน่วยบริการอื่น	 ให้จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง	 แต่

ไม่เกินราคากลางที่กำหนดในแต่ละประเภทพาหนะและระยะทางตามคู่มือ

แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ

ประมาณ	2555	

	 ข้อ	 26	 หลักเกณฑ์การจ่ายกรณีการบริหารจัดการโรคเฉพาะและ

บริการเฉพาะ	 (Disease	management	 initiative	and	special	 services)	 โดยการ

จ่ายเป็นไปตามเงื่อนไขบริการ	หลักเกณฑ์	วิธีการและอัตราที่	สปสช.	กำหนด

ในแต่ละรายการ	ดังนี้	

26.1	 โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว	 (Leukemia)	 และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง	

(Lymphoma)	ในเด็กและผู้ใหญ่เฉพาะผู้ป่วยรายใหม่	เนื่องจากโรคดังกล่าวเป็น

โรคที่มีความซับซ้อนในการตรวจวินิจฉัย	 กระบวนการรักษาต้องอาศัยแพทย์ผู้

เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีชั้นสูง	 โดยเฉพาะในช่วงแรกของการรักษา	 จึงได้

กำหนดให้หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการให้การรักษาตามแผนการรักษาที่	

สปสช.กำหนด	

26.2	 การดูแลรักษาโรคเลือดออกง่าย	 (Hemophilia)	 เพื่อให้บริการ

ส่วนประกอบของเลือดให้แก่ผู ้ป่วยเพื ่อลดหรือป้องกันภาวะเลือดออกใน

อวัยวะที่สำคัญ	โดยแบ่งการดูแลตามอายุและความรุนแรงของโรค	ทั้งนี้ผู้ป่วย

ที่ได้รับการดูแลเป็นทั้งผู้ป่วยรายเก่าที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วและผู้ป่วยรายใหม่

ที ่จะเข้ารับบริการในหน่วยบริการที่ร่วมในโครงการการบริหารจัดการโรค

เฉพาะ		
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26.3	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย	เพื่อการจัดบริการให้ยาขับ

สารเหล็ก	ได้แก่	ยา	Deferiprone	สำหรับผู้ป่วยธาลัสซีเมียตามเงื่อนไข	

26.4	 โรคที่เกี่ยวกับการอุดตันของหลอดเลือดสมอง	 (Stroke	 fast	

track)	 และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของ

คลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	(ASTEMI	fast	track)	โดยจัดให้มีการบริหารยาละลายลิ่ม

เลือด	เพื่อการรักษาเร่งด่วนในโรคหลอดเลือดสมองตีบ	(Stroke	fast	track)	ลด

ความพิการของผู้ป่วย	 ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติหรือ

ใกล้เคียงปกติ	 และการรักษาเร่งด่วนในโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด

ที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	 ST	 (Acute	 ST-elevated	 myocardial	

infarction	 fast	 track)	 เพื่อลดอัตราตายของผู้ป่วย	 จึงมีการสนับสนุนให้หน่วย

บริการให้การรักษาด้วยยาในเวลาที่กำหนดตามแผนการรักษา	 ที่	 สปสช.	

กำหนด		

26.5	 การให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคนิ่วเพื่อนำนิ่วออกจากระบบทางเดิน

ปัสสาวะ	ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และอัตรา	ที่	สปสช.	กำหนด		

26.6	 การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก	 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ	

โดยเป็นบริการที่ดำเนินการให้บริการในโรงพยาบาลและการดำเนินงานแบบ

หน่วยเคลื่อนที่	ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และอัตรา	ที่	สปสช.	กำหนด		

26.7	 การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืด	 (Asthma)	 และโรคปอดอุดกั้น

เรื ้อรัง	 (COPD)	 ที ่ต้องการการวินิจฉัยแยกโรคเพื่อให้การรักษาได้ถูกต้อง	

เนื่องจากทั้งสองโรคเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่มีอาการใกล้เคียงกันทำให้

การวินิจฉัยโรคอาจคลาดเคลื่อนส่งผลต่อการดูแลรักษาซึ่งแตกต่างกันถึงแม้

จะใช้ยาในกลุ่มเดียวกันก็ตาม	โดยการสนับสนุนและส่งเสริมระบบบริการ	เพื่อ

ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	

26.8	 การให้ยามอร์ฟีน	 (Morphine)	 เพื่อบรรเทาอาการปวดสำหรับ		

ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน	 โดยสนับสนุนและส่งเสริมระบบบริการ	 ให้ผู้ป่วย
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สามารถเผชิญกับความเจ็บป่วยที่คุกคามชีวิต	 ร่วมกับครอบครัว/ผู้ดูแลตาม

แนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง	 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีจนวาระ

สุดท้ายของชีวิต		

26.9	การหารูปแบบการดำเนินการบริหารจัดการโรคที่เหมาะสม	จึง

กำหนดให้มีการดำเนินการในพื้นที่เฉพาะ	 ในบางกิจกรรม/โรค	 ได้แก่	 การ

รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยวิธีการปลูก

ถ่ายไขกระดูกโดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต	 การให้ได้มาซึ่งดวงตาที่จะใช้ใน

การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา	 (Corneal	 transplantation)	 การฉายเลเซอร์จอตา

สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน	เป็นต้น	

26.10	 การดูแลผู้ป่วยวัณโรค	 ครอบคลุมค่ายา	 ค่าชันสูตรทางห้อง

ปฏิบัติการ	 การติดตามดูแลการรักษาต่อเนื่อง	 การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค	 การ

บันทึกข้อมูล	 และสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการดูแลรักษาวัณโรค	 โดย

หน่วยบริการเบิกยารักษาวัณโรคจากองค์การเภสัชกรรม	

	 ข้อ	 27	 การจ่ายกรณียาจำเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง	 เป็นการ

สนับสนุนยารายการต่างๆ	 โดยแนวทางการจ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	

เงื่อนไขและอัตราที่	 สปสช.กำหนด	 สำหรับยารายการต่างๆ	 ได้แก่	 ยาที่มีการ

ประกาศใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐ	 (Compulsory	 licensing	 :CL)	ยาตามบัญชี

ยาหลักแห่งชาติ	 เช่น	 ยาตามบัญชี	 จ(2)	 และยาจำเป็นและยาที่มีปัญหาการ

เข้าถึงอื่นๆ	เช่น	ยากำพร้า	เป็นต้น	

	 ข้อ	 28	 ให้	 สปสช.	 สามารถเกลี่ยเงิน	 ระหว่างประเภทบริการ	 ถึง	 ได้

ตามผลงานบริการที่เกิดขึ้นจริง	
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ส่วนที่ 5 

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

	 ข้อ	29	เป็นค่าใช้จ่าย	สนับสนุน	และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข

ในการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	สำหรับประชาชนคนไทยทุกคน	

	 ข้อ	30	เงินที่ได้รับจำนวน	329.65	บาทต่อผู้มีสิทธิ	48.333	ล้านคน	เมื่อ

นำมาจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนคนไทยทุกคน	 65.096	 ล้าน

คน	จึงเท่ากับ	244.76	บาทต่อคน		

	 ข้อ	 31	 การบริหารจัดการเงินเพื่อบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน

โรค	บริหารเป็นประเภทบริการย่อย	5	รายการ	ได้แก่	

31.1	 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไปที่บริหารระดับ

ประเทศ	(P&P	National	priority	program	and	central	procurement)		

31.2	 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั ่วไปที ่มีความ

ต้องการใช้บริการเด่นชัด	(P&P	Expressed	demand	services)	

31.3	 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไปสำหรับเขตพื้นที่	

(P&P	Area-based	services)		

31.4	 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคทั่วไป	

31.5	บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน	

	 ข้อ	 32	 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ทั่วไปที่บริหารระดับประเทศตามข้อ	จำนวน	26.47	บาทต่อคน	โดยบริหารเป็น

ภาพรวมระดับประเทศสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย	ดังนี้	

32.1	 ค่าวัคซีนป้องกันโรคพื้นฐานตามแผนการให้วัคซีนของประเทศ	

โดยให้หน่วยบริการเบิกเป็นวัคซีนตามจำนวนที่มีการให้บริการ		

32.2	ค่าวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล	 เพื่อเป็นค่าวัคซีน	

ค่าใช้จ่ายและค่าการจัดการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล	 สำหรับ
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ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกกลุ่มอายุ	 (ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	 ได้แก่	 โรคหอบหืด	 ปอดอุดกั้น

เรื้อรัง	 ไตวาย	 โรคหัวใจ	 เบาหวาน	หลอดเลือดสมอง	และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับ

การรักษาด้วยเคมีบำบัด)	 และผู้ที่อายุมากกว่า	 65	ปี	 โดยให้หน่วยบริการเบิก

เป็นวัคซีนตามจำนวนที่มีการให้บริการ	สำหรับค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเงื่อนไข	

หลักเกณฑ์	และอัตราที่	สปสช.กำหนด		

32.3	 ค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที ่เป็นปัญหา

สำคัญระดับประเทศ	 เป็นค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ	 และ/หรือค่า

ใช้จ่าย	 เพื่อเพิ่มความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการ	 และลดปัญหาหรือภาระ

โรคที่สำคัญของประเทศ	 โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่	 สปสช.	 หารือร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง	

	 ข้อ	 33	หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคทั่วไปสำหรับบริการที่มีความต้องการใช้บริการเด่นชัดตามข้อ	

จำนวน	 131.96	 บาทต่อคน	 ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคทั่วไป	ที่ประชาชนมารับบริการที่หน่วยบริการ	หรือหน่วยบริการจัด

บริการเชิงรุกในชุมชนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและความครอบคลุมการให้บริการ	

และมีการบริหารจัดการเป็น	 2	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	และกลุ่มประชาชนไทยอื่นๆ	ที่เหลือ	โดยมีการจ่ายดังนี้	

33.1	สำหรับกลุ่มผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		

33.1.1	 จำนวน	 73.10	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 จ่ายให้หน่วยบริการ

ประจำในลักษณะเหมาจ่ายรายหัวตามจำนวนผู้มีสิทธิ		

33.1.2	จำนวน	58.86	บาทต่อผู้มีสิทธิ	จ่ายในลักษณะเหมาจ่าย

ตามชุดกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	 (กลุ่มหญิงตั้งครรภ์	 เด็ก	0-5	ปี	 เด็ก	

6-13	ปี	ผู้ใหญ่	 30-60	ปี	 และผู้สูงอายุ)	 โดยเป้าหมาย	 ให้เป็นไปตามข้อตกลง

ระหว่าง	 สปสช.และหน่วยบริการที่รับผิดชอบ	 โดยคำนวณเป็นภาพรวมระดับ

จังหวัดและให้คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพสาขาจังหวัด	 (อปสจ.)	
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แจ้งจัดสรรให้แก่หน่วยบริการประจำ	 และสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วม

บริการในจังหวัด	

33.2	 สำหรับกลุ่มประชาชนไทยอื่นๆ	 ที่เหลือ	 ให้จ่ายตามเงื่อนไข

บริการ	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และอัตราที่	สปสช.กำหนด		

33.3	 สำหรับเขตนำร่องสามารถกำหนดแนวทางการจ่ายเป็นอย่าง

อื่นได้	 แต่อย่างน้อยต้องได้ผลงานและข้อมูลการบริการตามข้อ	 ถึงข้อ	 และ

ต้องเป็นค่าใช้จ่าย	สนับสนุน	และส่งเสริมการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรค	โดยแนวทางการจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.	

	 ข้อ	 34	หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคทั่วไปสำหรับเขตพื้นที่ตามข้อ	 จำนวน	 60.00	 บาทต่อคน	 โดยจ่าย

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ	ดังนี้	

34.1	 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ดำเนินการในชุมชน	

ในรูปแบบความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศของคณะ

กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 โดยจัดสรรให้กองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	ที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมดำเนินงาน	ใน

อัตราเหมาจ่าย	40	บาทต่อประชาชนไทยทุกคนในพื้นที่รับผิดชอบของท้องถิ่นนั้น	

34.2	 จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็น

ปัญหาเฉพาะหรือบริการที่ต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมระดับเขตหรือ

ระดับจังหวัดหรือระดับอำเภอ	 และให้สามารถจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงาน

บริการได้	 โดยจัดสรรเงินส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้กองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สาขาจังหวัด	 (สปสช.สาขาจังหวัด)	 ทั้งนี้การจ่ายเป็นไปตามเงื่อนไขบริการ	

หลักเกณฑ์	วิธีการและอัตราที่	สปสช.เขตกำหนด	

	 ข้อ	 35	หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสร้าง

เสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไปตามข้อ	 จำนวน	 7.68	 บาทต่อคน	 โดย
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บริหารเป็นภาพรวมระดับประเทศเพื่อสนับสนุน	 ส่งเสริมและกระตุ้นให้หน่วย

บริการพัฒนาการจัดบริการ	 ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและมี

คุณภาพ	 รวมทั้งการมีข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับประสิทธิผลการบริการสำหรับ

การกำกับ	 ติดตามและประเมินผล	 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วย

บริการ	 การพัฒนารูปแบบการจัดบริการภาคประชาชน	 และนวัตกรรมการ

บริการและการบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	ทั้งนี้การจ่าย

เป็นไปตามเงื่อนไขบริการ	หลักเกณฑ์	วิธีการและอัตราที่	สปสช.กำหนด	

	 ข้อ	 36	 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริม

ป้องกันตามข้อ	 จำนวนเงิน	 18.65	 บาทต่อคน	 เพื่อบริการทันตกรรมส่งเสริม

ป้องกันผสมผสานกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไปสำหรับคน

ไทยทุกคน	 โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเด็กนักเรียนประถมศึกษา	 เด็กปฐมวัย	

และกลุ่มหญิงมีครรภ์	ดังนี้	

36.1	 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	 90	 ของค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน	

ให้จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวให้กับหน่วยบริการประจำและสปสช.สาขาจังหวัด	

ตามเงื่อนไขบริการ	หลักเกณฑ์	วิธีการและอัตราที่	สปสช.กำหนด	

36.2	ไม่เกินร้อยละ	10	ของค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน	เป็น

เงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน	 เพื่อเพิ่มการ

เข้าถึงบริการ	 โดยการจ่ายเป็นไปตามเงื่อนไข	หลักเกณฑ์	และอัตราที่	สปสช.	

กำหนด		

	 ข้อ	37	กรณีที่อาจมีเงินเหลือจ่ายจาก	ถึง	ให้	สปสช.ปรับเกลี่ยได้	
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ส่วนที่ 6 

บริการทันตกรรมประดิษฐ์ 

	 ข้อ	38	เป็นค่าใช้จ่าย	สนับสนุน	และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข

สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เฉพาะค่าฟันเทียมในการบริการ

ทันตกรรมประดิษฐ์	โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุ	

	 ข้อ	39	การบริหารให้บริหารรวมกับรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมใน

การบำบัดโรค	 (Instruments)	 ตามข้อ	 รวมทั้งใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเดียวกัน	

และบริหารโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั ้งภาครัฐและภาคเอกชน	 เพื ่อให้

ประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรมประดิษฐ์ได้อย่างทั่วถึง	

	

ส่วนที่ 7 

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 

	 ข้อ	40	เป็นค่าใช้จ่าย	สนับสนุน	และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข

สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ในการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทย์	 โดยครอบคลุมบริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วย	คนพิการ	

และผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 ที่ใช้รูปแบบการจัดบริการ

แบบผู้ป่วยนอกของหน่วยบริการ	การบริการในชุมชน	และการบริการในระบบ

ทางเลือกต่างๆ		

	 ข้อ	 41	 การบริหารจำแนกเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทย์และค่าสนับสนุนและส่งเสริมระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน

การแพทย์		

	 ข้อ	 42	 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน

การแพทย์	มีดังนี้	

42.1	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	85	ของค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทย์ทั้งหมด	 เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์
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เครื่องช่วยคนพิการ	 จ่ายตามเงื่อนไขบริการ	 หลักเกณฑ์	 วิธีการและอัตราที่	

สปสช.กำหนด	โดยครอบคลุม		

42.1.1	 ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ	 จ่ายตามรายการ

ที่	สปสช.กำหนดและอื่นๆที่จำเป็นตามการพิจารณาของ	อปสข.		

42.1.2	 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้ที่

จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์สำหรับกรณีบริการผู้ป่วย

นอก	(สำหรับกรณีผู้ป่วยในรวมอยู่ในกองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขตแล้ว)	

42.1.3	ค่าฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ		

42.1.4	ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน		

42.1.5	 เงินสนับสนุนการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการ

แพทย์ให้กับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด	 ใน

จังหวัดที่พร้อมเข้าร่วมดำเนินงาน	 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการ

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด	พ.ศ.2554	และอัตรา

การสนับสนุนให้เป็นไปตามที่	สปสช.	กำหนด	

42.2	 ไม่เกินร้อยละ	 15	 ของค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทย์ทั้งหมด	 ให้เป็นเงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์ของหน่วยบริการร่วมกับองค์กรคนพิการและภาคี

อื่นๆ	 เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายการดำเนินงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเชิงรุก	

และการพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพขององค์กรคนพิการ	 เพื่อให้สามารถ

ดูแลสุขภาพตนเอง	 และเพิ่มการเข้าถึงบริการให้ทั่วถึงมากขึ้น	 โดยการจ่าย

เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	เงื่อนไขและอัตราที่	สปสช.	กำหนด	

42.3	 ในปีงบประมาณ	 2555	 ให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการรับ

ส่งผู้ทุพพลภาพไปกลับหน่วยบริการ	โดยการบริหารจัดการภายใต้กองทุนหลัก

ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	ตามความเหมาะสม	
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	 ข้อ	 43	 กรณีที ่อาจมีเงินเหลือจ่ายจากข้อ	 ถึง	 ข้อ	 ให้	 สปสช.ปรับ		

เกลี่ยได้	

	

ส่วนที่ 8 

บริการการแพทย์แผนไทย  

	 ข้อ	44	เป็นค่าใช้จ่าย	สนับสนุน	และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข

เพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการที่ให้บริการการแพทย์แผนไทยแก่ผู้มีสิทธิหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ	 หรือหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ

การแพทย์แผนไทย	

	 ข้อ	 45	 การบริหารเป็นเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและค่าสนับสนุนและส่ง

เสริมการจัดบริการการแพทย์แผนไทย	

	 ข้อ	46	หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการการแพทย์แผนไทย	มีดังนี้	

46.1	จำนวนไม่น้อยกว่า	5.19	บาทต่อผู้มีสิทธิ	จ่ายเพิ่มเติมให้หน่วย

บริการสำหรับการบริการนวด	 ประคบ	 อบสมุนไพรเพื่อการรักษาและฟื้นฟู

สภาพ	 และการบริการฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอดตามแนวทางเวชปฎิบัติที่

กำหนด	 โดยการจ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื ่อนไข	 และอัตราที่	

สปสช.กำหนด		

46.2	 จำนวนไม่เกิน	 2.00	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 จ่ายเพิ่มเติมให้หน่วย

บริการที่สั่งจ่ายยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ	 โดยการจ่ายเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์	วิธีการ	เงื่อนไขและอัตราที่	สปสช.	กำหนด	

46.3	จำนวนไม่เกิน	 0.38	บาทต่อผู้มีสิทธิ	 จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่ง

เสริมระบบบริการการแพทย์แผนไทย	 โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนระดับส่วน

กลาง	ระดับเขตและระดับจังหวัด	รวมถึงสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วย

งานอื่นๆ	 ในการพัฒนาและนำร่องระบบการบริหารและการบริการแพทย์แผน

ไทย	เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ	
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	 ข้อ	 47	 กรณีที ่อาจมีเงินเหลือจ่ายจากข้อ	 ถึง	 ข้อ	 ให้	 สปสช.ปรับ		

เกลี่ยได้	

 

ส่วนที่ 9 

ค่าเสื่อม 

	 ข้อ	48	เป็นค่าใช้จ่าย	สนับสนุน	และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข

สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ในส่วนที่จ่ายชดเชยค่าเสื่อมของ

สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการผู้ป่วยนอก	บริการผู้ป่วยใน	 และ

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	

	 ข้อ	 49	 การบริหารจัดการค่าเสื่อม	 บริหารเป็น	 3	 กลุ่มตามสังกัดของ

หน่วยบริการดังนี้	

49.1	สำหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	

49.2	สำหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัดอื่นๆ	ยกเว้นหน่วยบริการตามข้อ	

49.3	สำหรับหน่วยบริการสังกัดภาคเอกชน	

	 ข้อ	50	หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าเสื่อม	มีดังนี้	

50.1	 จ่ายให้หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุก

แห่ง	 ยกเว้นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคและหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียน

ใหม่ระหว่างปีงบประมาณประมาณ	2555	

50.2	จ่ายตามจำนวนผู้มีสิทธิและผลงานที่เกิดขึ้น	โดย	

50.2.1	 ค่าเสื ่อมสำหรับบริการผู ้ป่วยนอกและบริการสร้าง

เสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 ให้จ่ายตามจำนวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนสิทธิ

ประกันสุขภาพแห่งชาติกับหน่วยบริการประจำ	

50.2.2	 ค่าเสื่อมสำหรับบริการผู้ป่วยใน	 จ่ายตามจำนวนผลงาน

ที่คิดเป็นค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าตามระบบ	 DRG	 (adjRW)	 ให้กับหน่วย

บริการที่ให้บริการ	
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50.3	ให้แบ่งสัดส่วนค่าเสื่อมระหว่างบริการผู้ป่วยนอก	บริการผู้ป่วย

ใน	และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	ด้วยสัดส่วนเงินอัตราต่อหัวผู้

มีสิทธิของแต่ละประเภทบริการใน	 หรือตามที่คณะอนุกรรมการงบลงทุนใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด		

	 ข้อ	 51	 รายละเอียดการบริหารจัดการในส่วนที่	 9	 เป็นไปตามคณะ

อนุกรรมการงบลงทุนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด		

	

ส่วนที่ 10 

การจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ  

	 ข้อ	 52	 การจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	 เป็นการจ่ายเพื่อมุ่ง

หวังให้หน่วยบริการตระหนักถึงการพัฒนาการบริการ	 ให้บรรลุถึงคุณภาพและ

พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนมั่นใจได้ว่าภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติประชาชนจะได้รับบริการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น	 โดยมีการกำหนดการ

จ่ายไว้ในประเภทบริการต่างๆ	 คือ	 เงินกองทุนผู้ป่วยในระดับเขต	 เงินกองทุน

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไปสำหรับเขตพื้นที่	 และเงินส่งเสริมคุณ

ภาพผลงาน	ซึ่งการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการทุกประเภท	เป็นการ

จ่ายตามคุณภาพผลงานระดับผลลัพธ์	 และ/หรือคุณภาพผลงานระดับการ

ดำเนินงาน		

	 ข้อ	 53	 ในปีงบประมาณ	 2555	 มีเงินส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการ	

จำนวน	5.00	บาทต่อผู้มีสิทธิ	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ

ผลงานบริการ	 โดยเป็นการบริหารภาพรวมระดับประเทศเพื่อการส่งเสริม

คุณภาพบริการ		

	 ข้อ	 54	 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการ	 เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	เงื่อนไขและอัตราที่	สปสช.	กำหนด		
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ส่วนที่ 11 

เงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้รับบริการ 

	 ข้อ	 55	 เป็นค่าช่วยเหลือเบื ้องต้นให้แก่ผู ้รับบริการตามมาตรา	 41	

สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		

	 ข้อ	56	การบริหารจัดการเป็นภาพรวมระดับประเทศ	

	 ข้อ	 57	 หลักเกณฑ์การจ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไขและ

อัตราที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด	

	 ข้อ	 58	 กรณีที่เงินไม่เพียงพอ	 ให้	 สปสช.	 ใช้จ่ายไปก่อน	 และให้ของบ

ประมาณทดแทนในปีถัดไป		

	

ส่วนที่ 12 

เงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้ให้บริการ 

	 ข้อ	59	เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหาย

จากการให้บริการผู้รับบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

	 ข้อ	60	การบริหารจัดการเป็นภาพรวมระดับประเทศ	

	 ข้อ	 61	 หลักเกณฑ์การจ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไขและ

อัตราที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด	

	

ส่วนที่ 13 

การปรับลดค่าแรงสำหรับหน่วยบริการภาครัฐ  

ที่ให้บริการผู้มีสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ 

	 ข้อ	 62	 ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.2545	

กำหนดให้ค่าใช้จ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นค่าใช้จ่ายที่รวม

เงินเดือนของบุคลากรที่ใช้ในการดำเนินการให้บริการ	แต่ด้วยข้อกฎหมายตาม

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	 พ.ศ.2538	
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และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ทำให้เงินที่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับเป็น

เฉพาะเงินส่วนที่ไม่รวมเงินเดือน	 ดังนั้น	 จึงต้องมีการปรับลดค่าแรงสำหรับ

หน่วยบริการภาครัฐออกจากงบประมาณที่จ่ายตามแนวทางที่กำหนดก่อนที่

จะจ่ายจริงให้กับหน่วยบริการภาครัฐต่างๆ	 โดยให้ภาพรวมจำนวนเงินเดือนที่

ต้องหักเท่ากับที่สำนักงบประมาณระบุใน	 พระราชบัญญัติงบประมาณราย

จ่ายประจำปี		

	 ข้อ	 63	 แนวทางการปรับลดค่าแรงสำหรับหน่วยบริการภาครัฐที่ให้

บริการผู้มีสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ	มีดังนี้	

63.1	 แยกเพดานเงินเดือนที่ต้องหักจากหน่วยบริการภาครัฐต่างๆ	

เป็น	2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มหน่วยบริการภาครัฐสังกัด	สป.สธ.	และกลุ่มหน่วยบริการ

ภาครัฐอื่นๆ	 โดยการปรับลดค่าแรงสำหรับหน่วยบริการภาครัฐจะใช้วิธีการ

เฉพาะของแต่ละกลุ่ม	

63.2	 ให้ปรับลดค่าแรงสำหรับหน่วยบริการภาครัฐจากงบประมาณ

ที่หน่วยบริการได้รับจากค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก	 ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน	 เงินเพิ่ม

สำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูง	 และค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรค	 โดยให้ได้จำนวนเงินเท่าที่	 สปสช.กำหนด	 และให้มีการเกลี่ย

ระหว่างหน่วยบริการภายในกลุ่มเดียวกันได้		

63.3	 วิธีการปรับลดค่าแรงสำหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัดอื่น	

(ยกเว้น	สป.สธ.)		

63.3.1	 สำหรับ	 สปสช.เขต	 13	 กรุงเทพมหานคร	 สามารถ

กำหนดแนวทางการปรับลดค่าแรงสำหรับหน่วยบริการภาครัฐได้ตามความ

เหมาะสม	 โดยต้องหักให้ได้จำนวนเงินเดือนตามที่กำหนด	 และแนวทางการ

ปรับลดค่าแรงสำหรับหน่วยบริการภาครัฐต้องผ่านความเห็นชอบของ	อปสข.		

63.3.2	สำหรับ	สปสช.เขต	1	–	12	ให้บริหารการปรับลดค่าแรง

สำหรับหน่วยบริการภาครัฐเป็นภาพรวมระดับเขต	 โดยให้ปรับลดค่าแรง
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สำหรับหน่วยบริการภาครัฐจากรายรับที่ได้จากค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไปและ

การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามจำนวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียน

หน่วยบริการประจำ	 และจากรายรับที่ได้จากค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในซึ่งได้ตาม

จำนวน	 adjRW	ที่ให้บริการเฉพาะการใช้บริการผู้ป่วยในที่หน่วยบริการที่ตั้งใน

เขตเดียวกับเขตของหน่วยบริการประจำ	 ไม่รวมกรณีการใช้บริการผู้ป่วยใน

ข้ามเขต	โดยให้ได้จำนวนเงินรวมตามที่	สปสช.กำหนด	

63.4	วิธีการปรับลดค่าแรงสำหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัด	สป.สธ.	

ให้บริหารการปรับลดค่าแรงสำหรับหน่วยบริการภาครัฐเป็นภาพรวมในระดับ

จังหวัด	โดย	

63.4.1	 ให้	 อปสจ.	 เป็นผู ้พิจารณาเกลี ่ยการปรับลดค่าแรง

สำหรับหน่วยบริการภาครัฐระหว่างหน่วยบริการประจำภายในจังหวัด	 รวมทั้ง

พิจารณาการกันเงินระดับจังหวัดตามขอบเขตและหลักเกณฑ์ที ่	 สปสช.	

กำหนดจากการระดมความเห็น	โดยหลักเกณฑ์อาจกำหนดเป็นเพดานจำนวน

เงินที ่จะกัน	 หรือกำหนดกรอบการใช้เงินระดับจังหวัด	 หรือกำหนดให้มี

กระบวนการในการรองรับกรอบการใช้เงินก็ได้	

63.4.2	 กรณีที่อาจมีการเกลี่ยระหว่างจังหวัด	 ให้มีคณะทำงาน

ร่วมระหว่าง	 สปสช.	 และสป.สธ.	 เป็นผู้พิจารณา	 โดยให้คำนึงถึงปัจจัยที่มีผล

ต่อรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการตามความเหมาะสม	 ทั้งนี ้คณะ

อนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังมีข้อเสนอแนะว่าควรจะปรับลด

ค่าแรงสำหรับหน่วยบริการภาครัฐแต่ละจังหวัดไม่เกินค่าเฉลี่ยเงินเดือนต่อผู้มี

สิทธิ+1SD		
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หมวด 3 
รายการบริการผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 

	 	

	 ข้อ	 64	 เงินบริการผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ปีงบประมาณ	

2555	จำนวน	2,940.055	ล้านบาท	โดยจัดสรรเป็นประเภทบริการต่างๆ	ดังนี้	

ประเภทบริการ จำนวนเงิน (ล้านบาท) 

1.	 บริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสและบริการที่

เกี่ยวข้อง	

2.	การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสำหรับ

ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	

รวม 

2,890.653	

	

49.402	

	

2,940.055	

	 ทั้งนี้	 ให้	 สปสช.สามารถเกลี่ยเงินระหว่างประเภทบริการได้ตามศักยภาพ

ของระบบบริการ	 โดยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการบริการ

สุขภาพผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในแต่ละประเภทบริการ	ให้เป็นไป

ตามส่วนที่	1	–	2	ดังนี้	

 

ส่วนที่ 1 

บริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสและบริการที่เกี่ยวข้อง 

	 ข้อ	65	เป็นค่าใช้จ่าย	สนับสนุน	และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข

สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 และประชาชนกลุ่มเฉพาะตามที่

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด	 โดยครอบคลุมบริการการ

รักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี	 การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ	 และการ

ให้การปรึกษาและดูแลสุขภาพในผู้ติดเชื้อสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วย

เอดส์	
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	 ข้อ	66	การบริหารจัดการเป็นภาพรวมระดับประเทศ		

	 ข้อ	 67	 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาด้วย

ยาต้านไวรัสและบริการที่เกี่ยวข้อง	มีดังนี้	

67.1	 กรณีบริการการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี	 ได้แก่	 ยา

ต้านไวรัสเอชไอวีสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยา	 ยารักษาภาวะไขมันในเลือดสูง

จากการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี	 ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

เอชไอวีจากมารดาสู่ทารก	และต้านไวรัสเอชไอวีเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

ภายหลังสัมผัส	 โดยให้หน่วยบริการเบิกยาดังกล่าวจากองค์การเภสัชกรรมไม่

น้อยกว่าจำนวนยาที่จ่ายจริงเมื่อได้จ่ายยาและบันทึกข้อมูลการใช้ยา	 ตาม

เงื่อนไขบริการ	หลักเกณฑ์	วิธีการและอัตราที่	สปสช.กำหนด	

67.2	 กรณีบริการการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ	 จ่ายตามผลงาน

และเงื่อนไขที่	สปสช.กำหนด	ในอัตราดังนี้	

67.2.1	 การตรวจการติดเชื้อเอชไอวีในทารกด้วยวิธี	 DNA-PCR	จ่าย

ในอัตรา	1,000	บาทต่อการตรวจรู้ผล	(รวมอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างตรวจแล้ว)		

67.2.2	 การตรวจวัดระดับ	 CD4	 จ่ายในอัตรา	 500	 บาทต่อการ

ตรวจรู้ผล		

67.2.3	การตรวจวัดระดับปริมาณไวรัส	(Viral	 load)	จ่ายในอัตรา	

250	 บาทต่อการตรวจรู้ผล	 ร่วมกับชดเชยน้ำยาตรวจ	 Viral	 load	 (จัดซื้อรวม)	

จ่ายในอัตรา	1.2	testต่อการตรวจรู้ผล		

67.2.4	 การตรวจเชื้อไวรัสดื้อต่อยา	 (Drug	 resistance)	 จ่ายใน

อัตรา	8,500	บาทต่อการตรวจรู้ผล	(สำหรับ	Commercial	kits)	และ	8,000	บาท

ต่อการตรวจรู้ผล	(สำหรับ	In-house)		

67.2.5	 ค่าตอบแทนตามภาระงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	

จ่ายในอัตรา	7	บาทต่อการตรวจรู้ผล	(สำหรับ	CD4)	และ	20	บาทต่อการตรวจ

รู้ผล	(สำหรับ	Viral	load)	
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67.2.6	การตรวจเลือดพื้นฐาน	(CBC,BS,Cr,TG,Chol,ALT)	จ่ายใน

อัตรา	25	บาทต่อการตรวจรู้ผลต่อรายการ	

67.2.7	 วัสดุอุปกรณ์ในการเจาะเลือดและค่าขนส่งเพื่อตรวจ	

CD4	 Viral	 load	 จ่ายในอัตรา	 20	 บาทต่อตัวอย่าง	 และจ่ายเป็นค่าขนส่ง

ตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจ	Drug	resistance	ในอัตรา	100	บาทต่อตัวอย่าง	

67.2.8	 หน่วยบริการที่ส่งตัวอย่างตรวจไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใน

การตรวจแก่หน่วยตรวจชันสูตรในการตรวจตามข้อ	ถึง	ข้อ		

67.3	บริการให้การปรึกษาและดูแลสุขภาพในผู้ติดเชื้อ	

67.3.1	 การตรวจการติดเชื้อเอชไอวี	 (Anti-HIV	 antibody	 testing)	

จ่ายให้หน่วยบริการตามผลงานและเงื่อนไขที่	 สปสช.กำหนด	 จ่ายในอัตรา	

140	บาทต่อการตรวจรู้ผล	

67.3.2	 ค่าตอบแทนตามภาระงานบริการปรึกษา	 จ่ายให้หน่วย

บริการในอัตรา	7	บาทต่อครั้ง	(บริการปรึกษาเป็นกลุ่มคิดเป็น	1	ครั้ง)	

67.3.3	 ค่าตอบแทนตามภาระงานการบันทึกข้อมูลการรักษา	

จ่ายให้หน่วยบริการในอัตรา	20	บาทต่อครั้งที่มารับบริการที่หน่วยบริการ	โดย

รวมถึงการบันทึกข้อมูลการรักษา	 บริการปรึกษา	 และกิจกรรมอื่นๆ	 ตามเงื่อน

ไขที่สปสช.	กำหนด		

67.3.4	 สนับสนุนอาสาสมัครผู้ติดเชื ้อติดตามการรักษาและ

เยี่ยมบ้าน	 โดยจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครผู้ติดเชื้อที่

ปฏิบัติงานในศูนย์องค์รวม	ตาม	เงื่อนไขที่	สปสช.	กำหนด	

67.3.5	 สนับสนุนถุงยางอนามัยแก่ผู ้ติดเชื ้อและผู้รับบริการ	

เป็นการจัดซื้อถุงยางอนามัย	และสนับสนุนให้แก่หน่วยบริการและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในพื้นที่	เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ติดเชื้อและผู้รับบริการ	
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ส่วนที่ 2 

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ 

สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 

	 ข้อ	68	เป็นค่าใช้จ่าย	สนับสนุน	และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข	

สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและประชาชนกลุ่มเฉพาะตามที่

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด	 โดยเป็นการสนับสนุนและ

ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	

ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	

	 ข้อ	69	การบริหารจัดการเป็นภาพรวมระดับประเทศ		

	 ข้อ	 70	 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัด

บริการสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	มีดังนี้	

70.1	 การฟื้นฟูพัฒนาระบบบริการปรึกษา	 โดยสนับสนุนเงินแก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อดำเนินโครงการฟื้นฟูพัฒนาระบบบริการปรึกษาเอช

ไอวีให้มีคุณภาพ		

70.2	 การพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 โดย

สนับสนุนเงินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ

ระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้มีคุณภาพ	 และจ่ายตามเกณฑ์คุณ

ภาพผลงานบริการตามหลักเกณฑ์ที่	สปสช.	กำหนด		

70.3	 การอบรมให้ความรู้ทีมดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 สำหรับจัด

ประชุมสัมมนาทีมดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี	(แพทย์,	เภสัชกร,	พยาบาล,	เจ้า

หน้าที่ห้องปฏิบัติการ,	อาสาสมัครผู้ติดเชื้อ,	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,	เจ้าหน้าที่

วิเคราะห์ข้อมูล,	ผู้ประสานงานเอชไอวี	ฯลฯ)	หรือสนับสนุนเข้าร่วมการประชุม

สัมมนาด้านเอชไอวีภายในประเทศที่องค์กรวิชาชีพหรือหน่วยงานวิชาการ

ต่างๆจัดขึ้น	หรือผลิตเอกสารต่างๆ	ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้

ปฏิบัติงานด้านเอชไอวี		
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70.4	 การตรวจประเมิน/รับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการเอชไอวี	 โดย

จัดให้มีการตรวจประเมิน/รับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการเอชไอวี	 ที ่ได้ขึ ้น

ทะเบ ียนในระบบหลักประกันส ุขภาพแห่งชาติ	 ตามหลักเกณฑ์ท ี ่	

สปสช.กำหนด	 และสนับสนุนการตรวจรับรองคุณภาพห้องปฏิบัต ิการ	

(Laboratory	 accreditation:	 LA)	 ของหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนในระบบหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ	ตามหลักเกณฑ์ที่	สปสช.	กำหนด	

70.5	พัฒนาระบบการกำกับ/ติดตาม/ประเมินผล	โดยสนับสนุนและ

ดำเนินการ	 กำกับ/ติดตาม/ประเมินผล	 การดำเนินงานด้านเอชไอวีเอดส์ทุก

ระดับ	 รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล	 และ

กำกับติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่	

	

หมวด 4 
รายการบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 

	

	 ข้อ	 71	 เงินบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังปีงบประมาณประมาณ	 2555	

จำนวน	3,857.893	ล้านบาท	จัดสรรเป็นประเภทบริการต่างๆ	ดังนี้	

	
ประเภทบริการ จำนวนเงิน (ล้านบาท) 

1.	การบริการทดแทนไต	

2.	การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสำหรับ

ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง	

รวม 

3,835.833	

22.060	

	

3,857.893 

	 ทั้งนี้	 ให้	 สปสช.สามารถเกลี่ยเงินระหว่างประเภทบริการได้ตามศักยภาพ

ของระบบบริการ	 โดยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการบริการ

ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในแต่ละประเภทบริการให้เป็นไปตามส่วนที่	1	–	2	ดังนี้	
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ส่วนที่ 1 

บริการทดแทนไต 

	 ข้อ	 72	 เป็นค่าใช้จ่าย	 สนับสนุน	 และส่งเสริมการจัดบริการทดแทนไต

สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ครอบคลุมค่าใช้จ่าย	 ค่ายาและ

บริการที่เกี่ยวข้องในการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง	 การฟอกเลือด

ด้วยเครื่องไตเทียม	 และการปลูกถ่ายไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง	 และใน

ปีงบประมาณประมาณ	 2555	 จะครอบคลุมการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	 และการ

ปลูกถ่ายตับในเด็กกรณีท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด	

	 ข้อ	73	การบริหารจัดการเป็นภาพรวมระดับประเทศ		

	 ข้อ	74	หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายทดแทนไต	การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	

และการปลูกถ่ายตับในเด็กกรณีท่อน้ำดีตีบตันแก่กำเนิด	 เป็นไปตามผลงาน

บริการตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื ่อนไขและอัตราที ่	 สปสช.	 กำหนด	 ซึ ่ง

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้	

74.1	 การบริการสำหรับการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง	

โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายการบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง	การผ่าตัดวางสาย

ล้างช่องท้อง	 การนัดและดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสนับสนุน

น้ำยาล้างไตทางช่องท้อง	พร้อมอุปกรณ์	การให้ยาพื้นฐาน	ยากระตุ้นการสร้าง

เม็ดเลือดแดง	 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	 ยารักษาโรคอื่นที่จำเป็น	 และการ

รักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการรักษา	 ตามแนวเวชปฏิบัติที่สมาคมโรคไต

แห่งประเทศไทยกำหนด	รวมถึงการสนับสนุนค่าตอบแทนตามภาระงานที่เพิ่มขึ้น		

74.2	 การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตามเงื่อนไขสำหรับผู้ป่วยไต

วายเรื้อรังระยะสุดท้ายรายใหม่ที่ไม่สามารถใช้บริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง	

โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	 ค่าการเตรียมเส้นเลือด	

การให้ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	การนัดและ

ดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื ่องรวมทั้งการให้ยาที่จำเป็น	 การรักษาภาวะ
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แทรกซ้อนที่เกิดจากการรักษา	 ตามแนวเวชปฏิบัติที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศ

ไทยกำหนด	

74.3	 การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

ระยะสุดท้ายรายเก่า	 ที่รับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมก่อนวันที่	 1	

ตุลาคม	 2551	 และไม่ประสงค์จะเปลี่ยนมารับบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง	

โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	 ค่าการเตรียมเส้นเลือด	

การให้ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงตามหลักเกณฑ์ที่	 สปสช.กำหนด	 การ

นัดและดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการให้ยาที่จำเป็น	 การรักษา

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการรักษาตามแนวเวชปฏิบัติที่สมาคมโรคไตแห่ง

ประเทศไทยกำหนด	 ทั้งนี้	 สปสช.จะจ่ายชดเชยให้หน่วยบริการในอัตรา	 2	 ใน	

3	ของค่าใช้จ่าย	และหน่วยบริการสามารถเรียกเก็บจากผู้ป่วยได้	1	ใน	3	โดย

จ่ายชดเชยค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	 ไม่เกิน	 1,000	บาทต่อครั้ง	 ยกเว้น	

ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า60	 ปีและมีโรคเรื้อรังเกี่ยวกับอวัยวะอื่น	 จ่ายไม่เกิน	

1,200	บาทต่อครั้ง	และหน่วยบริการเรียกเก็บจากผู้ป่วยได้ไม่เกิน	500	บาทต่อครั้ง	

74.4	 การให้ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงสำหรับผู้ป่วยฟอก

เลือดด้วยเครื่องไตเทียมรายใหม่	 ที่รับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหลัง

วันที่	1	ตุลาคม	2551	และไม่ประสงค์จะรับบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง		

74.5	การปลูกถ่ายไต	ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับบริการผู้บริจาคไต

และผู้รับบริจาค	 โดยเป็นค่าเตรียมการและผ่าตัดนำไตมาจากผู้บริจาค	 ค่า

เตรียมการผู้รับบริจาค	 ค่าผ่าตัดผู้บริจาคและผู้รับบริจาค	 ค่าใช้จ่ายกรณีมี

ภาวะแทรกซ้อน	 รวมถึง	 ค่ายากดภูมิคุ้มกันหลังการผ่าตัดและการติดตามผล

ภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนไต	ตามข้อกำหนดขององค์กรวิชาชีพ	

74.6	 การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	 และการปลูกถ่ายตับในเด็กกรณีท่อ

น้ำดีตีบตันแต่กำเนิด	 ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการบริการสำหรับผู้บริจาคและผู้รับ

บริจาค	 โดยเป็นค่าเตรียมการและผ่าตัดนำหัวใจและตับมาจากผู้บริจาค	 ค่า
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เตรียมการผู้รับบริจาค	 ค่าผ่าตัดผู้บริจาคและผู้รับบริจาค	 ค่าใช้จ่ายกรณีมี

ภาวะแทรกซ้อน	 รวมถึง	 ค่ายากดภูมิคุ้มกันหลังการผ่าตัดและการติดตามผล

ภายหลังการผ่าตัด	ตามข้อกำหนดขององค์กรวิชาชีพ	

74.7	 ในระหว่างปีงบประมาณประมาณ	 2555	 หากเงินที่กำหนดไว้

ในรายการบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังตามหมวด	 4	 ไม่เพียงพอ	 เนื่องจากมี

จำนวนบริการทดแทนไตมากกว่าเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณ	 ให้	 สปสช.ใช้

เงินกองทุนจากรายการ/ประเภทบริการอื่นๆ	 ที่เหลือมาจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

ทดแทนไตได้	 	

 

ส่วนที่ 2 

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 

	 ข้อ	75	เป็นค่าใช้จ่าย	สนับสนุน	และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข

สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 โดยเป็นการสนับสนุน	 และส่ง

เสริมการจัดบริการสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง	 ผู้ป่วยปลูกถ่ายตับในเด็กกรณี

ท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด	และผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจ	ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	

	 ข้อ	76	การบริหารเป็นภาพรวมระดับประเทศ		

	 ข้อ	 77	 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัด

บริการสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง	 ผู้ป่วยปลูกถ่ายตับในเด็กกรณีท่อน้ำดีตีบตัน

แต่กำเนิด	 (อายุไม่เกิน	 18	 ปี)	 และผู ้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจ	 โดยครอบคลุม

กิจกรรมดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการ	 อาทิ	 เช่น	 การ

พัฒนาบุคลากร	 การพัฒนา	 CAPD	 Technology	 center	 การพัฒนา	 Excellent	

center	 for	 KT	 สนับสนุนการพัฒนาวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 การจัด

ประชุมคณะกรรมการ	 คณะทำงาน	 การประชุมสัมมนา	 การสนับสนุนเครือ

ข่ายผู้ป่วย	 การเผยแพร่ความรู้และรณรงค์สร้างความเข้าใจ	 และค่าใช้จ่าย

ด้านบุคลากร	เป็นต้น	
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หมวด 5 
รายการบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง 

	 	

ข้อ	 78	 เงินบริการควบคุม	 ป้องกัน	 และรักษาโรคเรื ้อรัง	 ปีงบประมาณ

ประมาณ	 2555	 จำนวน	 437.895	 ล้านบาท	 โดยจัดสรรเป็นประเภทบริการ

ต่างๆ	ดังนี้	

ประเภทบริการ จำนวนเงิน (ล้านบาท) 

1.	การบริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรค	

	 เบาหวานและความดันโลหิตสูง	โดยเน้นการ	

	 ควบคุมป้องกันระดับทุติภูมิ		

	 (Secondary	prevention)	

2.	การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ	

	 ควบคุม	ป้องกัน	และรักษาโรคเรื้อรัง	

รวม 

400.000	

	

	

37.895	

	

	

437.895 

	 ทั ้งนี ้	 ให้	 สปสช.สามารถเกลี่ยเงิน	 ระหว่างประเภทบริการได้ตาม

ศักยภาพของระบบบริการ	 โดยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหาร

จัดการบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิต

สูงในแต่ละประเภทบริการให้เป็นไปตามส่วนที่	1	–	2	ดังนี้	

	

ส่วนที่ 1 

บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  

โดยเน้นการควบคุมป้องกันระดับทุติภูมิ (Secondary prevention) 

	 ข้อ	79	เป็นค่าใช้จ่าย	สนับสนุน	และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข

สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการบริการควบคุมป้องกันความ
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รุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	 ซึ่งมีเป้าหมายในการเพิ่มการ

เข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกันและยกระดับการบริการให้ได้ตามมาตรฐาน		

	 ข้อ	80	การบริหารเป็นภาพรวมระดับประเทศ		

	 ข้อ	 81	 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วย

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	 โดยเน้นการควบคุมป้องกันระดับทุติภูมิ	

(Secondary	prevention)	เป็นเงินเพิ่มเติมจากเงินเหมาจ่ายรายหัว	เพื่อให้หน่วย

บริการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มการเข้าถึงบริการควบคุมป้องกันความรุนแรง

ของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	 โดยจ่ายตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	

เงื่อนไขและอัตราที่	สปสช.	กำหนด	

 

ส่วนที่ 2 

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสำหรับควบคุม 

ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง 

	 ข้อ	82	เป็นค่าใช้จ่าย	สนับสนุน	และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข

สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	โดยเป็นการสนับสนุนและส่งเสริม

การจัดบริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต

สูง	ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	

	 ข้อ	83	การบริหารจัดการเป็นภาพรวมระดับประเทศ		

	 ข้อ	 84	 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ

สำหรับควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	

จ่ายเพื่อการพัฒนาระบบเครือข่ายการให้บริการและกระตุ้นส่งเสริมการเข้าถึง

บริการที่ได้มาตรฐานสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	 ตาม

แนวทางและวิธีการที่	สปสช.	กำหนด		
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หมวด 6 
รายการบริการผู้ป่วยจิตเวช 

	

	 ข้อ	 85	 เงินบริการผู้ป่วยจิตเวชปีงบประมาณ	 2555	 จำนวน	 204.476	

ล้านบาท	จัดสรรเป็นประเภทบริการต่างๆ	ดังนี้	

ประเภทบริการ จำนวนเงิน (ล้านบาท) 

1.	ค่ายาจิตเวช	

2.	การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ	

	 สุขภาพผู้ป่วยจิตเวช	

รวม 

187.476	

17.000	

	

204.476 

	 ทั ้งนี ้	 ให้	 สปสช.สามารถเกลี่ยเงิน	 ระหว่างประเภทบริการได้ตาม

ศักยภาพของระบบบริการ	 โดยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหาร

จัดการบริการผู้ป่วยจิตเวชในแต่ละประเภทบริการให้เป็นไปตามส่วนที่	1	–	2	ดังนี้	

 

ส่วนที่ 1 

การบริหารค่ายาจิตเวช 

	 ข้อ	86	เป็นค่าใช้จ่าย	สนับสนุน	และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข

สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 โดยเป็นค่ายา	 Risperidone	 และ	

Sertraline	สำหรับผู้ป่วยจิตเวช	ที่มีสภาวะโรคดังนี้	

86.1	ค่ายา	Risperidone	สำหรับผู้ป่วยดังนี้	

86.1.1	ผู้ป่วยโรคจิต	(Psychotic	disorder)	

86.1.2	 ผู้ป่วยอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการทางจิตร่วม	 (Biplola	

disorder	with	psychosis)	

86.1.3	 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารุนแรงที่มีอาการทางจิตร่วม	 (Severe	
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depressive	 episode	 with	 psychotic	 symptoms	 or	 recurrent	 depressive	

disorder	with	current	episode	severe	with	psychotic	symptoms)	

86.1.4	ผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและอาการทางจิต

ที่อายุ	60	ปีขึ้นไป	(Behavioral	and	psychiatric	symptoms	in	Dementia:BPSD)	

86.1.5	 ผู้ป่วย	 Autistic	 and	 Other	 pervasive	 developmental	

disorder	(PDD)	

86.2	 ค่ายา	 Sertraline	 สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้ารุนแรง	 ซึ่งไม่

สามารถใช้ยาต้านซึมเศร้าอื่นๆ	 ได้	 หรือ	 ผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้ารุนแรงและมี

โรคร่วมทางกายอื่น	 ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาร่วมกันหลายขนานและมีความเสี่ยง

ต่อการเกิด	Drug	Interaction	จนเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย	

	 ข้อ	87	การบริหารเป็นภาพรวมระดับประเทศ		

	 ข้อ	88	หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่ายาจิตเวช	ให้หน่วยบริการเบิกยาดังกล่าว

จากองค์การเภสัชกรรมไม่น้อยกว่าจำนวนยาที่จ่ายจริงต่อเมื่อได้จ่ายยาและบันทึก

ข้อมูลการใช้ยา	ตามเงื่อนไขบริการ	หลักเกณฑ์	วิธีการและอัตราที่	สปสช.กำหนด	

	 		

ส่วนที่ 2 

การบริหารการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวช 

	 ข้อ	89	เป็นค่าใช้จ่าย	สนับสนุน	และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข

สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ในการสนับสนุนและส่งเสริมการ

จัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยจิตเวช	ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	

	 ข้อ	90	การบริหารเป็นภาพรวมระดับประเทศ		

	 ข้อ	 91	 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ

สำหรับผู้ป่วยจิตเวช	 เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นและได้รับการ

รักษาดูแลอย่างต่อเนื่อง	 โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไขและ

อัตราที่	สปสช.	กำหนด		
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บทที่ 5 
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การคุ้มครองสิทธิประชาชน
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แนวคิดในการดำเนินงาน 
	 เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิให้แก่ประชาชน	 เป็นไป

ตามที่พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้กำหนด	 รวมทั้งสามารถ

สร้างความเข้าใจและสัมพันธ์	 อันดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ	 จึงดำเนินการ

ด้วยแนวคิด	

•		 การคุ้มครองสิทธิประชาชน	 เป็นกลไกที่ช่วยเหลือให้ประชาชนได้

รับบริการตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด	 ในขณะเดียวกันก็จะช่วย

ลดความขัดแย้งระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ		

•		 การรับเรื ่องร้องเรียน	 ทำให้หน่วยงานได้รับทราบปัญหาเรื ่อง

คุณภาพมาตรฐานของหน่วยบริการ	 สามารถนำไปพัฒนาระบบ

บริการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น	

•		 การมีส่วนร่วมของประชาชน	 เป็นกลไกสำคัญในการป้องกันปัญหา

เรื่องร้องเรียน	และนำไปสู่การมีความสัมพันธ์ที่ดี	ระหว่างผู้ให้และ

ผู้รับบริการ	

การดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน 
และการคุ้มครองสิทธิ 5.1 
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•		 การป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิ	 เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการ

คุ้มครองสิทธิของประชาชน	 ทั้งยังเป็นการดำเนินการที่หลีกเลี่ยง

การเผชิญหน้าระหว่าง	ผู้ให้บริการและผู้รับบริการอีกด้วย	

	

แนวทางการพัฒนาระบบ 
รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิ 	 		
 1. พัฒนาช่องทางเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง สามารถร้องเรียนได้

โดยสะดวก  

	 ช่องทางที ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 พัฒนาเองและ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ	ได้แก่	

•		 Call	Center	1330	สามารถให้บริการได้ตลอด	24	ชั่วโมง		

•		 web	site	1330	@	nhso.go.th	

•		 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัดทุกจังหวัด	

•		 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	สาขาเขต	(	13	แห่ง	)	

•		 ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาลศูนย์	 โรงพยาบาล

ทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน		

•		 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน	

•		 หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน	

	 ตามมาตรา	50(5)	

	

	 นอกจากนี้	 ประชาชนยังสามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงานต่างๆ	 ทั้งรัฐ	

และเอกชน	 ที่มีการประสานงาน	 กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

ได้แก่		

•		 กระทรวงสาธารณสุข	

•		 สายด่วน	1111	/	WWW.1111.go.th	
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•		 สำนักราชเลขาธิการ	

•		 สำนักนายกรัฐมนตรี	

•		 ศูนย์ดำรงธรรม	

•		 สื่อต่างๆ		

	

 2. พัฒนาระบบการดำเนินงานให้มีมาตรฐาน 

	 	 	 สนับสนุนให้	 หน่วยรับเรื่องร้องเรียนและศูนย์บริการหลักประกัน

สุขภาพ	 ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค	 มีการดำเนินงานตามมาตรฐาน	 5	 ด้าน	

ได้แก่		

1)	 มาตรฐานด้านกายภาพของหน่วยงาน	 หมายถึง	 มีสถานที่เป็น

สัดส่วน	 ไม่มีเสียงรบกวน	มีป้ายชื่อที่ชัดเจน	มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกทาง	มี

การจัดชุดโซฟาหรือชุดรับแขกที่ให้ความรู้สึกสบาย	 เป็นกันเอง	 มีโต๊ะ	 เก้าอี้	

สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	 มีอุปกรณ์	 เช่น	 โทรศัพท์	 โทรสาร	 คอมพิวเตอร์

และ	 Internet	 เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	พร้อมให้บริการ	รวมทั้งมีเอกสารระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบ

การทำงาน	

2)	 มาตรฐานด้านบุคลากร	 หมายถึง	 มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่		

รับผิดชอบอย่างชัดเจนและมีจำนวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	 เจ้าหน้าที่มี

ความรู้และทักษะในการให้บริการ	 ต้องผ่านการอบรมความรู้ด้านหลักประกัน

สุขภาพและงานบริการที่เกี่ยวข้อง	 เช่นการจัดการความขัดแย้ง	 การเจรจา		

ไกล่เกลี่ย	การสื่อสารและการบริการ	เป็นต้น	

3)	 มาตรฐานด้านการดำเนินงาน	 หมายถึง	 มีการดำเนินงานรับ

เรื่องและแก้ไขปัญหา	 อย่างเป็นขั้นตอน	 ประกอบด้วยการรับและบันทึกเรื่อง	

การตอบกลับผู ้ร้องว่าได้รับเรื ่องแล้ว	 การพิจารณาตรวจสอบข้อมูล	 การ

ประสานงานไกล่เกลี ่ยและแก้ไขปัญหา	 มีการจัดตั ้งคณะทำงานหรือ
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อนุกรรมการร่วมพิจารณา	 และการแจ้งผลการพิจารณากลับให้ผู้ร้องรับทราบ	

โดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน	 30	 วันทำการ	 หากเรื่องร้องเรียน		

ไม่สามารถไกล่เกลี ่ยยุติได้ให้ส่งต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ

มาตรฐานบริการสาธารณสุขเพื่อพิจารณาต่อไป	 รวมทั้งต้องมีการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้วย	 (ราย

ละเอียดตาม	Flow	ขั้นตอนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน)	

4)	 มาตรฐานด้านระบบข้อมูล	 หมายถึง	 มีการบันทึกข้อมูลตาม

แบบฟอร์มหรือโปรแกรม	Data	Center	ระบบ	7	(ระบบเรื่องร้องเรียน)	มีการจัด

เก็บ	 มีการวิเคราะห์และจัดทำรายงานเสนอเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการและ

เผยแพร่ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ		

5)	 มาตรฐานด้านการพัฒนางานบริการเชิงรุก	หมายถึงมีการพัฒนา

ระบบบริการโดยนำข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้รับบริการ	 (Customer	 Feedback)	

มาพัฒนางาน	 และเน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชน	 องค์กรประชาชน	 และ

ภาคีที่เกี่ยวข้อง	
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	 Fl0w ขั้นตอนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 
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 3. การพัฒนางานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิให้มี

ประสิทธิภาพ 

1)	 การสนับสนุนและพัฒนาศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพใน

หน่วยบริการ	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 สนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์

บริการหลักประกันสุขภาพขึ้นในหน่วยบริการ	 โดยได้เริ ่มดำเนินการตั้งแต่

ปีงบประมาณ	2549	ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนศูนย์ฯทั้งหมด	337	แห่งทั่วประเทศ	

อยู่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่	 (โรงพยาบาลศูนย์	 โรงพยาบาลทั่วไป)	 จำนวน	

94	และโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	(ขนาด	60	เตียงขึ้นไป)	จำนวน	243	แห่ง	

ผลการดำเนินงานพบว่า	 โครงการนี้ทำให้โรงพยาบาลมีความตื่นตัว	

ปรับปรุงสถานที่	จัดระบบการให้บริการข้อมูล	คำแนะนำ	มีการพัฒนาระบบงาน

รับเรื่องร้องเรียน	 โดยผสมผสานไปกับการพัฒนาระบบคุณภาพบริการ	 (HA)	

การพัฒนาเรื ่องการไกล่เกลี ่ยสร้างสมานฉันท์	 และนโยบายโรงพยาบาล

สาธารณสุขยุคใหม่	 เพื่อให้คนไทยสุขภาพดีมีรอยยิ้ม	 (Structure	 Service	

System	 :	 3S)	 ของกระทรวงสาธารณสุข	 ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ		

ในหน่วยบริการ	จึงเป็นทั้ง	Customer	Service	และ	Consumer	Protection	ของ

โรงพยาบาล	สามารถช่วยเหลือและคลี่คลายปัญหาต่างๆ	ให้แก่ประชาชน	ทุก

สิทธิ	 ช่วยลดความรุนแรงของปัญหาและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน	

นอกจากนี้หน่วยบริการยังได้รับทราบข้อมูลปัญหาและนำไปวางแผนเพื่อป้องกัน

ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำได้อีกด้วย		

ซึ่งในปีงบประมาณ	 2555	 กำหนดเป้าหมายว่าจะจัดตั้งศูนย์ฯใน		

โรงพยาบาลชุมชน	 ขนาดใหญ่ให้ครบทุกแห่ง	 และจะเน้นพัฒนาศูนย์บริการ

หลักประกันสุขภาพให้เป็นศูนย์สื่อสาร	 ด้านหลักประกันสุขภาพและสิทธิอื่นที่

เกี่ยวข้อง	

2)	การบริหารจัดการ	Complaint	Management	ระดับเขต	เพื่อให้เกิด

การบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับเขตแบบครบวงจร	 มี
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กระบวนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่	

และมีการเชื่อมโยงและพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนระหว่าง

หน่วยรับเรื่องร้องเรียน	 ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการและ

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน		

ตั้งแต่ปีงบประมาณ	 2552	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

ได้เริ่มดำเนินการถ่ายโอนภารกิจแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยรับเรื่องร้องเรียนใน

พื้นที่	 ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินงานครบ	 12	 เขต	 ยกเว้นสำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	เขต	13	กรุงเทพมหานคร	และปริมณฑล	(จ.นนทบุรี	จ.ปทุมธานี)	

ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีปริมาณเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จำนวนมาก	 จึง

อยู่ระหว่างการพิจารณาและเตรียมความพร้อมหากต้องดำเนินการถ่ายโอน

ภารกิจต่อไป	ซึ่งผลการดำเนินงานพบว่าเรื่องร้องเรียน/เรื่องร้องทุกข์	ได้รับการ

แก้ไขได้รวดเร็วขึ้น	 ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ได้รับทราบปัญหาของตนเองและนำไป

ปรับปรุงเพื่อป้องกันปัญหามิให้เกิดซ้ำ	

ปีงบประมาณ	 2555	 จะเน้นพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการ

จัดการเรื่องร้องเรียนและการบันทึกข้อมูล	 พัฒนาโปรแกรมรับเรื่องร้องเรียนให้

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ		

3)	 การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนด้านการเจรจา

ไกล่เกลี่ย	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้ประสานความร่วมมือ

และสนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข	 สำนักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข	 ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาแนวคิดพื้นฐานการ

จัดการความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยในระบบหลักประกันสุขภาพ	 โดย

ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ	 2553	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน	 รับเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 สาขาจังหวัดและศูนย์บริการหลักประกัน

สุขภาพในหน่วยบริการ	 ให้มีความเข้าใจในลักษณะปัญหาและธรรมชาติของ
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เรื่องร้องเรียนที่พบอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพ	 มีความรู้และทักษะในการ

รับเรื ่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ด้วยวิธีการเจรจาไกล่เกลี ่ย

ประนีประนอม	 เพื่อช่วยลดความรุนแรงข้อขัดแย้งต่างๆ	 สร้างความพึงพอใจ

ให้แก่ผู้รับบริการ	 และทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยบริการและระบบหลัก

ประกันสุขภาพ	ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมแล้วจำนวน	3	รุ่น	จำนวน	170	คน	

ในปีงบประมาณ	 2555	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 จะดำเนินการ

ต่อเนื่อง	โดยจะจัดอบรม	2	หลักสูตรดังต่อนี้	

1.	 หลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งในระบบ

หลักประกันสุขภาพ	(Basic)	1	รุ่น		

2.	 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักเจรจาไกล่เกลี่ยทางการ

แพทย์และสาธารณสุข	(Advance)	1	รุ่น		

4)	 การพัฒนาเครือข่ายการคุ ้มครองสิทธิในระบบหลักประกัน

สุขภาพ	 เพื่อให้การประสานความร่วมมือในการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิใน

ระบบหลักประกันสุขภาพมีประสิทธิภาพ	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติ	 จึงมีการพัฒนาเครือข่ายและกลไกการประสานงานการแก้ไขปัญหาเรื่อง

ร้องเรียนและการคุ้มครองสิทธิ	 โดยมีส่งต่อเรื่องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา	

การเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องร้องเรียนผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์	 มีฐานข้อมูลด้าน

หลักประกันสุขภาพ	 ใช้ร่วมกันและมีระบบการให้คำปรึกษาในแต่ละระดับ	

รวมทั้งมีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง		

	 ซึ่งเครือข่ายดังกล่าว	 ประกอบด้วยเครือข่ายระหว่างหน่วยรับเรื่อง

ร้องเรียนทุกระดับ	 (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 สำนักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	สำนักงานหลักประกันสุขภาพสาขาจังหวัด	หน่วย

รับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน	ตามมาตรา	50(5))	 เครือข่าย

ระหว่างหน่วยรับเรื่องร้องเรียนกับศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วย

บริการและศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน	 เครือข่ายระหว่าง
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สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 สำนัก

ราชเลขาธิการ	 สำนักนายกรัฐมนตรี	 กระทรวงสาธารณสุข	 สำนักงานประกัน

สังคม	กรมบัญชีกลาง	และสื่อต่างๆ	เป็นต้น		

สำหรับในปีงบประมาณ	 2555	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพ		

แห่งชาติ	จะเน้นพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ

อย่างต่อเนื่อง	 และจะประสานความร่วมมือกับองค์กร/เครือข่ายคุ้มครอง		

ผู้บริโภคอื่นๆ	 ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในประเทศและจะขยายเครือข่ายใน

ระดับระหว่างประเทศในระยะต่อไป	 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา

งานคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ	
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วัตถุประสงค์  
1.	 ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มากขึ้น		

2.	 ประชาชนได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที	 ลดภาวะแทรกซ้อนและ

ลดอัตราการเสียชีวิต	

3.	 เกิดเครือข่ายพันธมิตรด้านบริการสาธารณสุข	 (Public	 and	 Private	

Partnership)	

4.	 มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางการแพทย์ร่วมกันอย่างคุ้มค่า	

	

คำนิยาม  
 ระบบสำรองเตียงผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพ	 หมายถึง	 การบริหาร

จัดการที่นำเอาทรัพยากรทางการแพทย์จากภาคเอกชนมาร่วมให้บริการแก่

ประชาชน	(Public	and	Private	Partnership)	ในภาวะที่หน่วยบริการไม่สามารถ

ให้บริการได้อันเนื่องมาจากการขาดแคลนบุคลากรหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์

ที่จำเป็น		

 ศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพ	 หมายถึง	 หน่วยงานที่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งขึ้น	 ได้แก่	 ศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วย

ศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพ 
Reserve h0spital Referral  
C0-0rdinating Center (RRCC) 5.2 
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หลักประกันสุขภาพเขต	 13	 กรุงเทพมหานคร	 (สายด่วน	 สปสช.	 1330)	 ศูนย์

สำรองเตียงผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพเขต	1	เชียงใหม่*	ศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วย

หลักประกันสุขภาพเขต	2	พิษณุโลก*	ฯลฯ	(*	เดิม	คือ	ศูนย์ประสานการส่งต่อ

และสำรองเตียงผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพ)	

	 ผู้มีสิทธิ หมายถึง	ผู้มีสิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	รวม

ถึง	กรณีผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ	(สิทธิว่าง)	

	 หน่วยสำรองเตียง	 หมายถึง	 สถานบริการอื่น	 (โรงพยาบาลเอกชนที่

ไม่ร่วมโครงการ)	 ที่สมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยสำรองเตียงและได้ผ่านการตรวจ

มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ			

ที่ให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	 พ.ศ.2545	 ซึ่งได้รับการส่งต่อจากศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วยหลักประกัน

สุขภาพ	ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศ		

	

แนวคิดและหลักการของระบบสำรองเตียง 
	 เนื่องจากระบบรับ	–	ส่งต่อผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพ	เป็นระบบใหญ่ที่

กำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนา	 ในคู่มือนี้จึงจะกล่าวถึงแนวคิดและหลักการ

ของระบบสำรองเตียง	เท่านั้น	

1.ระบบสำรองเตียงไม่ใช่ระบบหลักของบริการสาธารณสุข	 แต่เป็น

ระบบเสริมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ให้บริการในช่วงที่

ระบบการส่งต่อเพื่อการรักษาพยาบาลยังไม่สามารถรองรับได้อย่างเต็มที่	

2.ไม่จำเป็นต้องมีทุกพื้นที่ให้พิจารณาจากความจำเป็น	ความรุนแรง

และความเร่งด่วนของปัญหา	

3.พื ้นที ่ควรมีการพัฒนาระบบการส่งต่อเพื ่อการรักษาพยาบาล

อย่างต่อเนื่อง	
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การดำเนินงานระบบสำรองเตียง  

	 1.คณะกรรมการฯในพื้นที่จัดประชุมวิเคราะห์สถานการณ์การส่งต่อ		

ผู้ป่วยในพื้นที่	 ร่วมกับหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ	 หากมีความ

จำเป็นต้องจัดให้มีระบบสำรองเตียงในพื้นที ่	 ให้ที ่ประชุมร่วมกันกำหนด

ขอบเขต	ประเภทของโรคที่จำเป็นต้องจัดทำระบบสำรองเตียง	

	 2.จัดหาหน่วยบริการที่มีศักยภาพ	 แต่งตั้งเป็นศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วย

หลักประกันสุขภาพ	 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานไปหน่วยสำรองเตียง

โดยกำหนดว่าควรเป็นหน่วยบริการที่มีความพร้อมทั้งบุคลากรและสถานที่

ตลอดจนการจัดการระบบต่อไป	 (ทั้งนี้อาจเป็นศูนย์เดียวกับศูนย์ประสานการ

ส่งต่อผู้ป่วยในระบบปกติ)	

	 3.คณะกรรมการฯประชุมชี้แจงและเปิดรับสมัครให้โรงพยาบาลเอกชน

เข้าร่วมเป็นหน่วยสำรองเตียง	

	 4.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตพื้นที่	 ตรวจสอบคุณสมบัติ

และมาตรฐานของโรงพยาบาลตามเกณฑ์	 ข้อบังคับสำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติว่าด้วย	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็น

หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ	 พ.ศ.2547	 และประกาศสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เรื่องเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น

หน่วยบริการ	 หมวด	 5	 เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วย

บริการที่รับการส่งต่อ	 (ข้อ	 15	 -	 ข้อ	 22)	 ซึ่งประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่	9	สิงหาคม	2548	

	 5.ภายหลังตรวจประเมินและได้มาตรฐานตามเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 และสำนักงานหลักประกันสุขภาพ		

แห่งชาติเขตพื้นที่	 จัดทำสัญญาให้บริการสาธารณสุข	 (หน่วยสำรองเตียง)	 กับ

โรงพยาบาล	
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	 6.	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติเขตพื้นที่ประกาศรายชื่อหน่วยสำรองเตียงของเขตพื้นที่	

	

การดำเนินการของโรงพยาบาลเอกชน 
ที่จะเข้าร่วมเป็นหน่วยสำรองเตียง 
	 1.โรงพยาบาลเอกชนที่ต้องการเข้าร่วมเป็นหน่วยสำรองเตียง	 ยื่นความ

จำนงที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตพื้นที่ตามแบบแสดงความ

จำนงที่กำหนด	

	 2.โรงพยาบาลเอกชนที ่จะเข้าร่วมเป็นหน่วยสำรองเตียงจะต้องมี

มาตรฐานตามเกณฑ์	 เป็นไปตามข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ว่าด้วย	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและ

เครือข่ายหน่วยบริการ	 พ.ศ.2547	 และประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	เรื่องเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ	หมวด	5	

เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ	 (ข้อ	

15	-	ข้อ	22)	ซึ่งประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	9	สิงหาคม	2548		

	 3.เมื ่อผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ที ่กำหนดแล้ว		

โรงพยาบาลเอกชนที่จะเข้าร่วมเป็นหน่วยสำรองเตียงจะต้องทำสัญญาให้บริการ

สาธารณสุข	(หน่วยสำรองเตียง)	กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

	 4.โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมเป็นหน่วยสำรองเตียง	 จะได้รับการ

ประกาศรายชื่อให้เป็นหน่วยสำรองเตียงในเขตพื้นที่	

	

การเตรียมการด้านสถานที่  
บุคลากรและอุปกรณ์ของหน่วยสำรองเตียง 
	 1.มีสถานที่	 โทรศัพท์	 โทรสาร	 เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต	

เพื่อใช้ในการประสานการส่งต่อและบันทึกข้อมูลการให้บริการ	
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	 2.มีเจ้าหน้าที่และช่องทางการติดต่อประสานงานกับศูนย์สำรองเตียง		

ผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพ	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ตลอด	 24	

ชั่วโมง	

	

บทบาทหน้าที่ของหน่วยสำรองเตียง 
	 1.ประสานรับส่งต่อผู้ป่วยจากศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพ

ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

	 2.บันทึกข้อมูลการให้บร ิการทางการแพทย์แก่ผู ้ป ่วยในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์	โดยใช้โปรแกรม	e-Claim		

	 3.สรุปรายงานผลการให้บริการสาธารณสุขให้ศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วย

หลักประกันสุขภาพ	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ทุกเดือน	

	

เงื่อนไขการให้บริการของหน่วยสำรองเตียง 
	 1.การส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยสำรองเตียงจะต้องผ่านการประสานจาก

ศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพ	 ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติประกาศเท่านั้น		

	 2.หน่วยสำรองเตียงจะให้การรักษาผู้ป่วยจนพ้นจากภาวะวิกฤติหรือ

อาการดีขึ้นและแพทย์ผู้ให้การรักษาและต้นสังกัดพิจารณาแล้วว่าสามารถกลับไป

ทำการรักษาต่อยังหน่วยบริการประจำได้	

	 3.หน่วยสำรองเตียงต้องไม่ปฏิเสธการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและไม่เรียก

เก็บเงินจากผู้ป่วยหรือญาติ	 รวมทั้งจะต้องให้การดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐาน

วิชาชีพ	 หากมีความจำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วย	 ให้แจ้งศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วย		

หลักประกันสุขภาพทราบก่อนที่จะมีการส่งต่อ	 เว้นแต่กรณีฉุกเฉินเร่งด่วนให้

แจ้งภายหลังการส่งต่อทันที	
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วิธีการใช้บริการ 
	 ประชาชนและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามารถติดต่อใช้บริการได้ที่ศูนย์

สำรองเตียงผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพในเขตพื้นที่ที ่สำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติแต่งตั้งขึ้น		

	 หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพที่รับผู้ป่วยไว้รักษาแล้วมี

ความจำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาจะต้องประสานส่งต่อผู้ป่วยตาม

ระบบเครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดเดียวกันหรือหน่วยบริการที่

มีศักยภาพในจังหวัดใกล้เคียงก่อน	 หากหน่วยบริการดังกล่าว	 เตียงเต็มหรือ

เกินศักยภาพจึงจะประสานมาที่ศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพ	

	

การจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 
	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	2554	การจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณี

หน่วยสำรองเตียงจะเป็นการเบิกจ่ายจากกองทุนผู้ป่วยในระดับเขต	ดังนั้นเพื่อ

ให้การจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีหน่วยสำรองเตียงมีความ

สอดคล้องกับการบริหารกองทุนผู้ป่วยในระดับเขตและบริบทของพื้นที่	 จึง

กำหนดให้อัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยสำรองเตียง

ในแต่ละพื้นที่ให้อยู ่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯในพื้นที่นั ้นๆ	 ในการ

กำหนด	 แต่ต้องเป็นการจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม	 DRGs	 ในอัตราคงที่ไม่เกิน	

1	Adj.	RW	ละ	15,000	บาท	(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	ซึ่งจะไม่มีการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากต้นสังกัดหรือผู้ป่วย	รายละเอียดวิธีการเบิกจ่ายและการ

ส่งข้อมูล	 ให้ดูตามหนังสือคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ

สาธารณสุข	ปีงบประมาณ	2555	
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เงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 
•	 หน่วยสำรองเตียง	 ที่ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิ	 (ยกเว้นผู้มีสิทธิว่าง)	 ที่

เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินแล้วเข้ารับการรักษาที่หน่วย

สำรองเตียงนั้นตั้งแต่แรก	 ให้เบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์

เช่นเดียวกับกรณีมาตรา	7	

	

รายชื่อหน่วยสำรองเตียงในระบบหลักประกันสุขภาพ 

ปีงบประมาณ 2555 

	

	 สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร	ศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วยหลักประกัน

สุขภาพ	คือ	Call	Center	1330	 	

	 หน่วยสำรองเตียง 

	 1.	โรงพยาบาลเดชา	

		 2.	โรงพยาบาลเกษมราษฎร์	รัตนาธิเบศร์	จ.นนทบุรี		

  

 สปสช.เขต 1 เชียงใหม ่	 ศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพ	

คือ	โรงพยาบาลนครพิงค์	จ.เชียงใหม่	

	 หน่วยสำรองเตียง 

	 1.	โรงพยาบาลเทพปัญญา	 	จ.เชียงใหม่	

	 2.	โรงพยาบาลแมคคอร์มิค	 	จ.เชียงใหม่	

	 3.	โรงพยาบาลราชเวช	เชียงใหม่	 	จ.เชียงใหม่		

	 4.	โรงพยาบาลพะเยาราม	 	จ.พะเยา		 	
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 สปสช.เขต 2 พิษณุโลก	 ศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพ	

คือ	โรงพยาบาลพุทธชินราช	จ.พิษณุโลก	

	 หน่วยสำรองเตียง 

	 1.	โรงพยาบาลรัตนเวช	2	พิษณุโลก	 จ.พิษณุโลก	

	 2.	โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ	 	จ.พิษณุโลก	

	

 สปสช.เขต 3 นครสวรรค์	ศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพ	คือ		

	 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	จ.นครสวรรค์		

	 โรงพยาบาลกำแพงเพชร		

	 โรงพยาบาลพิจิตร	

	 โรงพบยาบาลชัยนาท	

	 โรงพยาบาลอุทัยธานี		

 หน่วยสำรองเตียง 

	 1.	โรงพยาบาลปากน้ำโพ	 จ.นครสวรรค์	 	

	 2.	โรงพยาบาลศรีสวรรค์	 จ.นครสวรรค์	 	

	 3.	โรงพยาบาลรวมแพทย์	 จ.นครสวรรค์	 	

	 4.	โรงพยาบาลรัตนเวช	 จ.นครสวรรค์	

	 5.	โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ	 จ.พิจิตร	

	

	 สปสช.เขต 4 สระบุรี	 ศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพ	คือ	

โรงพยาบาลสระบุรี	จ.สระบุรี		

	 หน่วยสำรองเตียง 

	 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์	รัตนาธิเบศร์	 	 จ.นนทบุรี	
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 สปสช.เขต 5 ราชบุรี	 ศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพ	คือ	

โรงพยาบาลราชบุรี	จ.ราชบุรี	

	 หน่วยสำรองเตียง  

	 โรงพยาบาลซานเปาโล	อ.หัวหิน	 	 จ.ประจวบคีรีขันธ์	

	

 สปสช.เขต 6 ระยอง	 ศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพ	 คือ	

โรงพยาบาลชลบุรี	จ.ชลบุรี	

	 หน่วยสำรองเตียง 

	 โรงพยาบาลจุฬารัตน์	3		 	

	

 สปสช.เขต 8 อุดรธานี ศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพ	

คือ	โรงพยาบาลเลย	จ.เลย	

	 หน่วยสำรองเตียง 

	 โรงพยาบาลเมืองเลยราม		 	 	 จ.เลย	

	

 สปสช.เขต 9 นครราชสีมา	 ศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพ	

คือ	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	จ.นครราชสีมา	

	 หน่วยสำรองเตียง 

	 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา	 	 	 จ.นครราชสีมา	

	

 สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพ	

คือ		

	 รพ.เกาะสมุย	จ.สุราษฎร์ธานี	และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	จ.ภูเก็ต	
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	 หน่วยสำรองเตียง 

	 1.	โรงพยาบาลกรุงเทพ	สมุย		 	 	 จ.สุราษฎร์ธานี	

	 2.	โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต		 	 	 จ.ภูเก็ต	

	

 สปสช.เขต 12 สงขลา ศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพ	มี	

2	แห่ง	คือ		

	 -	พื้นที่จังหวัดตรังและพัทลุง	คือ	รพ.พัทลุง		

	 -	พื้นที่จังหวัดสงขลา	สตูล	ยะลา	ปัตตานี	นราธิวาส	คือสปสช.เขต	12	

สงขลา	

  หน่วยสำรองเตียง 

	 1.	โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี	 	 	 จ.สงขลา	

	 2.	โรงพยาบาลศิครินทร์	 	 	 จ.สงขลา	

	 3.	โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่	 	 จ.สงขลา	
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ประชาชน/โรงพยาบาลติดต่อศูนย์ประสาน
การส่งต่อและสำรองเตียงผู้ป่วย

หลักประกันสุขภาพ

ศูนย์ประสานสถานบริการ/หน่วยบริการที่รับการ
รักษาสอบถามอาการปัจจุบันผู้ป่วย

ศูนย์ฯ	ประสานหน่วยบริการประจำ/	
หน่วยบริการ/หน่วยสำรองเตียง	

พร้อมแฟกซ์ใบอาการ

ศูนย์ฯ	รอการตอบกลับ/
โทรติดตามผลการขอ	ส่งต่อ

ศูนย์ฯ	แจ้งผลการหาเตียงไปยัง	รพ.	
ที่รับรักษาผู้ป่วย/รพ.ต้นสังกัด

ศูนย์ฯ	ประสานการใช้สิทธิของผู้ป่วย
ณ	รพ.ที่รับการรักษาและ	รพ.ที่รับ	Refer

บันทึกรายละเอียดในโปรแกรม

ยุติ

ไม่ได้เตียง

ได้เตียง

ขั้นตอนการประสานการส่งต่อผู้ป่วยไปหน่วยสำรองเตียง 
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การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม 
ขององค์กรภาคีในระบบหลักประกันสุขภาพ 5.3 

	 หลักการที่สำคัญประการหนึ่งของการมีระบบหลักประกันสุขภาพที่ดี	

คือ	 การมีระบบส่งเสริมและคุ ้มครองประชาชนด้านสุขภาพ	 โดยมีกลไก

สนับสนุนการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง	 ทั้งนี้การมีส่วนร่วมเป็นหลักการสำคัญที่ได้

มีการกำหนดไว้ในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

พ.ศ.2545	ในหลายๆ	มาตรา	ได้แก่	มาตรา	13	(3)	(4)	(5)	มาตรา	48	(4)	(5)	(7)	

(8)	 ที่กำหนดให้มีผู้แทนองค์กรภาคี	 ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 องค์กร

เอกชน	 และองค์กรวิชาชีพ	 เป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	และ	คณะกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานบริการ	เพื่อทำ

หน้าที่ในระดับนโยบายในการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ	 หรือการควบคุมคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการ	ทั้งนี้

เพื ่อให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่	 โดยเฉพาะ	 มาตรา	 18	 (8)	 (9)	 (10)	 และ	

มาตรา	 47	 ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 องค์กรชุมชน	 องค์กร

เอกชน	 และภาคเอกชน	 ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 เพื่อการสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่
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บุคคลในพื้นที่	 โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย	 หรือใน	 มาตรา	 50	

(5)	 (7)	 ที่กำหนดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน	 และ

การสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาคุณภาพการ

บริการของหน่วยบริการ	ทั้งนี้	เป็นไปตามเจตนารมณ์ขององค์กรพัฒนาเอกชน

ด้านสาธารณสุข	และเครือข่ายประชาชน	11	เครือข่าย	ที่ได้ร่วมรณรงค์เผยแพร่ให้

ความรู้เรื่องหลักประกันสุขภาพ	 และร่วมผลักดันให้เกิด	 พ.ร.บ.หลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	นับตั้งแต่เมษายน	2543	

	 ภายใต้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 โดย	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้กำหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ

และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีขึ้น	 รวมทั้งสนับสนุน

ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนย่อยต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิด

การพัฒนาระบบอย่างมีประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผล	 ทั ้งนี ้	 ได้มีคณะ

อนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม	1	ภายใต้คณะกรรมการหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ประกอบด้วยผู้แทนองค์กรเอกชน	 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 ในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 และผู้แทนจาก

หน่วยงานองค์กรต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนที่ดำเนินงานด้านสุขภาพ	

กำหนดนโยบายการดำเนินงานและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ภาคีในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	พ.ศ.2551–2554	ไว้	ดังนี้	

1	 แต่งตั้งตามคำสั่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ที่	 4/2550	 ตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการฯ	ครั้งที่	8(3)/2550	เมื่อวันที่	10	กันยายน	2550	
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วิสัยทัศน์ 	 	

	 ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพ	2	

 
พันธกิจ  

	 ส่งเสริม	 สนับสนุนประชาชน	 องค์กรประชาชน	 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	 องค์กรวิชาชีพและผู้ให้บริการ	 เข้าร่วมในการบริหารจัดการและ

พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	

 
กลุ่มเป้าหมาย 

1.	 ประชาชนและเครือข่ายองค์กรประชาชน	3	ได้แก่	 เครือข่ายประชาชน		

9	ด้านตาม	พรบ.	เครือข่ายผู้ป่วย	เครือข่ายศูนย์ประสานงานหลัก

ประกันสุขภาพประชาชนและหน่วยรับเรื ่องร้องเรียนอื่นที่เป็น

อิสระจากผู้ถูกร้องเรียน	 (ตามมาตรา	 50(5))	 เครือข่ายคุ้มครอง		

ผู้บริโภค	 เครือข่ายวิทยุชุมชน	 เครือข่ายอาสาสมัครศูนย์ส่งเสริม		

มิตรภาพบำบัด	 เครือข่ายอาสาสมัครนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล	

วิทยาลัยสาธารณสุข	

2	 ประชาชน	 หมายถึง	 ประชาชนทั้งในระดับปัจเจก	 ชุมชน	 องค์กรภาคี	 และเครือข่าย

การเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพ	หมายถึง	 การมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร	 มีส่วนร่วมในการพัฒนา	 บริหารระบบฯ	 ตามกระบวนการหรือรูปแบบที่

เหมาะสม	 ทั้งนี้ต้องเป็นการส่งเสริมให้องค์กรภาคีในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ได้แสดงบทบาทการมีส่วนร่วมในทุกระดับด้วยความเข้าใจ	 ที่รวมถึงการส่งเสริมให้

เกิดการรับรู้และเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพด้วยความมั่นใจ	
3	 ในส่วนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	 จะเป็นบุคคลที่เป็นผู้แทนใน

แต่ละเครือข่ายองค์กรประชาชนแต่ละด้านอยู่แล้ว	
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2.	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ได้แก่	 องค์การบริหารส่วนตำบล	

(อบต.)	 เทศบาล	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 (อบจ.)	 เมืองพัทยา	

และ	กทม.	

	 3.	องค์กรวิชาชีพในระบบสาธารณสุข	และผู้ให้บริการ	ได้แก่	

•	 แพทย์	ทันตแพทย์	เภสัชกร	นักกายภาพบำบัด	เทคนิคการ

แพทย์	พยาบาล	พยาบาลผดุงครรภ์	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	

และผู้ให้บริการในหน่วยบริการ	

•	 องค์กรวิชาชีพ	 (เช่นชมรมแพทย์ชนบท	 ชมรมทันตสาธารสุข

ภูธร	 ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย	 ชมรมพยาบาล

ต่างๆ	เป็นต้น)	

•	 ผู้ประกอบการโรคศิลปะสาขาต่างๆ	 (สาขากิจกรรมบำบัด	

สาขารังสีเทคนิค	 สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อ

ความหมาย	 สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก	 สาขา

จิตวิทยาคลินิก	 สาขาการแพทย์แผนไทย	 สาขาการแพทย์

แผนไทยประยุกต์	 สาขาการแพทย์แผนจีน	 สาขาทัศน

มาตรศาสตร์	สาขากายอุปกรณ์)	

	

กลยุทธ์การดำเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 1	 การสร้างความรู ้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมทั ้ง

ภายใน	 ภายนอกสำนักงาน	 ในการกำหนดนโยบาย	

แนวทางการดำเนินงาน	 และบทบาทขององค์กรภาคี

กลุ่มต่างๆ	ในระบบหลักประกันสุขภาพ		

กลยุทธ์ที่ 2	 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการจัดการความรู้

ของการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ	
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กลยุทธ์ที่ 3	 การสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กร

ภาคีในการจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ	

กลยุทธ์ที่ 4	 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง

องค์กรวิชาชีพ	 ผู้ให้บริการ	 ผู้รับบริการ	 และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	

กลยุทธ์ที่ 5 	 การสนับสนุนความร่วมมือและบูรณาการงานระหว่าง

เครือข่ายประชาชนวิชาชีพ	 ผู้ให้บริการ	 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	และหน่วยงานทุกระดับ		

	 	

	 ทั้งนี้ในปีงบประมาณ	 2555	 คณะอนุกรรมการได้กำหนดให้ใช้ยุทธศาสตร์

ดังกล่าวข้างต้นเป็นแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม

ขององค์กรภาคีของสำนักงาน	 และให้เน้นการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุตาม		

เป้าหมาย	 หรือแก้ไขปัญหาอุปสรรค	 จุดอ่อนที่เกิดขึ้นกับการดำเนินงานตาม

แนวทางที่กำหนดของแต่ละกลยุทธ์	 พร้อมกับใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ปี	 2555	 –	 2559	 ที่ประกอบด้วยยุทธศาสตร์	 5	 ข้อ4			

4	ยุทธศาสตร์ที่	1	เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกและมาตรการคุ้มครองด้านประกัน

สุขภาพสำหรับทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย	

	ยุทธศาสตร์ที่	2	พัฒนากระบวนการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์	และปราศจากช่อง

ว่างกับองค์กรด้านสุขภาพ/ภาคีทุกภาคส่วน	 เพื่อนำไปสู่ความเป็นเจ้าของระบบร่วมกัน	

(ownership)	

	ยุทธศาสตร์ที่	 3	สร้างความเข้มแข็งของระบบบริการโดยเฉพาะระบบบริการปฐมภูมิที่

เหมาะสมในทุกมิติและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่	(primary	care	strengthening)	

	 ยุทธศาสตร์ที่	 4	หนุนเสริมระบบหลักประกันสุขภาพทุกระบบของประเทศ	 ให้เกิดการ

บริการที่เชื่อมโยง	สอดคล้อง	และกลมกลืนกัน	(harmonization)	

	 ยุทธศาสตร์ที่	 5	 เสริมสร้างและพัฒนาธรรมาภิบาล	 ของการบริหารระบบหลักประกัน

สุขภาพ	(good	governance)	
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ในการพัฒนาการมีส่วนร่วม	 โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญและสนับสนุนการส่วน

ร่วมที่เกี่ยวข้องมากที่สุด	 ได้แก่	ยุทธศาสตร์ที่	 2	 พัฒนากระบวนการทำงาน

ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์	 และปราศจากช่องว่างกับองค์กรด้านสุขภาพ/ภาคีทุก

ภาคส่วน	 เพื่อนำไปสู่ความเป็นเจ้าของระบบร่วมกัน	 (Ownership)	 ที่มีเป้าหมาย

ในการดำเนินงาน	 เพื่อ	 ทุกภาคส่วน	 มีส่วนร่วมในการพัฒนาและอภิบาล

ระบบหลักประกันสุขภาพ	อย่างสมานฉันท์	และต่อเนื่อง	และกำหนดแผนงาน

กลยุทธ์ใน	5	ข้อ	ได้แก่	

•	 มุ่งเน้นการดำเนินงานร่วมกับองค์กรด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อน

งานหลักประกันสุขภาพโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข		

•	 เสริมสร้างความรู้	 ความเข้าใจในด้านหลักประกันสุขภาพอย่าง

เพียงพอ	 ให้แก่องค์กรภาคีทุกภาคส่วน	 ทั ้งในระดับบุคคล	

สถาบันและเครือข่าย	

•	 สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,	 ภาคประชาชน,	 ภาค

เอกชน	 องค์กรสาธารณะประโยชน์	 หรือกิจการเพื ่อสังคม	

(Social	 enterprise)	 ได้มีส่วนร่วมในการบริหารและดำเนินงาน

ในระดับพื้นที่	

•	 จัดระบบหลักประกันสุขภาพในเขตและพื้นที่	 ให้เอื้อต่อการมี

ส่วนร่วมในการบริหาร	 และจัดบริการด้านสุขภาพขององค์กร

ภาคประชาสังคม	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และองค์กรที่

เกี่ยวข้องอื่นๆ	

•	 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ	

การบริการดุจญาติมิตร	และการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์		

	

	 โดยสรุป	การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีในระบบหลักประกันสุขภาพ	จึง

หมายถึง	 การที่ประชาชน	 องค์กรประชาชนและเครือข่ายองค์กรประชาชน	
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 องค์กรวิชาชีพ	 ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ	 เกิดความตระหนักและมีแนวคิด

ร่วมกันถึงความเป็นเจ้าของระบบฯ	 และได้ร่วมคิด	 ร่วมดำเนินการ	 และ

ร่วมพัฒนา	 ร่วมติดตามผล	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบบริการสาธารณสุขที่มี

มาตรฐาน	มีประสิทธิภาพ	และมีความยั่งยืน	

	

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์กรภาคี 
 1) ประชาชนและเครือข่ายองค์กรประชาชน 

	 การดำเนินงานเพื่อให้เครือข่ายองค์กรประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

ระบบหลักประกันสุขภาพ	ถือเป็นหัวใจสำคัญต่อประสิทธิภาพ	คุณภาพ	 การ

พัฒนา	 และการเข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ	 โดยส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ประชาชนเข้าใจสิทธิและหน้าที ่ของตนเอง	 รวมทั ้งมีระบบ

โครงสร้างและกลไกที่ดีมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการพัฒนาระบบบริการ	 สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้

บริการ	 และมีระบบการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดปัญหาจากการรับ

บริการ	 โดยจะต้องมีกลไกรับเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนสามารถร้องเรียนได้โดย

สะดวก	 ที่มีประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือ	 ควบคู่ไปกับการพัฒนา

ศักยภาพผู้แทนเครือข่ายองค์กรประชาชนที่มีส่วนร่วมในระดับนโยบายและ

ระดับพื้นที่	 โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มี

มาตรฐานและคุณภาพ	

	 ทั้งนี้กลไกการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

องค์กรประชาชน	ได้แก่	

• เครือข่ายองค์กรประชาชน 9 ด้าน	 และเครือข่ายองค์กร

ประชาชนอื่นๆ	 ที่ร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันข้อเสนอในเชิงนโยบายต่อการ

พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เช่น	 การพัฒนาเครือข่ายองค์กร
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ประชาชนเพื่อร่วมเป็นผู้แทนในเชิงนโยบาย	 การผลักดันเรื่องสร้างความเข้าใจ

กับสังคมเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	 และเน้นให้เห็นถึงประโยชน์ของการมี

ระบบบริการสุขภาพที่เป็นมาตรฐานเดียว		

นอกจากนี้	ประชาชน	เครือข่ายองค์กรประชาชน	โดยเฉพาะเครือข่าย

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	 (ได้แก่	 เครือข่ายโรคมะเร็ง	 เครือข่ายโรคหัวใจ/หลอดเลือด	

เครือข่ายโรคไต	 เครือข่ายโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง	 เครือข่ายผู้ติดเชื้อ/

เอชไอวี	 เครือข่ายคนพิการ)	 ยังมีส่วนร่วมที่สำคัญในการพัฒนาระบบบริการ	

ในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด	 ด้วยการสนับสนุนการมีส่วนร่วม

ของอาสาสมัคร/ผู้ดูแล	 ผู้ป่วยโรคเรื ้อรังและโรคค่าใช้จ่ายสูงร่วมกับหน่วย

บริการในการจัดบริการรักษา	 ดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยที่มารับบริการ	 นับตั้ง

แต่เริ ่มดำเนินงาน	 จากปี	 2549	 นำร่องในหน่วยบริการตติยภูมิขั ้นสูงและ		

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย	 14	 แห่ง	 มีการขยายศูนย์มากขึ้นต่อมา	 โดยขยาย		

กิจกรรมไปยังหน่วยบริการที่มีความพร้อมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 เป็น	253	แห่ง

ในปี	 2554	และมีเป้าหมายในการขยายการดำเนินงานในปี	 2555	สู่โรงพยาบาล

ชุมชน	(รพช.)	ให้มากยิ่งขึ้น		

• ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน	 ถือเป็น

กลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	มีบทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูล	

ความรู้	 สร้างความเข้าใจ	 รับเรื่องร้องทุกข์	 ให้คำแนะนำปรึกษา	 ประสานงาน

แก้ไขปัญหาการใช้บริการ	 ติดตามและพัฒนาคุณภาพบริการในระดับพื้นที่	

สนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน	 องค์กรประชาชนในการจัดกิจกรรม	

การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ	 ศูนย์

ประสานงานฯ	 ได้เร ิ ่มดำเนินงานมานับแต่ปีงบประมาณ	 2547	 ณ	 สิ ้น

ปีงบประมาณ	 2554	 มีจำนวนทั้งสิ้น	 104	 ศูนย์	 ใน	 77	 จังหวัด	 ซึ่งมีทั้งศูนย์		

ประสานงานฯ	 ที่ทำงานในเชิงพื้นที่	 และเชิงประเด็น	 (เช่นด้านแรงงานนอก

ระบบ	ด้านผู้สูงอายุ	ด้านผู้ติดเชื้อ	ด้านชุมชนแออัด)		
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หน่วยรับเรื ่องร้องเรียนอื ่นที ่เป็นอิสระจากผู ้ถูกร้องเรียน	 ตาม	

พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 มาตรา	 50(5)	 การกำหนดให้มีหน่วยรับ

เรื่องร้องเรียนดังกล่าว	 เพื่อให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียนได้โดย

สะดวกและเป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน	 ทั้งนี้เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของ

มาตราดังกล่าว	 ก็เพื่อที่จะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เอกชน	

องค์กรประชาชนได้มีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณสุขเท่าที่จะกระทำได้	

และประชาชนสามารถเสนอเรื่องโดยสะดวก	 เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน	 ดังนั้น	

การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน

ตามมาตรา	 50(5)	 จึงถือเป็นศูนย์คุ้มครองสิทธิของประชาชนที่มีบทบาทหน้าที่

ในการรับเรื่องร้องเรียน	 ชี้แจง	 ประสาน	 แก้ไข	 ช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับบริการ

ตามสิทธิ	 หรือประสานส่งต่อเรื ่องร้องเรียนไปตามกระบวนการในระบบที่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้กำหนดไว้	

	  

 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญและได้มีส่วนร่วมในระบบ

หลักประกันสุขภาพทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่	 และการร่วมพัฒนา

หรือบริหารจัดการระบบ	 ตามเจตนารมณ์แห่ง	 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ		

แห่งชาติ	 พ.ศ.2545	 มาตรา	 47	 ที่ระบุไว้ว่า	 “เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้

กับบุคคลในพื้นที่	 โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม	ความ

เหมาะสม	 และความต้องการของประชาชนในท้องถิ ่น	 ให้คณะกรรมการ

สนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อ

ให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู ้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที	่ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน”	 ซึ่งมาตรา

ดังกล่าวถือเป็นการกระจายอำนาจด้านการจัดบริการสุขภาพเพื่อสร้างความ

เข้มแข็งของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว	 	และทำให้
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ระบบหลักประกันสุขภาพมีประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผลและมีความยั ่งยืน			

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆตั้งแต่องค์การบริหารส่วน

ตำบล	 	 เทศบาล	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลักษณะพิเศษอย่างกรุงเทพมหานคร	 ได้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนา

สุขภาพของประชาชนมากขึ้น	

• การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

หรือพื้นที่	 ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ในระดับเทศบาล	 และองค์การบริหารส่วนตำบล	 โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุน

เพื่อให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ	 การป้องกันโรค	 การฟื้นฟูสมรรถภาพ	 และ

การรักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิงรุก	 ให้แก่	 กลุ่มแม่และเด็ก	 กลุ่มผู้สูงอายุ	 กลุ่ม		

ผู้พิการ	 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง	 และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ใน

พื้นที่	 และเกิดการสร้างสุขภาวะของประชาชนและชุมชนโดยการมีส่วนร่วม

ของประชาชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	เกิดการ

กระจายอำนาจให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในการจัดการสุขภาพ

ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และการสนับสนุนทางวิชาการจาก

หน่วยงานต่างๆ		

• การขยายพื้นที่ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่	 จากการเริ่มต้นดำเนินงานเมื่อปี	 2549	นั้น	ปัจจุบันมีจำนวน

องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลเข้าร่วมดำเนินงานกองทุน	 จำนวน	

7,425	 แห่ง	 (หรือร้อยละ	 95.49	 ของ	 อบต./เทศบาลทั้งหมด)	 ครอบคลุม

ประชากรจำนวนกว่า	 51	 กว่าล้านคนที่ได้รับประโยชน์จากกองทุนฯ	 และการ

ขยายพื้นที่ในปี	 2555	 กำหนดเป้าหมายไว้ที่	 7,700	 แห่ง	 มีการดำเนินการเพื่อ

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประชากรในพื้นที่	ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ

ป้องกันโรคเรื้อรัง	 โดยเฉพาะโรคเบาหวาน	 และความดันโลหิตสูง	 การฟื้นฟู

สมรรถภาพของผู้สูงอายุ	 คนพิการ	 และผู้ด้อยโอกาส	 และที่สำคัญสุดคือเกิด
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	การมีส่วนร่วมของประชาชน	หน่วยงานสาธารณสุข	

และองค์กรภาคีอื่นๆ	 ในพื้นที่เพื่อการจัดการระบบสุขภาพของตนเองในพื้นที่		

อีกด้วย		

• การดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ

ระดับจังหวัด	ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในระดับ	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพให้แก่

ประชาชนในจังหวัด	 ให้ครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ

ต้องการของผู้ป่วยในระยะเฝ้าระวัง	 ทั้งผู้สูงอายุและคนพิการในระบบหลัก

ประกันสุขภาพ	

	 	

 3) องค์กรวิชาชีพในระบบสาธารณสุข และผู้ให้บริการ 

	 “วิชาชีพ”	 เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพ	 ซึ่งมีความหมายรวม

ครอบคลุมตั้งแต่แพทย์	 ทันตแพทย์	 เภสัชกร	 นักกายภาพบำบัด	 เทคนิคการ

แพทย์	พยาบาล	พยาบาลผดุงครรภ์	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	และผู้ให้บริการใน

หน่วยบริการ	 องค์กรวิชาชีพ	 (เช่นชมรมแพทย์ชนบท	 ชมรมทันตสาธารณสุข

ภูธร	 ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย	 ชมรมพยาบาลต่างๆ	 เป็นต้น)	 และ		

ผู้ประกอบการโรคศิลปะสาขาต่างๆ	 ซึ่งแต่ละส่วนมีบทบาทสนับสนุนซึ่งกัน

และกัน	 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน	 ซึ่งใน

การดำเนินงานภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพองค์กรวิชาชีพนับว่าเป็นกลุ่ม

ที่มีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ	ซึ่งมิได้มุ่ง

ให้ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจแต่ประการเดียว	 แต่ยังมุ่งให้ผู้ให้บริการมี

ความสุขในการให้บริการด้วย	 การมีส่วนร่วมขององค์กรวิชาชีพจะมีรูปแบบ

แตกต่างกันไป	 ทั้งในด้านการเสนอข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนานโยบายและการ

พัฒนาระบบบริการ	 ให้สอดคล้องตอบสนองความต้องการของประชาชน			
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รวมทั้งการร่วมมือกันในการบริหารจัดการรายโรคจะทำให้การบริหารจัดการ

ระบบหลักประกันสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพมากขึ้น	 รวม

ทั้งยังก่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รับบริการ	 ผู้ให้บริการ	

เครือข่ายองค์กรประชาชน	 ในการใช้สิทธิ์ในระบบบริการ	 การดำเนินงาน

สนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรวิชาชีพในระบบหลักประกันสุขภาพ	 ได้แก่	

การสนับสนุนเครือข่ายผู้บริหารการพยาบาล	 สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและ

ทรวงอกแห่งประเทศไทย	 เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 และ

วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร	 สมาคมองค์กรวิชาชีพอื่นๆ	 เช่น	 ชมรมแพทย์

ชนบท	 ในการพัฒนาระบบบริการทั้งในหน่วยบริการและเชิงรุกในชุมชนท้องถิ่น

อย่างมีประสิทธิภาพ	
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	 การให้บริการสาธารณสุขใดๆ	 แก่ผู้มารับบริการย่อมเป็นธรรมดาที่ใน

บางครั้งอาจทำให้ผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับบริการขึ้นได้	 และ

เช่นกันในบางครั้ง	 ผู้ให้บริการเองก็อาจได้รับความเสียหายจากการให้บริการ

ได้ด้วย	ซึ่งการก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี	

	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย	

กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 จึงได้กำหนดให้มีมาตรการใน

การช่วยเหลือเบื้องต้น	โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ได้ออก

ข้อบังคับเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นไว้	 กับบุคคล	

2	กลุ่ม	ได้แก่	

1.	ผู้รับบริการ		

2.	ผู้ให้บริการ	

	 1. กรณีผู้รับบริการ 

	 “มาตรา	 41	 ให้คณะกรรมการกันเงินจำนวนไม่เกินร้อยละหนึ่งของเงิน

ที่จะจ่ายให้หน่วยบริการไว้เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการ	 ในกรณี

ที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วย

เงินช่วยเหลือเบื้องต้น 
สำหรับผู้รับบริการ (มาตรา 41) 
และผู้ให้บริการ ปีงบประมาณ 2555 5.4 
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บริการ	โดยหาผู้กระทำผิดมิได้หรือหาผู้กระทำผิดได้	แต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหาย

ภายในระยะเวลาอันสมควร	ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่คณะ

กรรมการกำหนด”	

	 จากบทบัญญัติมาตรา	 41	 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	 พ.ศ.2545	 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการ

ที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล	 โดยการช่วยเหลือดังกล่าวมี

ลักษณะเป็นการการเยียวยาหรือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในขณะ

เดียวกันเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ	 ใน

การจะร่วมกันคลี่คลายปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุข	

การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และ

เงื่อนไข	ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด	จากระยะเวลาที่

ผ่านมาการยื่นคำร้องของผู้รับบริการหรือทายาทรวมทั้งวิธีดำเนินการในการ

จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	 มีปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติพอสมควร	 โดย

ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้มีการรวบรวม	 สรุปวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา	 และได้มี

การเสนอคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื ่อพิจารณาแก้ไข

ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้เกิดความ

เหมาะสมมากยิ่งขึ้น		

	 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้ออกข้อบังคับสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ว่าด้วยหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขในการจ่าย

เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดจากรักษา

พยาบาล	พ.ศ.	2549	โดยมีสาระสำคัญ	สรุปได้ดังนี้		

	 1. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง  

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง	ได้แก่	ผู้รับบริการ	ทายาท	ผู้อุปการะ	หรือหน่วยบริการที่ให้

บริการซึ่ง	 ต้องใช้สิทธิในการยื่นคำร้องภายในกำหนด	 1	 ปี	 นับจากวันที่ทราบ

ความเสียหาย		
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	 2. ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 

ผู้รับบริการ	 ทายาท	 หรือผู้อุปการะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้	 ส่วน

หน่วยบริการไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	

 3. อัตราการจ่ายเงิน 

(1)	เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร	จ่ายไม่เกิน	200,000	บาท	

(2)	สูญเสียอวัยวะหรือพิการ		 จ่ายไม่เกิน	120,000	บาท	

(3)	บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง		 จ่ายไม่เกิน	50,000	บาท	

 4. เงื่อนไขการจ่ายเงิน 

	 ต้องเป็นความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาล	 ซึ่งมิใช่เกิดจาก

การดำเนินไปตามพยาธิสภาพของโรค	 หรือเหตุแทรกซ้อนที่เป็นผลจากการ

วินิจฉัยตามปกติ	 หรือรักษาโรคตามมาตรฐาน	 และให้รวมถึงเหตุสุดวิสัยใน

ระบบการรักษาพยาบาล	

	 5. ผู้พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือ 

	 คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

ระดับจังหวัด	 จำนวน	 5–7	คน	 เพื่อทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงิน

ช่วยเหลือเบื้องต้น	 ว่าเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่

กำหนดหรือไม่	 และถ้าเห็นว่าเข้าเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือก็ต้องพิจารณา

ว่าควรจะจ่ายเงินเป็นจำนวนเท่าใด	ทั้งนี้	การพิจารณาให้คำนึงถึงความรุนแรง

ของความเสียหายและเศรษฐานะของผู้เสียหายด้วย		

	 6. สิทธิอุทธรณ์ 

	 กรณีผู้รับบริการ	 ทายาท	 หรือผู้อุปการะ	 ไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัย

ของคณะอนุกรรมการที่สั่งจ่ายไม่เต็มตามอัตราที่กำหนด	 หรือไม่จ่ายหรือจ่าย

ผิดประเภทของความเสียหาย	 ให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการควบคุม

คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข	 โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน	 30	 วัน

นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย	
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	 คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขจะ

วินิจฉัยชี้ขาดให้สั่งจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ไม่เกินอัตราที่กำหนด	หรือสั่ง

ยกอุทธรณ์	โดยคำวินิจฉัยชี้ขาดนี้ให้เป็นที่สุด	

	

	 2. กรณีผู้ให้บริการ 

	 การจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้

บริการสาธารณสุขนั้น	 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ออกข้อ

บังคับฯว่าด้วย	 หลักเกณฑ์	 การจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชยกรณีผู้ให้

บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข	พ.ศ.2550	 โดยอาศัย

อำนาจตามมาตรา	 18(4)	 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

พ.ศ.2545	 ซึ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ให้บริการนี้	 จะไม่เป็นการตัดสิทธิของ		

ผู้ให้บริการที่จะพึงได้รับตามกฎ	ระเบียบ	หรือกฎหมายอื่น		

	 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้ออกข้อบังคับคณะ

กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วย

เหลือเพื่อการชดเชย	 กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการ

สาธารณสุข	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.2551	 โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

วินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชยระดับเขตพื้นที่	 รวม	 13	 เขต	

เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชย	 กรณีผู้ให้

บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ของตน	

สรุปได้ดังนี้	

	 1. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง  

	 ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง	 ได้แก่	 ผู้ให้บริการหรือทายาท	 ซึ่งต้องใช้สิทธิในการ

ยื่นคำร้องภายในกำหนด	1	ปี	นับจากวันที่ทราบความเสียหาย		

	 2. ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	ได้แก่	

	 ผู้ให้บริการหรือทายาท		
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 3. อัตราการจ่ายเงิน 

(1)	เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร		 จ่ายไม่เกิน	200,000	บาท	

(2)	สูญเสียอวัยวะหรือพิการ		 จ่ายไม่เกิน	120,000	บาท	

(3)	บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง	 จ่ายไม่เกิน	50,000	บาท	

	 4. เงื่อนไขการจ่ายเงิน 

(1)	 เป็นผู้ให้บริการของหน่วยบริการตามพระราชบัญญัติหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	2545	

(2)	 เป็นความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการสาธารณสุขตาม

หน้าที่ของหน่วยบริการ	

(3)	 เป็นการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้รับบริการในระบบหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ		

(4)	 ยื่นคำร้องภายใน	1	ปี	นับจากวันที่ทราบความเสียหาย	

	 5. ผู้พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือ 

	 คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการ

ชดเชยระดับเขตพื้นที่	 ที่เลขาธิการแต่งตั้งจากบุคคลที่มีประสบการณ์และมี

ความรู้ความสามารถ	 จำนวน	 5–7	 คน	 เพื่อทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยคำร้อง

ขอรับเงินช่วยเหลือ	 ว่าเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่

กำหนดหรือไม่	 และถ้าเห็นว่าเข้าเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือก็ต้องพิจารณา

ว่าควรจะจ่ายเงินเป็นจำนวนเท่าใด	 ทั้งนี้	 การพิจารณาให้คำนึงถึงประเภท

และความรุนแรงของความเสียหายด้วย		

	 6. สิทธิอุทธรณ์ 

	 ในกรณีที่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายหรือทายาท	 ไม่เห็นด้วยกับ

ผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ	 ให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์	 ที่เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	
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ซึ่งมีเพียงชุดเดียวที่ส่วนกลาง	โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วัน

ที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย 

	 คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์จะวินิจฉัยชี้ขาดให้สั่งจ่ายเงิน

ช่วยเหลือเบื้องต้นได้ไม่เกินอัตราที่กำหนด	หรือสั่งยกอุทธรณ์	 โดยคำวินิจฉัย

ชี้ขาดนี้ให้เป็นที่สุด	

	 ผู ้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่เสี ่ยงภัย	 และรวมถึงผู ้ให้

บริการที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยและได้รับความเสีย

หายในขณะให้บริการในพื้นที่เสี่ยงภัย	 ซึ่งได้แก่	 จังหวัดนราธิวาส	 จังหวัด

ปัตตานี	 จังหวัดยะลา	 และจังหวัดสงขลา	 และคณะอนุกรรมการพิจารณา

วินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชยระดับเขตพื้นที่เห็นว่าความ

เสียหายที่ได้รับควรสั่งจ่ายเงินมากกว่าอัตราที่กำหนด	 ให้คณะอนุกรรมการ

เสนอความเห็นเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณา

ต่อไป	
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บทที่ 6 
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ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารงบกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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	 ระบบฐานข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 (สปสช.)	

ประกอบด้วยข้อมูล	3	ส่วนได้แก่	

1.	 ข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินธุรกรรมของ	 สปสช.	 ได้แก่	 ภารกิจด้าน

การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

2.	 ข ้อมูลที ่นำเข้าจากหน่วยบริการเพื ่อการประมวลผลในการ	

วางแผนการบริหารกองทุนฯ	

3.	 ข้อมูลในการติดตาม	และประเมินผลการบริหารกองทุนฯ	

	

	 โดยมีแหล่งที่มาของข้อมูลจากแหล่งต่างๆ	 และส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจาก

การประมวลผลภายใน	สปสช.	เอง	โดยแสดงให้เห็นดังภาพต่อไปนี้	

ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารงบประมาณ 
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 6.1 
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	 จากภาพข้างบนนี้ข้อมูลส่วนที่	1	เป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับการดำเนินธุรกร

รมของ	สปสช.	ได้แก่	ฐานข้อมูลทะเบียนประชากรและสิทธิ,	ฐานข้อมูลหน่วย

บริการ	 Hospital	 Profile,	 ฐานข้อมูลการรักษาผู้ป่วยรายบุคคล	 (e-Claim),	 ฐาน

ข้อมูลการบริหารจัดการโรคเฉพาะ	 (DMIS),	 ฐานข้อมูลการคัดกรองความเสี่ยง

และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 (PPIS),	 ฐานข้อมูลการเบิกชดเชยยา,	 ฐาน

ข้อมูลการเงินการบัญชี	 (SAP),	ฐานข้อมูลการบริหารกองทุน	(e-Budgeting),	ฐาน

ข้อมูลการจ่ายชดเชย	(Reimbursement),		

	 ข้อมูลส่วนที่	 2	 เป็นข้อมูลที ่นำเข้าจากหน่วยบริการเพื ่อใช้ในการ

วางแผนในการบริหารกองทุน	 ได้แก่	 ข้อมูล	 0110	 รง.5,	 ข้อมูลระบบการเงิน

การคลังของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,	 ข้อมูล

การรักษาผู้ป่วยรายบุคคล	 (Individual	 Records)	 และข้อมูลการให้บริการส่ง

เสริมสุขภาพ/การป้องกันโรครายบุคคล	

	 ข้อมูลส่วนที่	 3	 เป็นข้อมูลส่วนที่ใช้ในการติดตาม	 และประเมินผลการ

บริหารกองทุนฯ	ณ	ปัจจุบันมีฐานข้อมูลกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

(อบต.)	และ	คลังข้อมูล	(Data	Warehouse)	เป็นต้น	

	

ระบบข้อมูลสนับสนุนการบริหารกองทุน 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
	 สำหรับการบริหารกองทุนฯ	 จะมีระบบในการสนับสนุนดัง	 Flow	 Chart	

ต่อไปนี้	
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ภาพรวมของระบบการประมวลผลข้อมูล 
ในการบริหารกองทุนฯ 
	 ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานในการบริหารกองทุนนี้มีทั้งข้อมูลที่เป็นเอกสาร	

และข้อมูลที่เป็น	 Electr0nic	 Data	 ข้อมูลที่เป็นเอกสารทั้งหมดจะถูกนำเข้า

ระบบ	e-Budgeting	โดยสำนักบริหารกองทุน	ส่วนข้อมูลที่เป็น	Electr0nic	Data	

จะถูกจัดการและประมวลผลจากนั้นจึงนำเข้าระบบ	e-Budgeting	(หมายเหตุ	4	

ใน	Fl0w	Chart	ข้างต้น)	จากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกประมวลผลด้วยวิธีการทาง	

Electr0nic	 ทั้งหมด	 จนถึงขั้นตอนการออกรายงานแจ้งผู้ให้บริการผ่านทาง	

Website	

 
คำอธิบายรายละเอียดใน Flow chart 
	 Column หลักๆ ที่แสดงถึงผู้ปฏิบัติ 

 ผู้ให้บริการ	 หมายถึง	 ผู้ให้บริการด้านต่างๆในระบบหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	 ได้แก่	 หน่วยบริการระดับต่างๆ	 องค์กรต่างๆ	 ที่เข้าร่วมโครงการ	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และผู้ให้บริการด้านอื่นๆ	

	 IT	หมายถึง	สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน	สปสช.	

 สำนักผู้รับผิดชอบ	 หมายถึง	 สำนัก/กลุ่มงานกองทุน-กองทุนย่อย

ต่างๆ	 ที่รับผิดชอบในการดำเนินการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายที่

ประกาศไว้	 ในกรณีของกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรายบุคคล	 เช่น	

การบริการผู้ป่วยนอก	 ผู้ป่วยใน	 การบริหารจัดการโรคเฉพาะ	 โครงการ	 HIV/

AIDS	 จะส่งข้อมูลให้กับสำนักบริหารการชดเชยค่าบริการเพื่อตรวจสอบข้อมูล

และนำส่งข้อมูลให้กับสำนักบริหารกองทุนเพื่อดำเนินการจ่ายต่อไป	 ตาม

หมายเหตุ	 3	 ใน	 Flow	 chart	 ส่วนในกรณีของกองทุนในลักษณะอื่นๆ	 สำนัก/

กลุ่มงานกองทุน-กองทุนย่อย	 ที่รับผิดชอบจะส่งข้อมูลให้กับสำนักบริหาร

กองทุนโดยตรง	ซึ่งอาจเป็นเอกสาร	หรือ	Electronic	Data	
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 สำนักบริหารกองทุน	หมายถึง	สำนักบริหารกองทุน	สปสช.	

	 หมายเหตุ	 1	 ข้อมูลที่ผู้ให้บริการจัดทำขึ้นถ้าเป็นข้อมูลที่ป้อนข้อมูล

ผ่านระบบ	 0nline	 ข้อมูลจะถูกนำเข้าฐานข้อมูลโดยทันทีที่บันทึกเสร็จ	 เช่น	

ข้อมูลในระบบ	DMIS	 แต่ถ้าเป็นข้อมูลที่บันทึกโดยระบบ	 0ffline	 จะต้องมีการ

ส่งมายัง	สปสช.	ผ่าน	Internet	และจะถูกนำเข้าฐานข้อมูลโดยระบบประมวลผล

ที่สำนักบริหารสารสนเทศการประกันเป็นผู้ดำเนินการ	 เช่น	 ข้อมูลผู้ป่วยนอก	

ข้อมูลผู้ป่วยใน	เป็นต้น	

	 หมายเหตุ	2	ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลธุรกรรมต่างๆมีดังนี้	

	 -	ฐานข้อมูลทะเบียนผู้มีสิทธิ	(ฐานประชากร)	

	 -	ฐานข้อมูลผู้ป่วยนอก	

	 -	ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน	

	 -	ฐานข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพ	และ	การป้องกันโรค	

	 -	ฐานข้อมูลการบริหารจัดการโรคเฉพาะ	

	 -	ฐานข้อมูลกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

	 หมายเหตุ	 5	 ระบบ	e-Budgeting	ที่ดำเนินการโดยสำนักบริหารกองทุน	

จะสามารถจัดทำชุดข้อมูลเพื่อนำเข้าในระบบ	 SAP	 ได้เพื่อลดภาระการป้อน

ข้อมูลจำนวนมาก	 จากนั ้นระบบ	 SAP	 จะทำหน้าที ่จ ่ายเงินกองทุนโดย

กระบวนการทาง	 Electr0nic	 และมีการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบ	

SAP	 ทั้งหมด	 จากนั้น	 ข้อมูลการจ่ายกองทุนทั้งหมดจะถูกนำเข้าคลังข้อมูล	

(ฐานข้อมูล	Data	Warehouse	:	DW)	เป็นรายวัน	จากนั้นระบบ	e-Budgeting	จะ

ทำการสร้างเอกสารการจ่ายเงินกองทุน	 และสร้างรายงานการจ่ายเงินกองทุน	

นำเสนอ	และ	Download	ได้ผ่านทาง	Website	ซึ่งผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงได้

ง่าย	
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	 ข้อมูลข่าวสารด้านหลักประกันสุขภาพมีความสำคัญต่อความรู้ความ

เข้าใจของประชาชนในการเข้ารับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ใน

ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยการบูรณาการการสื่อสารทั้งในระดับ	

Mass	Media	 และ	 Below	 the	 line	 รวมทั้งการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อ

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านหลักประกันสุขภาพของประชาชนในระดับต่าง	ๆ	

	 	

1. ระดับจังหวัดและชุมชน 
	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในทุกจังหวัดทั่วประเทศ	 โดยกลุ่มงาน

ประกันสุขภาพได้ทำหน้าที่ในบทบาทสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

สาขาจังหวัด	 จึงถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางข้อมูลสำหรับบริการด้านหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าภายในแต่ละจังหวัดได้เป็นอย่างดี		

	 สำหรับหน่วยบริการที่อยู ่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด	 ได้แก่	 สถานี

อนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	 (รพ.สต.)	 ศูนย์บริการสาธารณสุข	

ระบบข้อมูลสำหรับ 
บริการประชาชนด้านความ รู้ความก้าวหน้า 
ของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 6.2 
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คลินิกชุมชนอบอุ่น	 เป็นต้น	 ซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิประจำครอบครัวนั้น	

สามารถให้ข้อมูลบริการด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้	 รวมทั้ง	 หน่วย

บริการที่รับการส่งต่อ	 เช่น	 โรงพยาบาลชุมชน	 โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาล

ศูนย์หลายแห่งได้มีการจัดตั ้งศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพภายในโรง

พยาบาล	 เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือประสานงานให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับ

บริการรักษาพยาบาลตามสิทธิ	 รับเรื่องร้องเรียน	 ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับ

การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	 ในกรณีเกิดความเสียหายจากการรับบริการ

สาธารณสุข	

	 นอกจากนี้	 สปสช.ได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกัน

สุขภาพประชาชนเพื ่อให้บริการข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

กระจายอยู่ในชุมชนต่างๆ	ทั่วประเทศ	จำนวน	104	ศูนย์	ใน	76	จังหวัด		

	 สำหรับผู ้พักอาศัยอยู ่ในเขตพื ้นที ่กรุงเทพมหานครสามารถติดต่อ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ได้ที่	สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร		

	

2. ระดับเขตพื้นที่ 
	 กลไกสำคัญของการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 คือ	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 สาขาเขต	ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค

ของประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น	 13	 แห่ง	 เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านหลักประกัน

สุขภาพในระดับเขตพื้นที่	พร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน

เพื่อการเข้ารับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	 สามารถให้บริการ

ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้อย่าง

รอบด้าน	 โดยจัดกิจกรรมเสริมความรู ้ด้านหลักประกันสุขภาพแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มแกนนำสำคัญๆ	 สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ผ่านสื่อท้องถิ่น	สื่อพื้นบ้าน	วิทยุชุมชน	และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภาครัฐ
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และเอกชน	 การเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนางานหลัก

ประกันสุขภาพอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น

ทั่วไปเป็นประจำทุกปี	

 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1- 13  

สปสช.เขต 
	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

เขต	1	เชียงใหม่	

	

	

	
	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

เขต	2	พิษณุโลก	

	

	

	
	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

เขต	3	นครสวรรค์		

	

	

	
	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

เขต	4	สระบุรี	

สถานที่และการติดต่อ 
	

อาคารสำนักงานไปรษณีย์	เขต	5		

เลขที่	6	ถ.มหิดล	ต.สุเทพ	อ.เมือง	

จ.เชียงใหม่	50200	

โทรศัพท์	053-285355–63	

โทรสาร	053-285364	
	

เลขที่	118	อาคารไปรษณีย์พิษณุโลก	

ชั้น	4	ถ.พุทธบูชา	ต.ในเมือง	อ.เมือง	

จ.พิษณุโลก	65000	

โทรศัพท์		055-245111	

โทรสาร	055-247111		
	

เลขที่	1045/2	อาคารแว่นกรุงไทย	

หมู่	10	ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก	

ต.นครสวรรค์ตก	อ.เมือง	จ.นครสวรรค์		

60000	โทรศัพท์	056-371831	

โทรสารo56-371838	
	

เลขที่	65/3	ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม	

ต.ปากเพรียว	อ.เมือง	จ.สระบุรี	18000	

โทรศัพท์	036-213205	

โทรสาร	036-213263	
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สปสช.เขต สถานที่และการติดต่อ 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ													

เขต	5	ราชบุรี	

	

	

	
	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ																

เขต	6	ระยอง	

	

	

	
	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ																		

เขต	7	ขอนแก่น	

	

	
	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ															

เขต	8	อุดรธานี	

	

	

	
	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ													

เขต	9	นครราชสีมา	

เลขที่		2	ที่ทำการไปรษณีย์	ชั้น	3	

ถ.สมุทรศักดารักษ์	ต.หน้าเมือง	

อ.เมือง	จ.ราชบุรี	70000	

โทรศัพท์		032-332590	

โทรสาร	032-332593		
	

เลขที่	115	อาคารสตาร์พลาซ่า	ชั้น	2																																

ซ.ศูนย์การค้าสาย	4	ถ.สุขุมวิท	

ต.เชิงเนิน	อ.เมือง	จ.ระยอง	21000	

โทรศัพท์	038-864313-19	

โทรสาร	038-864320	
	

เลขที่	356/1	อาคารซีพี	ชั้น	3	

ถ.มิตรภาพ	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000	

โทรศัพท์	043-365200-8		

โทรสาร	043-365111	
	

เลขที่	2	อาคารสำนักงานไปรษณีย์	

อุดรธานี	ชั้น	3	ถ.วัฒนานุวงศ์		

ต.หมากแข้ง		อ.เมือง	จ.อุดรธานี		41000	

โทรศัพท์	042-325681		

โทรสาร	042-325674			
	

เลขที่	 154/1	 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์		

ชั้น	3	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา		

30000	โทรศัพท์	044-248870	

โทรสาร	044-248875	
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สปสช.เขต สถานที่และการติดต่อ 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ														

เขต	11	สุราษฎร์ธานี	

	

	

	
	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ													

เขต	12	สงขลา	

	

	
	
	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ											

เขต	13	กรุงเทพมหานคร	

เลขที่		91		หมู่	1	อาคารพีซีทาวเวอร์			

ชั้น	10	ต.บางกุ้ง	อ.เมือง	

จ.สุราษฎร์ธานี	84000	

โทรศัพท์	077-274811-7				

โทรสาร	077-274818		
	

เลขที่		456/2		ถ.เพชรเกษม	

อ.หาดใหญ่		จ.สงขลา		901000	

โทรศัพท์	074-233888	

โทรสาร	074-235494	
	

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ		

80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550	อาคารรัฐ

ประศาสนภักดี	ชั้น	5	(ตึกที่จอดรถ)	

ถ.แจ้งวัฒนะ		แขวงทุ่งสองห้อง	

เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210	

โทรศัพท์	02-1421000	

โทรสาร	02-1437772-3	



3. ส่วนกลาง 
	 สำนักประชาสัมพันธ์และบริการประชาชนเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่

บริการข้อมูลข่าวสารด้านหลักประกันสุขภาพ	 โดยมีกิจกรรมหลัก	 คือ	 การ

บริการข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน	(Call	Center)	การคุ้มครองสิทธิ	การประสาน

งานส่งต่อผู้ป่วย	 งานข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์	 การพัฒนาและเผยแพร่สื่อ

ประชาสัมพันธ์	เพื่อให้ประชาชนรับรู้เข้าใจหน้าที่และสิทธิในระบบหลักประกัน

สุขภาพ	สามารถเข้ารับบริการสาธารณสุขได้ตามสิทธิที่กำหนด	

•	 บริการสายด่วน สปสช. โทร.1330 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 

•	 บริการตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยระบบอัตโนมัติ	 โทร.1330	

กด	2	ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชน	13	หลัก	

•	 บริการข้อมูล	 คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การเข้ารับบริการ

สาธารณสุข	ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	

•	 การรับข้อร้องเรียน	ร้องทุกข์	

	 บริการสื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านหลักประกันสุขภาพ	เช่น	

•	 รายการสารคดีข่าวหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ทางสถานี

โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	 7	 ทุกวันเสาร์-	 อาทิตย์	 หลังข่าว

พระราชสำนัก	

•	 ข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	 /	 สถานี

วิทยุและโทรทัศน์	NBT	

•	 ข่าวสาร	 ข้อมูลและความรู้ด้านหลักประกันสุขภาพทาง	

น.ส.พ.รายวัน/วารสาร/นิตยสารตามวาระโอกาสที่เหมาะสม	

•	 สื่อสิ่งพิมพ์	 เช่น	 คู่มือ/หนังสือ	 แผ่นพับ/โปสเตอร์	 วารสาร	

“ก้าวใหม่	สปสช.”	เป็นต้น		

•	 จัดแสดงบูธนิทรรศการให้ความรู้ด้านหลักประกันสุขภาพ

ในงานต่าง	ๆ		



•	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์	ได้แก่	

-	 วิทยุ	 เช่น	 สปอตวิทยุ	 สารคดีสั้น	 ละครสั้น	 เผยแพร่

ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและเครือข่าย	 และ

สนับสนุนสื่อวิทยุแก่เครือข่ายวิทยุชุมชน	

-	 โทรทัศน์	 เช่น	 วิดีทัศน์สารคดีสั้น	 รายการโทรทัศน์	

NHSO	Station	เผยแพร่	online	ทาง	www.nhso.go.th	

-	 New	Media	เช่น	เพิ่มช่องทางเข้าถึงข้อมูลผ่าน	

	 QR	Code	

	 3.3.	 บริการข้อมูล	 online	 ทาง	www.nhso.go.th	 สามารถสืบค้นข้อมูล

เฉพาะด้าน	เช่น		

•	 เอกสารวิชาการด้านหลักประกันสุขภาพ		

	 ผ่าน	http://library.nhso.go.th	/index.html	

•	 ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย	สปสช.	ผ่าน	http://law.nhso.go.th/	

•	 ศูนย์บริการสารสนเทศประกันสุขภาพ	ทาง	http://eis.nhso.go.th/	

•	 ข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่		

	 ผ่าน	http://tobt.nhso.go.th/	
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	 3.4	 บริการห้องสมุด	 “นพ.สงวน	 นิตยารัมภ์พงศ์”	 เป็นศูนย์รวมข้อมูล

เอกสารวิชาการด้านหลักประกันสุขภาพทั้งไทยและต่างประเทศ	เปิดบริการใน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ชั้น	 2	 อาคารรัฐประศาสนภักดี	 “ศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550”	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวง

ทุ่งสองห้อง	 เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210	ในวันเวลาราชการ	หรือติดต่อสอบถาม

ได้ที่	โทร.	0-2141-4237	
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การพัฒนาแนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข

	 ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.2545	 มาตรา	 5	

บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่

กำหนด	 และมาตรา	 26(8)	 กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 มี

อำนาจหน้าที่	 กำกับ	 ดูแลหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการในการให้บริการ

สาธารณสุข	 ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนด	 เพื่อให้การดำเนินงาน

ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นไปตามพระราชบัญญัติ	 จึงจำเป็น

ต้องมีแนวปฏิบัติการให้บริการสาธารณสุข	 ที่เป็นแนวทางเดียวกันที่สามารถใช้

อ้างอิงได้ในระดับประเทศ		

	

วัตถุประสงค์ การพัฒนาแนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข 

	 1.	เป็นแนวทางการให้บริการสาธารณสุข	สำหรับหน่วยบริการ	

	 2.	เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริการ	สำหรับหน่วยบริการ	

	 3.	เป็นแนวทางในการประเมินศักยภาพ	ความพร้อมในการให้บริการ	

	 4.	เป็นแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ	

	 5.	เป็นแนวทางในการกำหนดค่าใช้จ่าย	สำหรับบริการที่มีค่าใช้จ่ายสูง	
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การกำหนดโรค / เรื่องที่จะพัฒนา / ทบทวน 

	 1.	 โรค	/เรื่องตามเงื่อนไข	:	high	risk,	high	volume,	high	variation,	high	cost	

	 2.	 โรค/เรื่องตามนโยบาย	:		

	 	 การบริหารจัดการโรคเฉพาะการจ่ายชดเชยสำหรับบริการที่มีค่าใช้จ่ายสูง	

	 3.	 โรค	/	เรื่องตามสภาพปัญหา	ความจำเป็นของพื้นที่	

	

แนวทางการพัฒนา / ทบทวน แนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข 

	 ในเบื้องต้นให้ใช้	 Clinical	 Practice	 Guideline	 (CPG)	 ที่มีอยู่แล้วซึ่งรับรอง

สมาคม/ราชวิทยลัย/องค์กรวิชาชีพ	 เป็นหลัก	 กรณีไม่มี/ไม่เป็นปัจจุบันจึงจะ

สนับสนุนการพัฒนา/ปรับปรุง	ผ่านสมาคม	/	ราชวิทยาลัย	/	องค์กรวิชาชีพ		

โรคที่กำหนด	

ประสานราชวิทยาลัย/สมาคม/องค์กรวิชาชีพ/ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง	

มี	CPG	

ขึ้นทะเบียน	

ไม่มี	CPG	/	ไม่เป็นปัจจุบัน	

พัฒนาปรับปรุง	

แนวปฏิบัติการสาธารณสุข	/	protocol	

พิมพ์/เผยแพร่/ส่งเสริมการนำไปใช้	

ประเมินผลการนำไปใช้	
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เนื้อหา (กรณีพัฒนา / ปรับปรุงใหม่) 

	 -	 ครอบคลุมเนื้อหาแนวทางเวชปฏิบัติ	(Clinical	Practice	Guideline)		

	 -	 ครอบคลุมการให้บริการสาธารณสุขตั้งแต่การส่งเสริม	ป้องกัน	รักษา		

-	 ฟื้นฟูสภาพ	และการส่งต่อ	ในทุกระดับตั้งแต่	primary	care	จนถึง	

	 	 tertiary	care		

	 -	 ระบุน้ำหนักของคำแนะนำ	(Strength	of	Recommendation)	และคุณภาพ	

	 	 ของหลักฐาน	(Quality	of	Evidence)	ที่อ้างอิงข้อดี	ข้อเสีย	ผลข้างเคยีง	

	 	 และความเสี่ยง	เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจของผู้ใช้แนวทาง	:	

	 	 ตามแนวทางการกำหนดน้ำหนักคำแนะนำและคุณภาพหลักฐาน	

	 -	 มีดัชนี	ตัวชี้วัด	แบบประเมินเพื่อการติดตาม	

	 	 ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการตามแนวทางที่กำหนด	

	 -	 มีเครื่องมือที่สามารถช่วยให้เกิดการนำไปใช้ได้จริงและเข้าใจง่าย	

	 	 เช่น	protocol,	checklist	เป็นต้น	

	 -	 มีทางเลือกที่เหมาะสม	สามารถนำไปใช้ได้จริงภายใต้ข้อจำกัด	และ	

	 	 เงื่อนไขในการบริหารจัดการที่อาจเป็นอุปสรรค	เช่น	ทรัพยากร	

	 	 สภาพภูมิศาสตร์	สภาพเศรษฐกิจของหน่วยบริการและผู้ป่วย	

	 -	 ผ่านการทดลองใช้ในหน่วยบริการอย่างน้อย	1	เดือน	และประชาพิจารณ์	

	 	 จากผู้เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ผู้ให้บริการในทุกระดับ(ปฐมภูมิ	ทุติยภูมิ	ตติยภูมิ)	

	 	 และผู้ใช้บริการ		

	

การประเมินผล	 โดยรวบรวมความเห็นจากผู้ใช้	 ตามแบบประเมินซึ่งมีรายละเอียด	

ดังนี้	

	 -	 ข้อดีของแนวทางปฏิบัติบริการสาธารณสุข	

	 -	 ข้อบกพร่องของแนวทางปฏิบัติบริการสาธารณสุข	

	 -	 ข้อจำกัด	/	อุปสรรค	ในการนำแนวปฏิบัติบริการสาธารณสุขไปใช้		

	 	 ด้านบุคลากร	เครื่องมือ	เวชภัณฑ์		

	 -	 หน่วยบริการได้นำแนวปฏิบัติบริการสาธารณสุขฉบับนี้ไปใช้ในการดูแล	

	 	 ผู้ป่วยหรือไม่	

	 -	 ผลลัพธ์	(health	outcome)	ที่ได้จากการนำไปใช้	
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การเผยแพร่  

	 แนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข	 ทุกเรื่องที่ใช้อ้างอิง	 จะขึ้นทะเบียนและเผยแพร่

ให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจในรูปของเอกสาร	และอิเลคโทรนิกไฟล์	ผ่านเว็บไซต์	สำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งสามารถดาวน์โหลด	www.nhso.go.th	 >	 สำหรับผู้ให้

บริการ	>	หน้าต่างคุณภาพ	>	แนวทางเวชปฏิบัติ	




