


คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2558 เล่มที่ 1

การบริหารงบบริการทางการแพทย์
เหมาจ่ายรายหัว



ISBN: 978-616-7859-16-3 

พิมพ์ครั้งที่ 1: 	 ตุลาคม	2557

จำ�นวน:		 15,700	เล่ม

จัดทำ�โดย:	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

	 เลขที่	120	หมู่	3	ชั้น	2,	3,	4	อาคารรัฐประศาสนภักดี

	 “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550”

	 ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	

	 เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210

	 โทรศัพท์	0	2141	4000	โทรสาร	0	2143	9730

 www.nhso.go.th

ปกและรูปเล่ม:  นายวัฒนสินธุ์	สุวรัตนานนท	์

พิมพ์ที่: บริษัท	สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง	จำากัด

		 เลขที่	59/4	หมู่	10	ถนนกาญจนาภิเษก	ตำาบลบางม่วง

		 อำาเภอบางใหญ	่จังหวัดนนทบุร	ี11140

		 โทร.	0	2903	8257-9	โทรสาร	0	2921	4587

  E-mail: verawan_c@yahoo.co.th

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เล่มที่ 1

การบริหารงบบริการทางการแพทย์
เหมาจ่ายรายหัว



คำ�นำ�

(นายแพทย์วินัย	สวัสดิวร)

เลขาธิการสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตุลาคม	2557

	 กระบวนการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เป ็นกลไกสำาคัญที่จะช ่วย

สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดบริการและจัดหาบริการสาธารณสุข	 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ

สาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	 โดยในปีงบประมาณ	 2558	 มีการ

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ที่สำาคัญคือ	 การบริหารเป็นวงเงินแบบมีเพดานระดับเขตตามเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของสำานักงาน 

หลักประกันสุขภาพแห ่งชาติ เขต	 (Global	 budget	 ระดับเขต)	 ภายใต ้การตัดสินใจของ 

คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต	 (อปสข.)	 มากข้ึน	 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึง

บริการสาธารณสุขที่จำาเป็นภายในเขตพื้นที่	 และมีการจัดหาบริการสาธารณสุขให้ครบถ้วนสอดคล้อง

กับปัญหาสุขภาพในเขตพื้นที่	 รวมทั้งเป็นการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	 ก่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบการดำาเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

อย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงบริการและได้รับบริการสาธารณสุขตามสิทธิที่พึงได้ในฐานะ 

ความเป็นประชาชนไทย		

	 คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เป็นส่วนหน่ึงของการกำาหนดรายละเอียด

หลักเกณฑ์การดำาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ในปีงบประมาณ	

2558	คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ประกอบด้วย

											เล่มที่	1		การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว

											เล่มที่	2		การบริหารงบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์และการบริหารงบผู้ป่วยวัณโรค

	 เล่มที่	3		การบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

	 เล่มที่	4		การบริหารงบบริการควบคุม	ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง	(บริการควบคุมป้องกันและ

รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง)

	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เชื่อมั่นว่าคู ่มือทุกเล่มจะเป็นประโยชน์สำาหรับ 

ทุกภาคส่วนในการร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจ 

ผู้ให้บริการมีความสุข	 และก่อให้เกิดความเป็นธรรมที่ประชาชนพึงได้รับจากระบบประกันสุขภาพ 

ของประเทศไทย





ส่วนที่ 1 ก�รบริห�รจัดก�รกองทุนหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติภ�พรวม

 ปีงบประม�ณ 2558

	 1.	 แนวคิดการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 11

	 2.	 กรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 13

	 3.	 เปรียบเทียบหลักเกณฑ์และแนวทางบริหารจัดการกองทุน	 16

	 	 ปีงบประมาณ	2557	และปีงบประมาณ	2558	เฉพาะประเด็นที่เปลี่ยนแปลง

	 4.	 สรุปหลักเกณฑ์และแนวทางบริหารจัดการกองทุน	ปีงบประมาณ	2558	 22	 	

	 	 ที่กำาหนดให้บริหารจัดการวงเงินแบบมีเพดานระดับเขต

	 	 (Global	budget	ระดับเขต)

ส่วนที่ 2 ก�รบริห�รงบบริก�รท�งก�รแพทย์เหม�จ�่ยร�ยหัว ปีงบประม�ณ 2558

	 1.	 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป	 27

	 	 1.1	การคำานวณ	Global	budget		 27

	 	 	 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยนอกทั่วไประดับเขต

	 	 1.2	กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย	 28

	 	 	 เพื่อบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป	

	 	 1.3	การบริหารจัดการบริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ	 29

	 	 	 และผลงานบริการปฐมภูมิ

	 	 1.4	การจ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก	 38

	 2.	 การบริหารค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป	 45

	 3.	 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการกรณีเฉพาะ		 50

	 	 3.1	 กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น 50

	 	 	 3.1.1	 การบริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัด	 50

	 	 	 3.1.2	 บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด	 51

	 	 	 	 และบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อภายในจังหวัด	

ส�รบัญ



	 	 	 3.1.3	 ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ	 53

	 	 	 3.1.4	 กรณีผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำา	 54

	 	 	 3.1.5	บริการกรณีเฉพาะอื่นๆ	 54

  3.2	 กรณีเพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ				 55

	 	 	 3.2.1	 การล้างไต/ฟอกเลือดล้างไตกรณีผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน	 55

	 	 	 3.2.2	 การให้ยารักษาการติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี	 55

	 	 	 3.2.3	 การให้ยาละลายลิ่มเลือดเพื่อการรักษาเร่งด่วน	 56

	 	 	 	 สำาหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	fast	track)

	 	 	 	 และผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิดเฉียบพลันชนิดที่

	 	 	 	 มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	ST

	 	 	 	 (ST-ElevatedMyocardial	Infarction	fast	track)

	 	 	 3.2.4	 การให้เคมีบำาบัด	หรือฮอร์โมน	หรือรังสีรักษาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง 58

	 	 	 3.2.5	 การบริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก	 59

	 	 	 3.2.6	 การรักษาผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์	 63

	 	 	 	 (Laser	project	diabetic	retinopathy)

	 	 	 3.2.7	 การดูแลผู้ป่วยโรคหืด	และผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	 67

	 	 	 3.2.8	 บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูดสำาหรับผู้ป่วย 71

	 	 	 	 ที่ผ่าตัดเพื่อรักษาปากแหว่งเพดานโหว่

	 	 3.3	 กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการกรณีบริการเฉพาะ			 71

	 	 	 3.3.1	 รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัดโรค	(Instruments) 71

	 	 	 3.3.2	 การดูแลรักษาโรคเลือดออกง่าย	(Hemophilia)	 71

	 	 	 3.3.3	 การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง	 79

	 	 	 	 (Hyperbaric	oxygen	therapy)

	 	 	 3.3.4	 การบริหารจัดการการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา	 79

	 	 	 3.3.5.	การบริหารจัดการการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	และการปลูกถ่ายตับ	 80

	 	 	 	 ในเด็กกรณีท่อนำ้าดีตีบตันแต่กำาเนิด	หรือตับวายจากสาเหตุอื่นๆ

	 	 	 3.3.6		การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการ	 83

	 	 	 	 ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต

	 	 	 	 (Hematopoietic	stem	cell	transplantation)



	 	 3.4	 กรณีที่จำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด 90

	 	 	 3.4.1	ค่าสารเมทาโดน	(Methadone)	 90

	 	 	 3.4.2	 การจ่ายกรณียาจำาเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง 90

	 	 3.5	 กรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค	 104

	 	 	 3.5.1	 การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย	 104

	 	 	 3.5.2	 การบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยวัณโรค	 104

	 	 	 3.5.3	การบริหารจัดการการดูแลแบบประคับประคอง	(Palliative	care)	 105

	 4.	 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค		 108

	 5.	การบริหารค่าใช้จ่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	 126

	 6.	การบริหารค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย	 141

	 7.	การบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	 145

	 8.	การบริหารเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหาย	 152

	 	 จากการรักษาพยาบาล

	 9.	 การบริหารเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย	 153

	 	 จากการให้บริการสาธารณสุข

	 10.	การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐ	 154

	 	 	สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 11.	การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐ 156

	 	 	นอกสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน 

    

ภ�คผนวก

ภาคผนวก	1	 ประกาคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 159

	 เรื่อง	หลักเกณฑ์การดำาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน

	 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ปีงบประมาณ	๒๕๕๘	

ภาคผนวก	2	 เอกสารหมายเลข	๒	

	 แนบท้ายประกาศสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ 186

	 เรื่อง	รายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมและข้อบ่งชี้ในการบำาบัดรักษาโรค	

	 พ.ศ.	๒๕๕๗



ภาคผนวก	3	 รายชื่อหน่วยบริการที่สามารถเบิกจ่ายยาต้านไวรัสลำาดับที่	3	 229

 (3rd	Line	ARV	center)

ภาคผนวก	4	 รายละเอียดประกอบการบริหารจัดการกลุ่มยากำาพร้า	 247

ภาคผนวก	5	 รายการกิจกรรมบริการภายใต้สิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ	 256

	 และป้องกันโรค	ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ

	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	2556-ปัจจุบัน

ภาคผนวก	6	 การบริหารจัดการวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค		 289

	 ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

ภาคผนวก	7	 รายละเอียดประกอบการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพ	 297

	 ด้านการแพทย์	ปีงบประมาณ	2558

ภาคผนวก	8	 กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายบริการ	 354

	 การแพทย์แผนไทย	ปีงบประมาณ	2558 
ภาคผนวก	9	 รายชื่อผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานบริหารจัดการกองทุน	 359

	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

  



การบริหารจัดการกองทุน
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ปีงบประมาณ 2558

ส่วนที่ 1 
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1. แนวคดิการบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	2545	มาตรา	38	กองทุนหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 เป็นค่าใช้จ่าย	 สนับสนุน	 และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข

ของหน่วยบรกิาร	และส่งเสรมิให้บคุคลเข้าถงึการบรกิารสาธารณสขุได้อย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ	

รวมทั้งพัฒนาการบริการสาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ีท่ีไม่มีหน่วยบริการเพียงพอหรือมีการกระจาย 

หน่วยบริการอย่างไม่เหมาะสม	จึงครอบคลุมถึงการจ่ายให้แก	่สถานบริการ	หน่วยงาน	องค์กร	หรือ

บุคคล	ที่สนับสนุนหรือส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขด้วย

ปีงบประมาณ	2558	กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ได้รับงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ

บริการสาธารณสุขตามมาตรา	3	แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	2545	จำานวน	

6	รายการ	คือ	1)	บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	2)	บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส	์

3)	 บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง	 4)	 บริการควบคุม	 ป้องกัน	 และรักษาโรคเรื้อรัง	 5)	 ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพหน่วยบริการ	 (หน่วยบริการที่จำาเป็นต้องให้บริการประชาชนในพื้นที่กันดารและพื้นที่ 

เสี่ยงภัย)	 และ	 6)	 ค่าตอบแทนกำาลังคนด้านสาธารณสุข	 (หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)	

โดยหลักเกณฑ์การดำาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นไป 

และสอดคล้องกับมาตรา	 7	 มาตรา	 18	 มาตรา	 38	 มาตรา	 41	 มาตรา	 46	 และมาตรา	 47	 แห่ง 

พระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิพ.ศ.	2545	และเพ่ือให้มแีรงจงูใจด้านการเงนิทีเ่หมาะสม

แก่ผู้ให้บรกิารในการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและให้บรกิารทีม่คีณุภาพ	ทำาให้ประชาชนเข้าถงึ

บรกิารสาธารณสขุทีจ่ำาเป็นและเป็นบรกิารทีม่คีณุภาพได้อย่างเท่าเทยีมกนั	การบรหิารจดัการกองทนุ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ปีงบประมาณ	2558	จึงกำาหนดภายใต้แนวคิดหลัก	ดังนี้

ส่วนที่ 1 
ก�รบริห�รจัดก�รกองทุน 

หลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติภ�พรวม 
ปีงบประม�ณ 2558
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1.1	 การสร้างความเป็นธรรมต่อประชาชนและผู้ป่วยที่จะได้รับบริการสาธารณสุข	

1.2	 การเพิ่มประสิทธิผล	และคุณภาพผลงานบริการสาธารณสุข

1.3	 การมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนในการร่วมดำาเนนิงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิและการ

บริการสาธารณสุข

1.4	 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินกองทุน	โดย

1.4.1	 การบริหารเป็นวงเงินแบบมีเพดานระดับเขตตามเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	(Global	budget	ระดับเขต)	มากขึ้น	ภายใต้การตัดสินใจ

ของคณะอนกุรรมการหลกัประกนัสขุภาพระดบัเขต	(อปสข.)	เพือ่สนบัสนนุให้ประชาชนเข้าถงึบรกิาร

ที่จำาเป็นภายในเขตพื้นที่	และมีการจัดบริการครบถ้วนสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในเขตพื้นที่

1.4.2	 ในการดำาเนินงานบริหารกองทุน	ให้หน่วยงานภาครัฐ	และเอกชนรวมทั้งองค์กร

ประชาชน	ที่รับเงินสนับสนุนจาก	สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ(สปสช.)	จัดทำาข้อตกลงหรือ

สัญญา	หรือหนังสือแสดงความจำานงตอบรับ	ที่มีรายละเอียดข้อตกลงการดำาเนินงานและผลผลิตหรือ

ผลลัพธ์ที่จะส่งมอบตามที	่สปสช.กำาหนด

1.4.3	 การให้บริการสาธารณสุขท่ีเป็นโครงการเฉพาะหรือโครงการพิเศษ	 อาจให้ 

สถานบริการ	 หน่วยงาน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 องค์กร	 หรือบุคคล	 มีส่วนร่วมให้บริการได้	 

ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที	่สปสช.กำาหนด	โดยให้ทำาสญัญาหรอืข้อตกลงดำาเนนิงาน	และผลผลิตหรอื

ผลลัพธ์ที่จะส่งมอบกับ	สปสช.

1.4.4	 แนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายเงินกองทุน	 มีการจ่ายเป็นเงินสำาหรับการบริการ

สาธารณสขุ/การสนบัสนนุและส่งเสรมิการจดับริการสาธารณสขุ	และจ่ายเป็นเวชภณัฑ์ท่ี	สปสช.	จดัหา

หรือให้องค์การเภสัชกรรม/หน่วยงานอื่นๆ	จัดหาให้	

1.4.5	 ให้มีมาตรการกำากับและเร่งรัดการใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

ทุกระดับ	 รวมทั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที	่ และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

ที่จำาเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด

1.4.6	 เนื่องจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ปีงบประมาณ	 2558	 ไม่

ครอบคลุมต้นทนุค่าแรงลกูจ้างชัว่คราวของหน่วยบรกิาร	ในส่วนทีป่รบัเพิม่กรณค่ีาแรงขัน้ตำา่	300	บาท

ต่อวัน	และกรณีปริญญาตรีไม่ตำ่ากว่า	15,000	บาทต่อเดือน	ประกอบกับการได้รับค่าบริการทางการ

แพทย์เหมาจ่ายรายหัวเท่าปีที่ผ่านมา	และไม่ได้รับงบประมาณตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว	้ดังนั้น

1)	 ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน	 โดยต้องการดำาเนินการ

มาตรการต่างๆ	ที่ช่วยลดต้นทุนการบริการให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	
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2)	 ต้องเพิ่มประสิทธิภาพที่ระดับหน่วยบริการ	 เพื่อควบคุมต้นทุนบริการให้ 

เหมาะสม

3)	 กรณีที่จำานวนบริการมากกว่าเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณ	 ท้ังที่มีการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนและหน่วยบริการแล้ว	 ให้ใช้เงินคงเหลือตามระบบบัญชี 

เงนิกองทนุรายการ	“รายได้สูง	(ตำา่)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม”	มาจ่ายได้	และ/หรอื	ให้ของบประมาณเพ่ิมเตมิ

1.4.7	 กรณีหากจ่ายตามหลักเกณฑ์	 วิธีการและเง่ือนไขในหมวด	 2	 ถึงหมวด	 7	 แล้ว

มีเงินเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	 ให้จัดสรรเงินที่เหลือนั้นให้หน่วยบริการตามจำานวนประชากรหรือ 

ผลงานการให้บริการ

2.  กรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
2.1  บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 
	 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขรายการบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	 เป็น 

งบประมาณสำาหรับการบริการตามสิทธิประโยชน์ฯ	 ด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน	 

การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลและครอบครัว	 การบริการกรณีเฉพาะ	 การฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์	 การบริการการแพทย์แผนไทย	 เงินบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย

ในลักษณะงบลงทุน	 (ค่าบริการทางการแพทย์สำาหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาต	ิเพือ่สนบัสนนุเป็นค่าเสือ่มราคาของหน่วยบรกิาร) 1 เงนิช่วยเหลอืเบือ้งต้นกรณผีูร้บับรกิารได้รบั 

ความเสียหายจากการรักษาพยาบาล	 เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจาก

การให้บรกิารสาธารณสขุ	ซึง่เป็นสทิธปิระโยชน์ภายใต้ระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิมาตัง้แต่เริม่

การดำาเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับคนไทยทั้งประเทศ	 โดยในปีงบประมาณ	2558	 ได้

รับการจัดสรรเงินบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	ในอัตราเหมาจ่าย	2,895.09	บาทต่อผู้มีสิทธิ

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(ผู้มีสิทธิ)	สำาหรับผู้มีสิทธิ	จำานวน	48,606,000	คน	

	 การบริหารจัดการเงินบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	 ปีงบประมาณ	 2558	 แบ่ง

เป็นประเภทบริการ	9	ประเภทบริการ	โดยจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย	หรือเงินต่างๆ	เพื่อส่งเสริมให้บุคคล

สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง	และมีประสิทธิภาพ	ดังนี้

1	 ในปีที่ผ่านๆ	มาเป็นประเภทบริการ	“ค่าเสื่อม”	ปีงบประมาณ	๒๕๕๘	ปรับชื่อให้ตรงกับการจัดกลุ่มงบประมาณใหม่

ตามระบบงบประมาณรายจ่ายประจำาปี	๒๕๕๘	ของสำานักงบประมาณ
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ประเภทบริก�ร จำ�นวนบ�ท/ผู้มีสิทธิ

1.	บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป 1,056.96

2.	บริการผู้ป่วยในทั่วไป 998.26

3.	บริการกรณีเฉพาะ 301.01

4.	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 383.61

5.	บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 14.95

6.	บริการการแพทย์แผนไทย 8.19

7.	ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	(ค่าบริการทางการ

แพทย์สำาหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ 

เพื่อสนับสนุนเป็นค่าเสื่อมราคาของหน่วยบริการ)

128.69

8.	เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการ	(มาตรา	41) 3.32

9.	เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการ 0.10

รวม (บ�ทต่อผู้มีสิทธิ) 2,895.09

หมายเหตุ:	 -	ประเภทบริการที่	2	ไม่รวมค่ายาเคมีบำาบัดสำาหรับผู้ป่วยในโรคมะเร็ง	โดยค่ายาเคมีบำาบัดจะรวม
อยู่ในประเภทรายการที่	3

	 -	ประเภทบริการที่	4	จำานวนเงินจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำาหรับประชาชนคนไทยทุกคน
	 -	ประเภทบริการที่	7	เป็นรายการค่าเสื่อมเดิม

2.2 บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
	 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขรายการบริการผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	 เป็นงบ

ประมาณที่เพิ่มเติมจากเงินบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	สำาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	และประชาชนกลุ่มเฉพาะตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด	สำาหรับ 

ผู ้ติดเชื้อเอชไอวีและผู ้ป่วยเอดส์ทุกรายตามความสมัครใจจากการทำา	 pre-test/post-test	 

counselling	โดยครอบคลมุบรกิารการรกัษาด้วยยาต้านไวรสั	การตรวจชันสตูรทางห้องปฏบิตักิาร	และ

การให้การปรึกษาและดแูลสขุภาพในผูต้ดิเชือ้เอชไอว	ีและผูป่้วยเอดส์	เพือ่ให้หน่วยบรกิารสามารถจดั

บรกิารทีม่คีณุภาพให้แก่ผูต้ดิเชือ้เอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์เข้าถงึบรกิารได้อย่างทัว่ถงึและมคีวามมัน่ใจใน

การรับบริการ	โดยในปีงบประมาณ	2558	จัดสรรเป็นประเภทบริการต่างๆ	ดังนี้
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ประเภทบริก�ร เป้�หม�ย (ร�ย) จำ�นวนเงิน (บ�ท)

1.	บริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสและบริการที่เกี่ยวข้อง 202,800 2,769,401,000

2.	การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสำาหรับผู้ติดเชื้อ

เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

42,500,000

รวม 2,811,901,000

ทั้งนี้	ให้	สปสช.สามารถเกลี่ยเงินระหว่างประเภทบริการได้ตามศักยภาพของระบบบริการ

2.3  บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
	 ค่าใช้จ่ายเพือ่บรกิารสาธารณสขุรายการบรกิารผูป่้วยไตวายเรือ้รงั	เป็นงบประมาณเพ่ิมเตมิ

จากเงนิบรกิารทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหวั	สำาหรบัผูม้สีทิธหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิครอบคลมุ

ค่าใช้จ่าย	ค่ายาและบริการที่เกี่ยวข้องในการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเน่ือง	การฟอกเลือดด้วย

เครื่องไตเทียม	 และการปลูกถ่ายไตสำาหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง	 รวมท้ังค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและ 

ส่งเสริมการจัดบริการ	โดยในปีงบประมาณ	2558	จัดสรรเป็นประเภทบริการต่างๆ	ดังนี้

ประเภทบริก�ร เป�้หม�ย (ร�ย) จำ�นวนเงิน (บ�ท)

1.	การบริการทดแทนไต 35,848 5,223,624,000

2.	การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสำาหรับ 

ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

23,600,000

รวม 5,247,224,000

ทั้งนี้	ให้	สปสช.สามารถเกลี่ยเงินระหว่างประเภทบริการได้ตามศักยภาพของระบบบริการ	

2.4  บริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง 
	 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขรายการบริการควบคุม	 ป้องกัน	 และรักษาโรคเรื้อรัง	

เป็นงบประมาณที่เพิ่มเติมจากเงินบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	 สำาหรับผู้มีสิทธิหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	 ในการบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวาน	และความดันโลหิตสูง	

โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มการเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกันและยกระดับบริการให้ได้ตามมาตรฐาน	

โดยในปีงบประมาณ	2558	ได้รับงบประมาณจำานวน	908,987,000	บาท
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2.5 ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการ (หน่วยบริการท่ีจ�าเป็นต้องให้
บริการประชาชนในพื้นที่กันดารและพื้นที่เสียงภัย) 

	 ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการ	 เป็นงบประมาณที่เพิ่มเติมจากเงินบริการ

ทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	 สำาหรับเป็นค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำาหรับหน่วยบริการ

ที่จำาเป็นต้องให้บริการประชาชนในพื้นที่กันดารและพื้นที่เสี่ยงภัยที่เป็นหน่วยบริการในสังกัด	สป.สธ.	

โดยในปีงบประมาณ	2558	ได้รับงบประมาณจำานวน	464,804,000	บาท	

2.6 ค ่าตอบแทนก�าลังคนด้านสาธารณสุข (หน่วยบริการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข) 

	 เงินค่าตอบแทนกำาลงัคนด้านสาธารณสขุ	เป็นงบประมาณท่ีเพิม่เตมิจากเงนิบรกิารทางการ

แพทย์เหมาจ่ายรายหวั	สำาหรบัเป็นค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิท่ีเป็นค่าตอบแทนให้กบับุคลากรของหน่วยบรกิาร

สงักดักระทรวงสาธาณสขุ	ในส่วนท่ีเป็นการเหมาจ่ายตามประเภทบคุลากรและตามผลการปฏบิตังิาน	

โดยในปีงบประมาณ	2558	ได้รับงบประมาณจำานวน	3,000,000,000	บาท	

3. เปรยีบเทยีบหลกัเกณฑ์และแนวทางบรหิารจดัการกองทนุ
ปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2558 เฉพาะประเด็นที่
เปลี่ยนแปลง

จากแนวคิดพื้นฐานของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 และตามกรอบตามกฎหมาย	 ที่ใช้ใน

การกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางบริหารจัดการกองทุนปีงบประมาณ	 2558	 และเน้นการเพิ่ม

ประสิทธภิาพการบรหิารกองทนุ	จงึมกีารเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์การดำาเนินงานและการบรหิารจัดการ

กองทุน	ในประเด็นที่สำาคัญโดยสรุป	ดังนี้
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1.	บริการผู้ป่วยนอก

ทั่วไป	(ข้อ	7	ถึง	

ข้อ	11)	

1) งบทั้งหมดบริหารแบบ	Global	budget	ระดับเขต	ภายใต้กลไกของ	อปสข.

2) คำานวณ	Global	budget	ระดับเขต	ตามจำานวนผู้มีสิทธ	ิโดยใช้อัตราเหมาจ่าย

ที่มีการปรับตามโครงสร้างอาย	ุและอัตราเหมาจ่ายที่เท่ากัน	(ข้อ	8)

3) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลาง

การจ่ายค่าใช้จ่าย	และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายในระดับพื้นที่ได้โดย

ผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.	

4) กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย

4.1)	ไม่น้อยกว่า	37.00	บาทต่อผูม้สีทิธ	ิให้จ่ายตามเกณฑ์คณุภาพและผลงาน	

บริการปฐมภูม	ิโดยให้บูรณาการการบริหารจัดการรวมกับงบบริการ

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำาหรับบริการพื้นฐานที่จ่ายตามเกณฑ์

คุณภาพ	(บูรณาการบริหารจัดการระดับเขต)	โดยเป็นไปตามเกณฑ์กลาง

และเพิ่มเติมเกณฑ์ระดับพื้นที่ได้

4.2)	ไม่เกิน	18.09	บาทต่อผู้มีสิทธ	ิให้จ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก

4.3)	ส่วนที่เหลือ	ให้จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิให้หน่วยบริการประจำาตาม

จำานวนผู้ลงทะเบียนสิทธิ	โดย

4.3.1	จ่ายด้วยอตัราจ่ายระดบัจงัหวดัไม่น้อยกว่าเหมาจ่ายรายหวัตามจำานวน

ผูม้สีทิธทิีล่งทะเบยีนในหน่วยบรกิารประจำา	และอาจปรบัอตัราจ่ายตามโครงสร้างอายุ

ของผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนในระดับหน่วยบริการ	(CUP)	ได้

4.3.2	 ส่วนที่เหลือให้จ่ายในอัตราที่เท่ากัน	 หรือปรับอัตราจ่ายตามปัจจัย 

ความจำาเป็นด้านสุขภาพของประชาชนแต่ละเขตพื้นที่

5) กรณีหน่วยบริการสังกัด	สป.สธ.	อาจต้องเกลี่ยงบที่ได้รับไปสนับสนุน 

หน่วยบริการที่จำาเป็นต้องให้บริการในพื้นที่กันดาร	เสี่ยงภัย	และพื้นที่ประชากร

เบาบาง	ในภาพรวมระดับประเทศ	โดยให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงิน

การคลังฯ	เป็นผู้กำาหนดหลักเกณฑ	์แนวทาง	และวงเงินที่จำาเป็นต้องใช้

6) สำาหรับผู้ป่วยนอกรับส่งต่อ	และบริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วย

ฉุกเฉินในจังหวัดให้หน่วยบริการเรียกเก็บจากหน่วยบริการประจำาตามอัตราที่

มีการเห็นชอบร่วมกันระหว่างหน่วยบริการที่ให้บริการกับหน่วยบริการประจำา	

โดยอาจให้	สปสช.เขต	ร่วมบริหารจัดการ	และอาจกันเงินค่าบริการผู้ป่วยนอก

ทั่วไปไว้จำานวนหนึ่งแบบบัญชีเสมือน	(Virtual	account)	รายจังหวัด	สำาหรับ

การหักชำาระบัญชีระหว่างกัน	(Clearing	house)	แทนหน่วยบริการประจำาตาม

ข้อเสนอของ	สปสช.เขต
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	2.	บริการผู้ป่วยใน

ทั่วไป

1) ไม่ครอบคลุมค่ายาเคมีบำาบัดสำาหรับผู้ป่วยมะเร็ง	โดยเปลี่ยนไปใช้ค่าใช้จ่ายจาก

ประเภทรายการบริการกรณีเฉพาะ	ดังนั้นในการจ่ายค่าใช้จ่ายสำาหรับบริการ 

ผู้ป่วยในทั่วไปจะมีการปรับลดค่านำ้าหนักสัมพัทธ์ในส่วนค่ายาเคมีบำาบัดในผู้ป่วย

มะเร็ง

2) ครอบคลุมบริการกรณีการวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการโรคหัวใจและ 

หลอดเลือดของบริการแบบ	Ambulatory	care	

3) ปรับปรุงเงื่อนไขบริการและอัตราจ่าย	(ข้อ	15.2)

4) ปรับปรุงการบริหารการจ่าย	(ข้อ	15.3)

3.	บริการกรณี 

เฉพาะ	

1) จัดกลุ่มประเภทบริการกรณีเฉพาะเป็น	5	กลุ่ม	เพื่อให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการจัดหาระบบบริการและการบริหารจัดการ	ดังนี้	

1.1)	กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น

1.2)	กรณีเพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ

1.3)	กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการกรณีบริการเฉพาะ	

1.4)	กรณีที่จำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด	และ	

1.5)	กรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค

2) ย้ายบริการกรณีการวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือดของ

บริการแบบ	Ambulatory	care	ไปรวมไว้กับบริการผู้ป่วยในทั่วไป

3) บริการเคมีบำาบัดสำาหรับผู้ป่วยมะเร็ง	ครอบคลุมทั้งบริการผู้ป่วยนอกและ 

ผู้ป่วยใน

4) แนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	

โดย	สปสช.กำาหนดราคาและหรืออัตราจ่ายที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ	์วิธีการ	

และเงื่อนไขบริการตามขอบเขตบริการของสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ
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4.	บริการสร้าง

เสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรค	

1) การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย	ปรับการแบ่งประเภทบริการย่อยจาก	4	รายการ
เป็น	3	รายการ	ได้แก่
1.1)	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับประเทศ	(P&P	National	

priority	program	and	central	procurement)	
1.2)	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ดำาเนินการในชุมชน
1.3)	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำาหรับบริการพื้นฐาน	 

(P&P	basic	services)
2) บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ดำาเนินการในชุมชน	(ข้อ	31)

2.1)	บริหารแบบ	Global	budget	ระดับเขต	ภายใต้กลไกของ	อปสข.
2.2)	สำาหรับเขต	1-12	จัดสรรให้กองทุนท้องถิ่นที่มีความพร้อม	หากมีเงินเหลือ 

ให้ปรับเกลี่ยเป็น	P&P	basic	services	โดยความเห็นชอบจาก	อปสข.	
2.3)	สำาหรับ	สปสช.เขต	13-กรุงเทพมหานคร	ซึ่งยังไม่มีกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่น	ให	้สปสช.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริม 
สุขภาพและป้องกันโรคสำาหรับบริการพื้นฐาน

3) บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำาหรับบริการพื้นฐาน	(P&P	basic	
services)	(ข้อ	32)
3.1)	บริหารแบบ	Global	budget	ระดับเขต	ภายใต้กลไกของ	อปสข.
3.2)	คำานวณ	Global	budget	ระดับเขตตามจำานวนประชากรโครงสร้างกลุ่ม 

อายุ	ผลงานบริการ/อัตราความครอบคลุมบริการ	
3.3)	หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย	ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางและ 

หลักเกณฑ์กลาง	และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในระดับพื้นที่ได้ 
โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.

3.4)	กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย	มีดังนี้
3.4.1)		 ไม่น้อยกว่า	20	บาทต่อคน	เพื่อจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงาน

บริการ	โดยบูรณาการการจัดการกับงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ
และผลงานบริการปฐมภูม	ิ

3.4.2)		 ไม่เกิน	8	บาทต่อคน	เป็นค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและ 
ป้องกันโรคที่ต้องการเร่งรัดการเข้าถึงบริการหรือแก้ปัญหา
พื้นที่ระดับเขต/จังหวัดตามความจำาเป็นทางสุขภาพ	กรณีพื้นที่	
สปสช.เขต	13-กรุงเทพมหานคร	ให้สามารถปรับค่าใช้จ่ายได้
มากกว่าที่กำาหนด	โดยความเห็นชอบของ	อปสข.

3.4.3)	 ไม่เกิน	5	บาทต่อคน	เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดบริการ	การกำากับติดตามและประเมินผล

3.4.4)	 ส่วนที่เหลือ	(ประมาณ	181.40	บาทต่อคน)	จ่ายแบบเหมาจ่าย
ที่อาจปรับด้วยโครงสร้างอายุ/ผลงานบริการและหรือจ่ายตาม
รายการบริการ
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5.	บริการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้าน

การแพทย์

1) จำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	90	ของค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์และ

อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ	ให้บริหารแบบ	Global	budget	ระดับเขต	ภายใต้

กลไก	อปสข.

2) คำานวณ	Global	budget	ระดับเขต	ตามจำานวนผู้มีสิทธ	ิจำานวนผู้สูงอาย	ุ

จำานวนคนพิการตาม	ท.74	และผลงานบริการ	

3) การจ่ายเป็นไปตามกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย	และ

เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายในระดับพื้นที่ได้โดยต้องผ่านความเห็นชอบ

จาก	อปสข.	

4) กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย	ให้การจ่ายต้องคำานึงการ

เพิ่มการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ	(จัดหา	ผลิต	ซ่อม)	บริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการผู้สูงอาย	ุผู้ป่วย	Sub	acute	(บริการผู้ป่วย	OPD	และ

ในชุมชน)	และการฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

6.	บริการการแพทย์

แผนไทย

1)	 งบทั้งหมดบริหารวงเงินแบบ	Global	budget	ระดับเขต	ภายใต้กลไก	อปสข.

2)	 คำานวณ	Global	budget	ระดับเขต	ตามจำานวนผู้มีสิทธ	ิผลงานบริการ	และ

จำานวนหน่วยบริการ

3)	 การจ่ายเป็นไปตามกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย	และ

เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในระดับพื้นที่ได้โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.	

4)	 กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย	ต้องคำานึงถึงจำานวน

ประชากร	ผู้รับบริการ	ผลงานบริการ	และศักยภาพของหน่วยบริการตาม

มาตรฐานบริการแพทย์แผนไทย	และอย่างน้อยต้องมีข้อมูลผลงานบริการและ 

ผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำาหนด

7.	งบค่าบริการ

ทางการแพทย์ที่

เบิกจ่ายในลักษณะ

งบลงทุน

1)	 เปลี่ยนชื่อจากรายการค่าเสื่อมเป็น	“ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน

ลักษณะงบลงทุน	(ค่าบริการทางการแพทย์สำาหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติเพื่อสนับสนุนเป็นค่าเสื่อมราคาของหน่วยบริการ)”	(ข้อ	41)

2)	 ขอบเขตค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	เป็นไปตามที่

คณะกรรมการกำาหนด

3)	 ให้มีผังกำากับการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับมาตรการติดตามการใช้งบลงทุน

ของรัฐบาล	และติดตามผลให้ได้ตามกำาหนด
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8.	การปรับลดค่าแรง

หน่วยบริการภาครัฐ

ในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ

ปรับการปรับลดค่าแรงหน่วยบริการภาครัฐสังกัด	สป.สธ.	เป็น	“ให้คณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบการเงินการคลังฯ	เป็นผู้กำาหนดแนวทางการปรับลดค่าแรงในระบบ

ของหน่วยบริการสังกัด	สป.สธ.	ให้ได้จำานวนเงินค่าแรงในระบบรวมตามการคำานวณ

ของสำานักงบประมาณ	โดยให้มีคณะทำางานชุดหนึ่งประกอบด้วย	ผู้แทน	สป.สธ.	

หน่วยบริการ	สปสช.	และนักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ	มีหน้าที่จัดทำาข้อเสนอ

แนวทางการปรับลดค่าแรงในระบบของหน่วยบริการสังกัด	สป.สธ.	และเสนอให้

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังฯ	พิจารณาภายในไตรมาสแรกของ

ปีงบประมาณ	ทั้งนี้หากมีความจำาเป็นต้องแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของหน่วยบริการ	

อาจให้ปรับลดค่าแรงเพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ	3	ของจำานวนเงินเดือนของ	CUP”	

9.	บริการผู้ป่วย

ติดเชื้อเอชไอวีและ 

ผู้ป่วยเอดส์

ครอบคลุมผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ทุกรายตามความสมัครใจจากการทำา	

pre-test/post-test	counselling

10.	บริการควบคุม	

ป้องกัน	และรักษา

โรคเรื้อรัง	

1)	 งบทั้งหมดบริหารแบบ	Global	Budget	ระดับเขต	ภายใต้กลไก	อปสข.

2)	 คำานวณ	Global	Budget	ระดับเขต	ตามจำานวนผู้ป่วย	DM/HT	และคุณภาพ 

ผลงานบริการ	2nd	prevention	DM/HT	

3)	 การจ่ายเป็นไปตามกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย	และ

เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายในระดับเขตพื้นที่ได้โดยต้องผ่านความเห็น

ชอบจาก	อปสข.	

4)	 กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย	ให้เหมาจ่ายให้ 

หน่วยบริการตามจำานวนผู้ป่วยและคุณภาพผลงานบริการ
 
*	 เลขข้อในวงเล็บ	 อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เร่ือง	 “หลักเกณฑ์การดำาเนินงาน 
และการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 สำาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ปีงบประมาณ	

2558”
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4. สรุปหลักเกณฑ์และแนวทางบริหารจัดการกองทุน 
ปีงบประมาณ 2558 ที่ก�าหนดให้บริหารจัดการวงเงินแบบมี
เพดานระดับเขต (Global budget ระดับเขต)

จากแนวคดิหลกัการบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิในปีงบประมาณ	2558	

เพือ่เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารเงินกองทนุ	และสนบัสนนุให้ประชาชนเข้าถงึบรกิารทีจ่ำาเป็น

ภายในเขตพืน้ที	่รวมทัง้ให้มกีารจัดหาบรกิารครบถ้วนสอดคล้องกบัปัญหาสขุภาพในเขตพืน้ที	่จงึมกีาร

บริหารแบบ	Global	budget	ระดับเขต	ภายใต้กลไก	อปสข.	เพิ่มขึ้นและมีแนวทางหลัก	ดังนี้

4.1		รายการที่บริหารแบบ	Global	budget	ระดับเขต	ภายใต้กลไก	อปสข.	

4.1.1	บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	จำานวน	5	ประเภทรายการ	ได้แก่	บริการ 

ผู้ป่วยนอกทั่วไป	 บริการผู้ป่วยในทั่วไป	 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 บริการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์	และบริการการแพทย์แผนไทย

4.1.2	บริการควบคุม	ป้องกัน	และรักษาโรคเรื้อรัง	สำาหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดัน

โลหิตสูง

4.2	วงเงิน	Global	budget	ระดับเขต	ของแต่ละเขตจะแตกต่างกัน	ตามการคำานวณของแต่ละ

ประเภทบริการ	 ซึ่งจะคำานึงถึง	 จำานวนประชากรเป้าหมาย	 (จำานวนผู้มีสิทธิ	 จำานวนประชากรไทย 

จำานวนคนพิการ	จำานวนผู้ป่วย	เป็นต้น)	ผลงานบริการ	และ/หรือ	คุณภาพผลงานบริการ/มาตรฐาน

ของหน่วยบริการ	

4.3	 การจ่ายเป็นไปตามกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย	 และเพิ่มเติม 

หลักเกณฑ์ในระดับพื้นที่ได้โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.

รายการ จำานวนเงิน การคำานวณ	Global	budget	ระดับเขต*

1.	บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป	 1,056.96	บาทต่อผู้มี

สิทธิ

ตามจำานวนผู้มีสิทธิ	โดยใช้อัตราเหมาจ่าย

ที่มีการปรับตามโครงสร้างอายุ	และอัตรา

เหมาจ่ายที่เท่ากัน	(ข้อ	8)

2.	บริการผู้ป่วยในทั่วไป 998.26	บาทต่อผู้มีสิทธิ ตามค่า	RW	เฉลี่ยต่อผู้มีสิทธิในแต่ละ

โครงสร้างอายุ	และผลงานรวมของ	adjRW	

(ข้อ	13)
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3.	บรกิารสร้างเสรมิสขุภาพ

และป้องกันโรค

3.1	บริการสร้างเสริม 

สุขภาพและป้องกันโรคใน

ชุมชน

จำานวน	45	บาทต่อคน ตามจำานวนประชากรไทย	(ข้อ	31)

3.2	บริการสร้างเสริม 

สุขภาพและป้องกันโรค

สำาหรับบริการพื้นฐาน 

(P&P	basic	services)

ไม่น้อยกว่า	214.40	

บาทต่อคน

ตามจำานวนประชากรไทย	โครงสร้างอายุ	

ผลงานบริการ/อัตราความครอบคลุมบริการ	

(ข้อ	32)

4.	บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทย์

ค่าบรกิารฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ 

ด้านการแพทย์และ

อุปกรณ์เครื่องช่วยคน

พิการ	ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ	90

ตามจำานวนผู้มีสิทธิ	จำานวนผู้สูงอายุ	จำานวน

คนพิการตาม	ท.74	และผลงานบริการ	

(ข้อ	36.1.3)

5.	บริการการแพทย์แผน

ไทย	

ตามจำานวนผู้มีสิทธิ	ผลงานบริการ	และ

จำานวนหน่วยบริการ	(ข้อ	39)

6.	บริการควบคุม	ป้องกัน	

และรักษาโรคเรื้อรัง	

(สำาหรบัผูป่้วยโรคเบาหวาน/ 

ความดันโลหิตสูง)

ตามจำานวนผูป่้วยโรคเบาหวาน/ความดนั

โลหติสงู	และคุณภาพผลงานบริการควบคุม

ป้องกันระดับทุติยภูม	ิ(Secondary	

prevention)	ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน/

ความดันโลหิตสูง	(ข้อ	69)

*	เลขข้อในวงเล็บ	อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เรื่อง	“หลักเกณฑ์การดำาเนิน
งานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 สำาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	
ปีงบประมาณ	2558”
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1.  การบริหารจดัการค่าใช้จ่ายผูป่้วยนอกทัว่ไป
ค่าใช้จ่ายเพือ่บรกิารผูป่้วยนอกทัว่ไป	จำานวน	1,056.96	บาทต่อผูม้สีทิธ	ิเป็นค่าใช้จ่าย	สนบัสนนุ

และส่งเสรมิการจดับรกิารสาธารณสขุสำาหรบัผูม้สีทิธหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิกรณบีรกิารผูป่้วยนอก 

ทั่วไปทุกรายการ	 ยกเว้นที่กำาหนดให้จ่ายจากประเภทบริการอื่น	 บริหารจัดการเป็นระดับเขต	 โดย

จัดสรรเงินเป็น	Global	budget	ระดับเขต	เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปสำาหรับผู้มีสิทธิ

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตทิีล่งทะเบยีนกบัหน่วยบรกิารประจำาทีต่ัง้อยูใ่นแต่ละเขตพืน้ทีข่อง	สปสช.

เขต	โดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปจาก	Global	budget	ระดับเขต	ให้

เป็นไปตามกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายท่ีกำาหนดให้สามารถเพิ่มหลักเกณฑ์

การจ่ายค่าใช้จ่ายในระดับพื้นที่ได้	โดยแนวทางการจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.

1.1  การค�านวณ Global budget ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยนอกทั่วไประดับเขต
1.1.1		 จำานวน	830.86	บาทต่อผูมี้สทิธิ	คำานวณตามจำานวนผูมี้สทิธิท่ีลงทะเบียนในแต่ละ

หน่วยบรกิารประจำา	และปรบัอัตราจ่ายตามโครงสร้างอายขุองผูมี้สทิธทิีล่งทะเบยีนในระดบัจงัหวดั	โดย

ให้อตัราเหมาจ่ายรายหวัสำาหรบับรกิารผูป่้วยนอกท่ัวไปของแต่ละจังหวัดต่างจากค่าเฉลีย่ไม่เกนิร้อยละ	

10	(ค่าเฉลี่ยประเทศ±10%)	โดยดัชนีค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยนอกตามกลุ่มอาย	ุ(Age	adjusted	cost	

index	of	outpatient	care)	ที่ใช้ในการปรับอัตราจ่ายตามโครงสร้างอายุของผู้มีสิทธ	ิตามตารางที	่1

ส่วนที่ 2
ก�รบริห�รงบบริก�รท�งก�รแพทย์

เหม�จ่�ยร�ยหัว ปีงบประม�ณ 2558
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ต�ร�งท่ี 1 ดชันค่ีาใช้จ่ายบรกิารผูป่้วยนอกตามกลุม่อาย	ุ(Age	adjusted	cost	index	of	outpatient	care)	

ที่ใช้ในการปรับอัตราจ่ายตามโครงสร้างอายุของประชากร

ประเภท
กลุ่มอ�ยุ (ปี)

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

บริการผู้ป่วยนอก 0.529 0.419 0.290 0.415 0.790 1.373 1.951 2.232

ที่มา:	คำานวณจากข้อมูลการใช้บริการผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและค่าใช้จ่ายตามอายุป	ี2553

1.1.2	จำานวน	226.10	บาทต่อผู้มีสิทธ	ิคำานวณตามจำานวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนในอัตรา

ต่อผู้มีสิทธิเท่ากันทุกกลุ่มอายุ

1.2 กรอบแนวทางและหลกัเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการผูป่้วยนอกท่ัวไป
	 สปสช.เขต	จะต้องเสนอ	อปสข.พจิารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพือ่บรกิารผูป่้วยนอก 

ทั่วไปของแต่ละเขต	ภายใต้กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย	ดังนี้

1.2.1		 บริหารจัดการเป็นประเภทบริการต่างๆ	ดังนี้

1)		จำานวนไม่น้อยกว่า	 37.00	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 ให้จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและ 

ผลงานบรกิารปฐมภมู	ิโดยให้บรูณาการการบรหิารจดัการรวมกบังบบรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนั 

โรคสำาหรับบริการพื้นฐานที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ	(บูรณาการบริหารจัดการระดับเขต)	เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าใช้จ่ายบรกิารสาธารณสขุตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบรกิารปฐมภมู	ิให้หน่วยบริการ/สถานบรกิาร 

ทั้งในสังกัดภาครัฐ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และภาคเอกชน	ตามเกณฑ์วัด	4	ด้าน	ได้แก่

1.1)		 ด้านคณุภาพและผลงานการจดับรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค

1.2)		 ด้านคุณภาพและผลงานการจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ

1.3)		 ด้านคุณภาพและผลงานด้านการพัฒนาองค์กร	 การเชื่อมโยงบริการ	

ระบบส่งต่อ	และการบริหารระบบ

1.4)		 ด้านคุณภาพและผลงานของบริการท่ีจำาเป็นตอบสนองความต้องการ

สุขภาพของประชาชนในพื้นที่และบริการเสริมในพื้นท่ี	 โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ

และผลงานบรกิารปฐมภมูกิลางที	่สปสช.กำาหนด	และสามารถเพิม่เตมิเกณฑ์คณุภาพและผลงานบรกิาร

ปฐมภูมิระดับพื้นที่ได้

2)		 จำานวนไม่เกนิ	18.09	บาทต่อผูม้สีทิธ	ิให้จ่ายตามผลงานการให้บรกิารผูป่้วยนอก
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3)		ส่วนที่เหลือ	 (ประมาณ	 1,001.87	 บาทต่อผู้มีสิทธิ)	 ให้จ่ายแบบเหมาจ่าย 

ต่อผู้มีสิทธิให้หน่วยบริการประจำาตามจำานวนผู้ลงทะเบียนสิทธ	ิโดย

3.1)		 ให้จ่ายด้วยอัตราจ่ายระดับจังหวัดไม่น้อยกว่าที่คำานวณในข้อ	 1.1.1	

และอาจปรับอัตราจ่ายตามโครงสร้างอายุของผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนในระดับหน่วยบริการ	(CUP)	ได้

3.2)		 ส่วนที่เหลือให้จ่ายในอัตราที่เท่ากัน	 หรือปรับอัตราจ่ายตามปัจจัย 

ความจำาเป็นด้านสุขภาพของประชาชนแต่ละเขตพื้นที่

3.3)		 การบริหารการจ่ายสำาหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนกับกรมแพทย์ทหาร

เรอื/กรมแพทย์ทหารอากาศ/กรมแพทย์ทหารบก	ให้	สปสช.	กำาหนดแนวทางการบรหิารจดัการเป็นการ

เฉพาะได้	โดยให้มกีารหารอืร่วมกบักรมแพทย์ทหารเรอื/กรมแพทย์ทหารอากาศ/กรมแพทย์ทหารบก

1.2.2		 สำาหรบัหน่วยบรกิารสงักดัสำานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ	(สป.สธ.)	อาจต้อง 

เกลี่ยงบที่ได้รับไปสนับสนุนหน่วยบริการสังกัด	 สป.สธ.ที่จำาเป็นต้องให้บริการในพื้นที่กันดาร	 พื้นที่

เสี่ยงภัย	และพื้นที่ประชากรเบาบาง	ในภาพรวมระดับประเทศ	โดยให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ 

การเงินการคลัง	ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เป็นผู้กำาหนดหลักเกณฑ์	แนวทาง	

และวงเงินที่จำาเป็นต้องใช้

1.2.3		 สำาหรับบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อ	 และบริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุและ 

เจบ็ป่วยฉกุเฉนิในจงัหวดั	ให้หน่วยบรกิารเรยีกเกบ็จากหน่วยบรกิารประจำาตามอตัราทีม่กีารเหน็ชอบ

ร่วมกันระหว่างหน่วยบริการที่ให้บริการกับหน่วยบริการประจำา	 โดยอาจให้	 สปสช.เขต	 ร่วมบริหาร

จดัการ	และอาจให้กนัเงนิค่าบรกิารผูป่้วยนอกทัว่ไปไว้จำานวนหน่ึงแบบบญัชีเสมือน	(Virtual	account) 

รายจังหวัด	 สำาหรับการหักชำาระบัญชีระหว่างกัน	 (Clearing	 house)	 แทนหน่วยบริการประจำา 

ตามข้อเสนอของ	สปสช.เขต

1.3 การบริหารจัดการบริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ
	 การบริการปฐมภูมิเป็นเป้าหมายสำาคัญของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ในการ

ปกป้องความเป็นธรรมในด้านสุขภาพ	ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน	และเพิม่ผลติภาพของประชาชน	

และในการบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ	2558	ยังคงมีหลักการสำาคัญ	

ท่ีให้หน่วยบริการประจำาและระบบสุขภาพระดับอำาเภอ	 (District	 Health	 System)	 ต้องสนับสนุน 

ส่งเสรมิหน่วยบรกิารปฐมภมูแิละเครอืข่ายหน่วยบรกิารให้มศีกัยภาพในการจดับรกิารสาธารณสขุ	โดย

จัดสรรงบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปจำานวนไม่น้อยกว่า	37.00	บาทต่อผู้มีสิทธิ	เป็นค่าบริการที่จ่ายตาม

เกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ	 และบูรณาการกับงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
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โรค	ในส่วนงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	จำานวนไม่น้อยกว่า	20	บาทต่อประชากรทุกสิทธ	ิ

มาบริหารจัดการจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ	(Quality	and	Outcome	

Framework:	QOF)	 เพื่อจ่ายให้กับหน่วยบริการ/สถานบริการที่ให้บริการระดับปฐมภูมิ	 ตามเกณฑ์

คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ	ทั้งนี้ให้เป็นไปความเห็นชอบของ	อปสข.	

1.3.1	 เป้าประสงค	์

	 ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิท่ีจำาเป็นอย่างท่ัวถึง	 

เป็นธรรม	และมีคุณภาพได้มาตรฐาน	

1.3.2		 วัตถุประสงค	์

1)		เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทั้งที่หน่วยบริการ	การดูแลสุขภาพที่บ้าน	และ

เมื่อเกินความสามารถ	สามารถปรึกษาและประสานการส่งต่อ-	ส่งกลับให้มีการดูแลอย่างต่อเนื่อง	

2)		เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและเข้ารับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ 

เป็นที่แรก

3)		เพือ่ส่งเสรมิให้มกีารเชือ่มโยงกบัระบบสขุภาพระดบัอำาเภอ	และระบบสขุภาพ

ชุมชนที่เข้มแข็ง	

1.3.3		 หน่วยบริการเป้าหมาย

	 หน่วยบรกิารประจำา	รวมทัง้หน่วยบรกิาร	/สถานบรกิารทีใ่ห้บรกิารระดบัปฐมภมู	ิ

ทั้งในสังกัดภาครัฐ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และภาคเอกชน	ที่มีศักยภาพตามเกณฑ์คุณภาพและ

ผลงานบริการปฐมภูมิที่	สปสช.กำาหนด	ทั้งนี้	ต้องเป็นหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียน	หรือเป็นคู่สัญญาให้

บริการระดับปฐมภูมิกับสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	และภายใต้ความเห็นชอบของ	อปสข.

1.3.4		 กลวิธี

1)		ใช้กลไกการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายระดับเขตสุขภาพเพื่อกระตุ้นการ

บริหารเครือข่ายสุขภาพระดับอำาเภอ	 (District	 Health	 System)	 ให้เข้มแข็ง	 พัฒนาความร่วมมือ 

ภาครัฐ-เอกชน	หรือกิจการเพื่อสังคม	(Social	enterprise)	

2)		ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข	 องค์กรวิชาชีพ	 ภาคประชาสังคม	 และ 

หน่วยงานภาคีต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการกระจาย	 และพัฒนากำาลังคนในบริการปฐมภูมิ	

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	การจัดการด้านยา	วัคซีน	การชันสูตรโรค	และเทคโนโลยีการแพทย์

3)		ใช้กลไกการเงินสนับสนุนตามตัวชี้วัดเกณฑ	์QOF

4)		บรูณาการการบรหิารงบกองทนุสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคทีร่ะดบัเขต 

เพื่อให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ของการจัดบริการสาธารณสุขท่ีสอดคล้องกับแผนความต้องการ 

ด้านสุขภาพ	(Health	Needs	Assessment)	ในแต่ละพื้นที่	
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5)		เสริมบทบาทความร่วมมือกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินหรือ

พื้นที่	 ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน	 โดยเฉพาะระบบการดูแลผู้สูงอายุ	 เด็ก	 คนพิการ	 และ 

ผู้ป่วยเรื้อรัง

6)		กระจายอำานาจการตัดสินใจในเป้าหมายของยุทธศาสตร์	 ที่สอดคล้องต่อ

ปัญหา	Health	Needs	Assessment	และ/หรือ	Service	Plan	ระดับเขต	

7)		สนับสนุนภาคส่วนต่างๆ	เช่น	องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	เอกชน	กิจการเพื่อ

สังคม	(Social	Enterprise)	เข้าร่วมจัดบริการสาธารณสุข

1.3.5		 กรอบการบริหารจัดการการจ่ายค่าใช้จ่าย	

1)		งบเพื่อการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ	 บริหารแบบ	

Global	budget	ระดับเขต	มาจาก	2	รายการ	ได้แก่	1)	จำานวนไม่น้อยกว่า	37.00	บาทต่อผู้มีสิทธิ

จาก	Global	budget	 ระดับเขตของงบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปตามความเห็นชอบของ	อปสข.	และ	 

2)	 จำานวนไม่น้อยกว่า	 20.00	 บาทต่อประชากรไทยทุกสิทธิจาก	 Global	 budget	 ระดับเขตของ 

งบบรกิารสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคตามความเหน็ชอบของ	อปสข.	โดยจ่ายให้กบัหน่วยบรกิาร

ประจำา	รวมทัง้หน่วยบรกิาร/สถานบรกิารทีใ่ห้บรกิารระดบัปฐมภมู	ิท้ังในสงักดัภาครฐั	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	และภาคเอกชน	มีกรอบการบริหารการจ่าย	ดังแผนภาพที่	1
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2)		การจ่ายให้หน่วยบริการ

2.1)	 สปสช.เขตนำาผลงานตัวช้ีวัดของหน่วยบริการประจำา	 รวมทั้งหน่วย

บริการ	/สถานบริการที่ให้บริการระดับปฐมภูมิทั้งหมดภายในเขต	มาคำานวณคะแนนและคำานวณจ่าย

ค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายที่ผ่านความเห็นชอบของ	อปสข.	

2.2)	 อาจจะมกีารจ่ายล่วงหน้าให้กบัหน่วยบรกิาร/สถานบรกิารจำานวนหนึง่	

และเมื่อคำานวณตามข้อ	2.1)	ก็ให้หักลบกับการจ่ายล่วงหน้า	

2.3)	 หน่วยบริการประจำา	 หน่วยบริการ	 หรือสถานบริการสามารถนำางบ 

ทีไ่ด้รบั	(รวมท้ังทีอ่าจมกีารจ่ายล่วงหน้า)	ไปใช้เพือ่ดำาเนนิการจดับรกิารปฐมภมูทิีม่คีณุภาพ	มาตรฐาน

ตามแนวคิดการพัฒนาตัวชี้วัด	QOF	 และหรือดำาเนินการให้เกิดการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพในพื้นที่

และหรือกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบภายใต้ระเบียบทางการเงินของหน่วยบริการ/สถานบริการนั้นๆ

1.3.6	 เกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ	 (Quality	 and	Outcome	 Frame	

work:	QOF)

	1)		แนวคิดการพัฒนาตัวชี้วัดเกณฑ	์QOF	มีดังนี้

1.1)		 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ	 โดยมี

การวัดผลการจัดบริการสาธารณสุข	ในการดูแลสุขภาพประชาชน/หรือประเด็นคุณภาพบริการระดับ 

ปฐมภูมิที่เขตบริการสุขภาพกำาหนด

งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ
ผลงานบริการ	PP

ไม่น้อยกว่า	20	บาท/ปชก.ทุกสิทธิ

งบจ�่ยต�มเกณฑ์คุณภ�พและผลง�นบริก�รปฐมภูมิ
(งบ	OP	ไม่น้อยกว่า	37	บ./ปชก.	UC)

•		บริหารวงเงินระดับเขต	โดย	สปสช.จัดสรรงบเป็น	Global	budget	ระดับเขต	ตามจำานวน 
	 ประชากร	ทั้งนี้แนวทางการจ่ายแก่หน่วยบริการให้เป็นอำานาจของ	อปสข.	ในการพิจารณา		
	 ภายใต้กรอบแนวทางที่	สปสช.กำาหนด
•		จัดสรรตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ	(QOF)
•		เพิ่มตัวชี้วัด	ผลลัพธ์บริการเพิ่มเติม	เช่น	บริการฟื้นฟูฯ	แพทย์แผนไทย	บริการเภสัชกรรม 
	 ปฐมภูมิ	สุขภาพจิตชุมชน	เป็นต้น
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1.2)	 เป็นการหนุนเสริมการพัฒนาบริการระดับปฐมภูมิอย่างต่อเน่ือง	 

(ปี	2557-2560)

1.3)	 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้หน่วยบริการประจำา	 และหน่วยบริการปฐมภูม ิ

จดับรกิารสาธารณสุขทีม่คุีณภาพอย่างต่อเนือ่ง	โดยใช้กลไกทางการเงนิตามเกณฑ์คณุภาพและผลงาน

บริการเป็นเครื่องมือ

1.4)	 ตัวชี้วัดพิจารณาจากตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข	สปสช.	และเขต

พื้นที่สามารถกำาหนดเพิ่มเติมได้ตามปัญหาและบริบทของพื้นที่

1.5)	 ใช้ประโยชน์	และต่อยอดจากฐานข้อมูลท่ีมีอยูข่องกระทรวงสาธารณสขุ	

สสจ.	และ	สปสช.	เช่น	ฐานข้อมูล	OP/PP	individual	record	ฐานข้อมูลการขึน้ทะเบยีนหน่วยบรกิาร	

และข้อมูลอื่นตามความจำาเป็น

1.6)	 กระจายอำานาจแก่เขตพื้นที่ในการพัฒนาตัวชี้วัดฯ	 และหลักเกณฑ์

การจัดสรรระดับพื้นที่ให้สอดคล้องปัญหาและบริบทของพื้นที	่ รวมทั้ง	Service	Plan	ของกระทรวง

สาธารณสุข	โดยผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.

1.7)	 มีการเปรียบเทียบผลงานระหว่างหน่วยบริการในเขตเดียวกัน	 และ

สะท้อนข้อมูลกลับคืนให้หน่วยบริการ	 เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและผลงานการจัดบริการ

ปฐมภูมิ

1.8)		 สนับสนุนให้เกิดกลไกการจัดการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของระบบ

บริการปฐมภูมิ	ตามแนวคิด	Primary	Care	System	Strengthening	ของ	WHO	2008	และติดตาม

ประเมินผลระดับจังหวัด	

2)		ชุดตัวชี้วัด	QOF

2.1)		 แนวทางการพิจารณาเลือกตัวชี้วัด	QOF

2.1.1)		 เป็นนโยบายหรือหนุนเสริมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

ของประเทศหรือพื้นที่	

2.2.2)		 สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข	และ	สปสช.

2.2.3)		 ข้อมูลตัวชี้วัดมีระบบฐานข้อมูลรองรับ	 ไม่เป็นภาระกับ 

หน่วยบริการ/หน่วยที่เกี่ยวข้องในการจัดการข้อมูล	 เช่น	 ข้อมูลผู้ป่วยนอกและสร้างเสริมสุขภาพ 

รายบุคคล	ข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคล	ข้อมูลขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ	เป็นต้น

2.2.4)		 ข้อมูลอื่นๆ	ที่ต้องมีความน่าเชื่อถือได้
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2.2.5)		 เป็นตัวชี้วัดที่มีคุณสมบัติตัวชี้วัดที่ดี	 (คือมีลักษณะ	 Specific,	

Measurable,	 Achievable,	 Realistic	 and	 Timely)	 สามารถสะท้อนคุณภาพและผลงานบริการ

ระดับปฐมภูม	ิและเป็นธรรมในการเปรียบเทียบระหว่างหน่วยบริการ

2.2)		 องค์ประกอบตัวชี้วัด	QOF

	 องค์ประกอบตัวชีว้ดั	QOF	ทีใ่ช้ในการคำานวณค่าคะแนนเพือ่จดัสรรงบ

ให้หน่วยบริการ	ตัวชี้วัดประกอบด้วย	4	ด้าน	และมีคะแนนรวมทั้ง	4	ด้าน	เป็น	1,000	คะแนน	ดังนี้	

:	 ตัวชี้วัดด้านที่	1:	คุณภาพและผลงานการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรค	(คะแนนเต็ม	ไม่น้อยกว่า	200	คะแนน)

	 ตัวชี้วัดด้านที่		2:	 คุณภาพและผลงานการจัดบริการปฐมภูมิ	 (คะแนน

เต็ม	ไม่น้อยกว่า	200	คะแนน)

	 ตัวชี้วัดด้านที	่	3:	คณุภาพและผลงานด้านการพฒันาองค์กร	การเช่ือมโยง 

บริการระบบ	ส่งต่อ	และการบริหารระบบ	(คะแนนเต็ม	100	คะแนน)

	 ตัวชี้วัดด้านที	่	4:	 คุณภาพและผลงานของบริการที่จำาเป็นตอบสนอง

ปัญหาสุขภาพประชาชน	 ในพื้นที่	 และบริการเสริมในพื้นที่	 ทั้งนี้อาจกำาหนดเป็นตัวชี้วัดเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการจัดบริการและส่งเสริมการเข้าบริการที่มีคุณภาพของประชาชน	(คะแนนเต็มไม่น้อยกว่า	

200	คะแนน)	

2.3)		 การแบ่งระดับตัวชี้วัด แบ่งเป็น	2	ระดับ	ดังนี้

2.3.1)		 ตัวชี้วัดกลาง	 เป็นตัวชี้วัดที่มีความสำาคัญระดับประเทศ	 

ที่ทุกเขตใช้เหมือนกัน	ดังนี้

ตัวชี้วัดด้�นที่ 1: คุณภ�พและผลง�นก�รจัด บริก�รสร้�งเสริมสุขภ�พและป้องกันโรค

 1.1	ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน	12	สัปดาห์

 1.2	ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ	5	ครั้งตามเกณฑ์

 1.3	ร้อยละสะสมความครอบคลมุการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูในสตร	ี30-60	ปี	ภายใน	5	ปี	

ตัวชี้วัดด้�นที่ 2: คุณภ�พและผลง�นก�รจัดบริก�รปฐมภูมิ 

 2.1	สัดส่วนการใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิต่อการใช้บริการที่โรงพยาบาล

 2.2	อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหืด	สิทธิ	UC	

 2.3	อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น	สิทธิ	UC

 

2.4	อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล	ด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความ

ดันโลหิตสูง	สิทธิ	UC
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ตัวชี้วัดด้�นที่ 3: คุณภ�พและผลง�นด้�นก�รพัฒน�องค์กร ก�รเชื่อมโยงบริก�ร ระบบส่งต่อ 

และก�รบริห�รระบบ

 3.1	ร้อยละประชาชนมีหมอใกล้บ้านใกล้ใจดูแล	

 3.2	ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียน

2.3.2)		 ตัวชี้วัดระดับพื้นที่ เป็นตัวชี้วัดที่คณะกรรมการพัฒนาบริการ

ปฐมภูมิระดับเขตเลือกตามรายการตัวชี้วัดพื้นที่ที่กำาหนด	และ/หรือกำาหนดเพิ่มเติม	ตามความจำาเป็น	

ปัญหาและบรบิทของพืน้ที	่โดยต้องผ่านความเหน็ชอบของ	อปสข.	ท้ังนีจ้ะมรีายการตวัชีว้ดัระดบัพืน้ที่

สำาหรับเกณฑ	์QOF	ด้านที่	1	-	3	ให้เขตเลือกจำานวนหนึ่ง	

2.4)		 แนวทางการจัดการวัดผลงานตามตัวชี้วัด	QOF

2.4.1)		 มกีารจดัทำาตวั	Template	ตวัชีว้ดักลาง	และตวัชีว้ดัพืน้ทีต่าม

ที	่สปสช.กำาหนด

2.4.2)		 กำาหนดช่วงค่าคะแนนตัวชี้วัด	แบ่งเป็น

	 กรณีตัวชี้วัดกลาง	 ให้ใช้ช่วงค่าคะแนนตาม	 Template	 ที่	

สปสช.	ส่วนกลางกำาหนด	สำาหรับการเปรียบเทียบคะแนนระดับประเทศ	ส่วนระดับเขตให้กำาหนดช่วง

ค่าคะแนนตามความเหมาะสม

	 กรณีตัวชี้วัดพื้นที่	 เขตสามารถกำาหนดช่วงค่าคะแนนได ้

ตามความเหมาะสม	

2.4.3)		 ใช้ข้อมูลที่มีในระบบของกระทรวงสาธารณสุข	 และ	 สปสช.

เป็นหลัก	 เช่น	 ข้อมูลผู้ป่วยนอกและสร้างเสริมสุขภาพรายบุคคล	 ข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคล	 ข้อมูล 

ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ	 เป็นต้น	 กรณีที่ส่วนกลางไม่สามารถสนับสนุนข้อมูลตามตัวชี้วัดได้	 ให้ 

สปสช.เขต	สามารถใช้ข้อมูลในพื้นที่ได้	

2.4.4)	 ใช้ผลงานบริการ	4	ไตรมาส	คือ	ไตรมาส	3	และ	4	ปี	2557	

และไตรมาส	1	และ	2	ปี	2558	สำาหรับการคำานวณการจ่ายงบประมาณป	ี2558	ยกเว้นบางตัวชี้วัดที่

มีข้อจำากัดอาจพิจารณาตามความจำาเป็นของแต่ละตัวชี้วัด

1.3.7	บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

1)		สปสช.ส่วนกลาง

1.1)		 จัดทำาหลักเกณฑ์	 กรอบแนวทางการบริหารงบ	 และชุดตัวชี้วัดกลาง 

ตามเกณฑ์	 QOF	 และรายการชุดตัวชี้วัดระดับพื้นที่	 (Shopping	 list)	 สำาหรับให้เขตพื้นที่เลือกใช้	 

โดยผ่านความเหน็ชอบของคณะอนกุรรมการส่งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคภายใต้ระบบหลกัประกนั

สุขภาพถ้วนหน้า
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1.2)	 แจ้งชดุตวัชีว้ดักลางตามเกณฑ์	QOF	และรายการชดุตวัชีว้ดัระดบัพืน้ที	่

(Shopping	list)	สำาหรับให้เขตพื้นที่เลือกใช	้พร้อมรหัสงบประมาณให้แก	่สปสช.เขต

1.3)	 สนบัสนนุการประมวลผลข้อมูลตามตวัช้ีวดั	QOF	ทีมี่ข้อมูลในฐานกลาง

ของ	สปสช.แก่	สปสช.เขต	

1.4)	 พัฒนาระบบติดตามเยี่ยม	 และจัดทำาคู่มือแนวทางสำาหรับใช้ในการ

ติดตามเยี่ยม	 สำารวจคุณภาพการจัดบริการปฐมภูมิของหน่วยบริการปฐมภูมิ	 เพื่อให้หน่วยบริการนำา

ข้อมูลไปใช้พัฒนาบริการต่อไป

1.5)		 กำากับ	 ติดตามและวิเคราะห์ผลการบริหารงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์	

QOF	ของ	สปสช.เขต	และรายงานต่อผู้บริหาร	สปสช.	และผู้เกี่ยวข้อง	

2)		สปสช.เขต	

2.1)		 จัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะทำางานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

ระดับเขต	 ทำาหน้าที่พัฒนาข้อเสนอตัวชี้วัดระดับพื้นท่ี	 หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายแก่

หน่วยบริการ	เพื่อเสนอต่อ	อปสข.	ซึ่งคณะกรรมกรรมการดังกล่าว	สปสช.เขต	อาจใช้คณะกรรมการ

หรือคณะทำางานที่มีอยู่แล้วหรือจัดตั้งขึ้นใหม่โดย	อปสข.	ก็ได้	

2.2)	 กำาหนดวงเงินงบจ่ายตามตัวชี้วัด	 QOF	 ระดับเขต	 ท้ังในส่วนของงบ 

จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิของงบผู้ป่วยนอกทั่วไป	 และงบจ่ายตามคุณภาพ 

ผลงานบริการส่งเสริมป้องกันโรค	ที่ผ่านความเห็นชอบของ	อปสข.

2.3)	 แจ้งรายการตวัชีว้ดัระดบัพืน้ที	่หลกัเกณฑ์	และแนวทางการจัดสรร	ให้

แก่หน่วยบริการ	สปสช.	ส่วนกลางและผู้เกี่ยวข้องทราบ

2.4)	 คำานวณการจ่ายค่าใช้จ่ายตามผลงานตวัชีว้ดั	QOF	ให้แก่	หน่วยบรกิาร

ประจำา	 รวมทั้งหน่วยบริการ/สถานบริการที่ให้บริการระดับปฐมภูมิ	 ตามแนวทางที่	 อปสข.กำาหนด	 

รวมทั้งกรณีถ้ามีการจ่ายล่วงหน้าให้พิจารณาจ่ายโดยใช้ผลคะแนนตัวชี้วัด	QOF	ปีงบประมาณ	2557	

และนำาวงเงนิจ่ายล่วงหน้าดงักล่าวมาหกัลบทางบญัชีตามผลการคำานวณวงเงินตามผลงานตวัช้ีวดั	QOF	

ปีงบประมาณ	2558	ที่หน่วยบริการพึงได้	พร้อมรายงานผลให้	สปสช.	ส่วนกลางทราบ

2.5)	 จดัทำาแผนปฏบิตักิารตดิตามเยีย่มพฒันา	และดำาเนนิการตามแนวทาง

การติดตามเยี่ยมสำารวจตามที่กำาหนด	 พร้อมคืนข้อมูลแก่หน่วยบริการประจำา	 หน่วยบริการปฐมภูมิ	

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	และผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อพัฒนาบริการและใช้ประโยชน์ต่อไป

2.6)		 รายงานผลการตดิตามเยีย่มพฒันาต่อ	อปสข.	สปสช.	และผู้เกีย่วข้องทราบ	

3)	 หน่วยบรกิารประจำา	หน่วยบรกิารปฐมภมู	ิและสถานบรกิารทีใ่ห้บรกิารระดบั

ปฐมภูมิ	
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3.1)		 สนับสนุนและพัฒนาการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	

บริการแพทย์แผนไทย	บริการเภสัชกรรม	บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย	์และบริการปฐมภูม	ิ

ภายในหน่วยบริการประจำา	หน่วยบริการปฐมภูมิ	หน่วยบริการร่วมให้บริการและหรือสถานบริการใน

เครือข่าย	รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	(Community	Health)	

3.2)		 คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำาเภอ	 (District	 Health	

Board)	 หรือ	 คปสอ.	 หรือโครงสร้างบริหารรูปแบบอื่นของหน่วยบริการประจำา	 พิจารณาจัดสรรงบ 

ให้แก่หน่วยบริการปฐมภูมิ	หน่วยบริการร่วมให้บริการหรือสถานบริการในเครือข่าย

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น ระยะเวล�

แผนงานสนับสนุนระบบ

บริการปฐมภูมิ	สปสช.

แจ้งแนวทาง	/	ชุดตัวชี้วัดกลาง

รายการชุดตัวชี้วัดพื้นที่
ต.ค.	57

สปสช.เขต. จัดทำาชุดตัวชี้วัดระดับพื้นที่	และแนวทางการ

ดำาเนินงานระดับเขต	เสนอต่อ	อปสข.
ต.ค.57	-	พ.ย.57

สปสช.เขต แจ้งตัวชี้วัด/แนวทางดำาเนินงานระดับเขต

แก่หน่วยบริการ	สสจ.	และ	สปสช.ส่วนกลาง
พ.ย.	57

แผนงานสนับสนุนระบบ

บริการปฐมภูม	ิสปสช.

สนับสนุนข้อมูลตามชุดตัวชี้วัดกลาง/ระดับพื้นที่

(เฉพาะที่มีในฐานข้อมูลกลาง)	ให้แก่	สปสช.เขต มิ.ย.	58

สปสช.เขต
คำานวณงบให้หน่วยบริการตามผลงานตัวชี้วัด

และจัดสรรงบฯ	ให้หน่วยบริการ
มิ.ย.	-	ส.ค.	58

สปสช.เขต
ติดตามเยี่ยมพัฒนา

ตามแนวทางที่กำาหนด	 มิ.ย.	-	ส.ค.	58

สปสช.เขต
สรุปวิเคราะห์	และรายงานผลการติดตามเยี่ยม

พัฒนาแก่	อปสข./สปสช./ผู้เกี่ยวข้อง ส.ค.	58

แผนงานสนับสนุนระบบ

บริการปฐมภูม	ิสปสช.

กำากับ	ติดตาม	และสรุปวิเคราะห์ผล

การบริหารงบประมาณ
ก.ย.	58

ผงัก�รดำ�เนินง�นงบจ่�ยต�มเกณฑ์คุณภ�พและผลง�นบรกิ�รปฐมภมู ิ(Quality and Outcome 

Framework) ปีงบประม�ณ 2558
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 1.4 การจ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก
1.4.1		 วัตถปุระสงค์	เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในการกระจายค่าใช้จ่ายตามผลงานการให้

บริการผู้ป่วยนอกของหน่วยบริการ	

1.4.2		 กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย

1)		การจ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก	บริหารจัดการระดับเขต	 โดย

วงเงินไม่เกิน	 18.09	บาทต่อผู้มีสิทธิจาก	Global	budget	 ระดับเขตของงบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป	

เพือ่จ่ายตามผลงานการให้บรกิารผูป่้วยนอก	โดยใช้ผลงานจากข้อมูลการให้บรกิารผูป่้วยนอกรายบคุคล	

และแนวทางการจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.

2)	 ข้อเสนอแนวทางการจ่ายเพื่อให	้อปสข.พิจารณา	ควรมีแนวทางการบริหาร

จัดการ	ดังนี้

2.1)		 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	จ่ายตามจำานวนผลงานการให้บรกิารผูป่้วยนอก	

แบบ	Point	system	with	Global	budget	ระดับเขต	

2.2)		 ไม่เกนิร้อยละ	20	จ่ายตามคณุภาพข้อมลูการให้บรกิารผูป่้วยนอก	แบบ	

Point	system	with	Global	budget	ระดับเขต

2.3)		 กรณีมีเงินเหลือเม่ือสิ้นปีงบประมาณ	หรือมีปัญหาไม่สามารถจ่ายเงิน 

ตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอกได้	 ให้จ่ายเงินที่เหลือนั้นให้หน่วยบริการตามจำานวนผู้มีสิทธิ 

ที่ลงทะเบียน

1.4.3	 การจ่ายตามจำานวนผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก	จะมีแนวทางการตรวจสอบ

ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกและการคิดคะแนน	(Point)	ดังนี้

1)		การตรวจสอบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกรายบุคคล	 จะตรวจสอบทั้ง 

ความถูกต้อง	ความครบถ้วนตามมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล	และคุณภาพข้อมูล	โดยมีข้อกำาหนดและ

เงื่อนไขการตรวจสอบ	เป็น	2	กรณี	ดังต่อไปนี้

 กรณีที่	1	ใช้มาตรฐานโครงสร้างข้อมูล	21	แฟ้ม	สำาหรับข้อมูลการให้บริการ

ตั้งแต่วันที	่1	กรกฎาคม	2557	ถึงวันที่	30	กันยายน	2557

 กรณีที่	2	ใช้มาตรฐานโครงสร้างข้อมูล	43	แฟ้ม	สำาหรับข้อมูลการให้บริการ

ตั้งแต่วันที	่1	ตุลาคม	2557	ถึงวันที่	30	มิถุนายน	2558

1.1)		 การตรวจสอบข้อมลูกรณทีี	่1	สำาหรบัมาตรฐานโครงสร้างข้อมลู	21	แฟ้ม	

1.1.1)		 ใช้ข้อมูลจากแฟ้ม	 SERVICE,	 DIAG,	 PROCED,	 DRUG	ที่มี 

การเชื่อมโยงเป็นข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก	ดังนี้
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มาตรฐานโครงสร้าง แฟ้มที่ใช้ตรวจสอบ ฟิลด์ที่ใช้เชื่อมโยงข้อมูล

21	แฟ้ม
 

*	คือแฟ้มที่จำาเป็นต้องมีข้อมูล

SERVICE.txt*
DIAG.txt*	
PROCED.txt
DRUG.txt

	PCUCODE
	PID
	SEQ
	DATE_SERV
	CLINIC

1.1.2)  เงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูล	กรณีที	่1

(1)		ข้อมลูในแต่ละแฟ้มต้องมฟิีลด์ครบถ้วน	และถกูต้องตามที่

กำาหนด	(ตามแนวทางการตรวจสอบโครงสร้างแฟ้มข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกที	่สปสช.	กำาหนด)

(2)		รหัส	 PCUCODE	 (รหัส	 5	 หลัก)	 ต้องมีอยู่ในฐานข้อมูล

หน่วยงานบริการสุขภาพ	สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์	(สนย.)	กระทรวงสาธารณสุข	

(3)		รหัส	 CLINIC	 ถูกต้องตามที่กำาหนด	 (ตรวจสอบจาก

ตำาแหน่งที่	2	-	3)

(4)		มข้ีอมลูการวนิจิฉยัโรค	(Diagnosis)	ท่ีถกูต้อง	และเชือ่มโยง 

กับบริการได้	 (ข้อมูลแฟ้ม	 DIAG	 กับ	 SERVICE	 เชื่อมโยงกันได้)	 ท้ังนี้การให้รหัสการวินิจฉัยโรคที ่

ถูกต้อง	มีเงื่อนไขดังนี้

(4.1)		 มีการให้รหัสโรคหลัก	 (Principle	 diagnosis)	 

อย่างน้อย	1	รหสั	ถกูต้องตามหลกัการลงรหสัโรคและรหสัปัญหาสขุภาพ	ICD-10	(WHO),	ICD-10	TM	

หรือรหัสด้านแพทย์แผนไทยที่ประกาศใช้เวอร์ชันล่าสุดของ	สนย.	กระทรวงสาธารณสุข

(4.2)	 หากให้รหสัโรคถกูต้องตามหลกัการให้รหสัโรคตาม	

ICD10	จะตรวจสอบความสอดคล้องของการให้รหสัโรค	(ตาม	Appendix	A3-A4	ของ	DRG	เวอร์ชัน่	5	 

หรือเวอร์ชั่นที่	สปสช.	ประกาศใช้

(4.3)	ตรวจสอบประเภทการวินจิฉยั	(Diag	type)	ต้องมค่ีา 

เท่ากับ	1	-	5

1.2)		 การตรวจสอบข้อมูลกรณีที่	 2	 สำาหรับมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล	 

43	แฟ้ม	

1.2.1)		 ใช้ข้อมูลจากแฟ้ม	 PERSON,	 SERVICE,	 DIAGNOSIS_OPD,	

DRUG_OPD,	 PROCEDURE_OPD,	 CHARGE_OPD	 ที่มีการเช่ือมโยงเป็นข้อมูลการให้บริการ 

ผู้ป่วยนอก	ดังนี้
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มาตรฐานโครงสร้าง แฟ้มที่ใช้ตรวจสอบ ฟิลด์ที่ใช้เชื่อมโยงข้อมูล

43	แฟ้ม

 *	คือแฟ้มที่เป็นต้องมีข้อมูล	

	PERSON.txt*
	SERVICE.txt*
	DIAGNOSIS_OPD.txt*	
	DRUG_OPD.txt
	PROCEDURE_OPD.txt
	CHARGE_OPD

	HOSPCODE
	PID
	SEQ
	DATE_SERV
 

1.2.2)		 เงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูล	กรณีที่	2

(1)		ข้อมลูในแต่ละแฟ้มต้องมฟิีลด์ครบถ้วน	และถกูต้องตามที่

กำาหนด	(ตามแนวทางการตรวจสอบโครงสร้างแฟ้มข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกที	่สปสช.	กำาหนด)

(2)		รหัส	HOSPCODE	(รหัส	5	หลัก)	ต้องมีอยู่ในฐานข้อมูล

หน่วยงานบริการสุขภาพ	สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์	(สนย.)	กระทรวงสาธารณสุข

(3)		ข้อมูลบุคคลเชื่อมโยงกับบริการได้	(ข้อมูลแฟ้ม	PERSON	

กับ	SERVICE	เชื่อมโยงกันได	้ฟิลด์	HOSPCODE,	PID)	

(4)		มข้ีอมลูการวนิจิฉยัโรค	(Diagnosis)	ท่ีถกูต้อง	และเชือ่มโยง 

กับบรกิารได้	(ข้อมลูแฟ้ม	DIAGNOSIS_OPD	กบั	SERVICE	เชือ่มโยงกนัได้)	ทัง้นีก้ารให้รหสัการวนิจิฉยั

โรคที่ถูกต้อง	มีเงื่อนไขดังนี้

(4.1)	 มีการให้รหัสโรคหลัก	 (Principle	 diagnosis)	 

อย่างน้อย	1	รหสั	ถกูต้องตามหลกัการลงรหสัโรคและรหสัปัญหาสขุภาพ	ICD-10	(WHO),	ICD-10	TM	

หรือรหัสด้านแพทย์แผนไทยที่ประกาศใช้เวอร์ชันล่าสุดของ	สนย.	กระทรวงสาธารณสุข

(4.2)	 หากให้รหัสโรคถูกต้องตามหลักการให้รหัสโรค 

ตาม	 ICD10	 จะตรวจสอบความสอดคล้องของการให้รหัสโรค	 (ตาม	 Appendix	 A3-A4	 ของ	 DRG	

เวอร์ชัน	5	หรือเวอร์ชันที่	สปสช.	ประกาศใช้

(4.3)	 ตรวจสอบประเภทการวินิจฉัย	 (Diag	 type)	 

ต้องมีค่าเท่ากับ	1	-	7

2)	เงื่อนไขการคิดคะแนน	(Point)

2.1)		 ข้อมูลจำานวนบริการผู้ป่วยนอก

2.1.1)	 เป ็นข้อมูลบริการตั้งแต่วันที่ 	 1	 กรกฎาคม	 2557	 ถึง	 

30	มิถุนายน	2558

2.1.2)	มีรหัสประชาชน	13	หลักในฐานข้อมูลประชากรของ	สปสช.
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2.1.3)	การให้บรกิารผูป่้วยนอก	1	คน	ใน	1	วนั	จะได้	1	คะแนน	(บรกิาร

หลายครั้งใน	1	วัน	จะคิด	1	คะแนน)

(1)		การคิดคะแนนจะพิจารณาเฉพาะรหัสการวินิจฉัยที่บ่งชี้

ว่าเป็นโรค	หรืออาการแสดงว่าเจ็บป่วย	หรือเงื่อนไขอื่นที่ระบุว่าเป็นผู้ป่วยนอกเท่านั้น

(2)		กรณีตรวจพบหน่วยบริการมีอัตราการเข้าใช้บริการ	 

(Utilization	Rate)	ทีส่งูหรอืตำา่กว่าค่าเฉลีย่ของประเทศอย่างผดิปกต	ิหรอืไม่สอดคล้องกบัข้อเทจ็จรงิ 

ของการให้บรกิาร	หรอืให้บรกิารไม่สอดคล้องกบัหลกัวชิาการทางการแพทย์และการสาธารณสขุ	สปสช.	

จะชะลอ	(Pending)	การจ่ายเงินตามผลงานการให้บรกิารของหน่วยบรกิารนัน้ๆ	ไว้ชัว่คราวเพือ่ตรวจสอบ 

ข้อมูล	และจะพิจารณาระงับหรือจ่ายเงินต่อไปตามข้อเท็จจริงที่ได้จากผลการตรวจสอบ

2.2)	ข้อมูลการบริการผู้ป่วยนอกเพื่อจัดสรรเพิ่มเติม	(Add	on)

2.2.1)		 แฟ้ม	 PROCEDURE_OPD	 หากผ่านตามเงื่อนไขมีฟิลด ์

ครบถ้วน	และถูกต้องตามที่	สปสช.	กำาหนด	จะได้เพิ่มรายการละ	0.01	คะแนน	โดยมีเงื่อนไขดังนี้

(1)	 เป็นรหัสท่ีอยู่ใน	 ICD	 9	 CM	 และ	 ICD	 10	 TM	 และ 

ต้องเป็นรหัสที่กำาหนดให้สามารถให้ได้	 (กรณีที่เป็นรหัสกลุ่มของหัตถการหากมีรหัสย่อยรหัสกลุ่มนั้น 

ไม่สามารถใช้ได้)

(2)	 เป็นรหัสที่เป็นการให้หัตถการกับผู้มารับบริการจริง	ทั้งนี้

เป็นไปตามที่	สปสช.	กำาหนด

2.2.2)	 แฟ้ม	DRUG_OPD	หากผ่านตามเงื่อนไขมีฟิลด์ครบถ้วน	และ

ถูกต้องตามที่	สปสช.	กำาหนดจะได้เพิ่มรายการละ	0.01	คะแนน

2.2.3)	 การส่งต่อผู้ป่วย	(Refer)	จากแฟ้ม	SERVICE	หากมีการบันทึก

ข้อมูลการส่งต่อตามเงื่อนไขที่	สปสช.	กำาหนดครบถ้วน	จะคิดเป็น	0.05	คะแนน

2.2.4)	 ทั้งนี	้ สปสช.อาจมีการระงับการจ่าย	Add	on	 ในแต่ละแฟ้ม

หากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลที่ผิดปกติ

1.4.4		 การจ่ายตามคุณภาพข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก	จะมีแนวทางการตรวจสอบ

คุณภาพข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกและการคิดคะแนน	(Point)	ดังนี้	

1)	 เป็นการจ่ายสำาหรับหน่วยบริการ	 ที่จัดทำาข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก 

รายบุคคลได้ถูกต้อง	 ไม่ซำ้าซ้อน	และส่งทันเวลา	 โดยคิดคะแนนเป็นรายแฟ้มจากข้อมูลการให้บริการ

ผู้ป่วยนอกรายบุคคล	แยกตามเกณฑ์คุณภาพในแต่ละด้านเท่านั้น	(ไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนตามข้อมูล

การให้บริการ)	โดยมีตรวจสอบดังนี้
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ลำาดับ แฟ้มข้อมูล
การตรวจสอบ

หมายเหตุ
ความถูกต้อง ซ้ำาซ้อน ทันเวลา

1 PERSON √ √ - 43	แฟ้ม

2 SERVICE √ √ √ 21/43	แฟ้ม

3 DIAG √ √ - 21	แฟ้ม

4 DRUG √ √ - 21	แฟ้ม

5 PROCED √ √ - 21	แฟ้ม

6 DIAG_OPD √ √ - 43	แฟ้ม

7 DRUG_OPD √ √ - 43	แฟ้ม

8 PROCEDURE_OPD √ √ - 43	แฟ้ม

9 CHARGE_OPD √ √ - 43	แฟ้ม

2)		หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคำานวณความถูกต้องของข้อมูลแต่ละแฟ้ม

(1)	 สูตรการคำานวณร้อยละความถูกต้องของแฟ้มข้อมูล

     จ�ำนวนข้อมูลที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ x 100

  จ�ำนวนข้อมูลทั้งหมด (ไม่นับรวมข้อมูลซ�้ำซ้อน)

(2)	 หลักเกณฑ์การคิดคะแนนความถูกต้องแยกคิดเป็นรายเดือน

	 แฟ้มข้อมูลถูกต้องมากกว่า	ร้อยละ	95.00		 ได้	1.00	คะแนน

	 แฟ้มข้อมูลถูกต้อง	ร้อยละ	90.01	–	95.00	 ได้	0.50	คะแนน	

	 แฟ้มข้อมูลถูกต้อง	ร้อยละ	85.01	–	90.00		 ได้	0.25	คะแนน

3)	 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคำานวณความซำ้าซ้อนของข้อมูลแต่ละแฟ้ม

(1)	 สูตรการคำานวณร้อยละความซำ้าซ้อนของแฟ้มข้อมูล

     จ�ำนวนข้อมูลที่ซ�้ำซ้อน x 100

           จ�ำนวนข้อมูลที่ตรวจสอบผ่ำนทั้งหมด

(2)	 หลักเกณฑ์การคิดคะแนนความซำ้าซ้อนแยกคิดเป็นรายเดือน

	 แฟ้มข้อมูลซำ้าซ้อนน้อยกว่า	ร้อยละ	5		 	 ได้	1.00	คะแนน

	 แฟ้มข้อมูลซำ้าซ้อน	ร้อยละ	5	–10		 	 ได้	0.50	คะแนน
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4)	 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคำานวณความทันเวลาของข้อมูลแต่ละแฟ้ม

(1)	 สูตรการคำานวณร้อยละความทันเวลาของแฟ้มข้อมูล

        จ�ำนวนข้อมูลที่ส่งทันเวลำและผ่ำนกำรตรวจสอบ x 100

                      จ�ำนวนข้อมูลตรวจสอบผำ่นทั้งหมด 

(2)	 หลักเกณฑ์การคิดคะแนนความทันเวลา

	 แฟ้มข้อมูลทันเวลามากกว่า	ร้อยละ	95.00		 ได้	1.00	คะแนน

	 แฟ้มข้อมูลทันเวลา	ร้อยละ	90.01	–	95.00		 ได้	0.50	คะแนน	

	 แฟ้มข้อมูลทันเวลา	ร้อยละ	85.01	–	90.00	 ได้	0.25	คะแนน

(3)	 การส่งข้อมูลทันเวลา

	 การส่งข้อมูลทันเวลา	 หมายถึง	 การส่งข้อมูลภายในสิ้นเดือนของ 

เดือนถัดไป	นับจากเดือนที่บริการ

1.4.5		 การบริหารการจ่ายค่าใช้จ่าย

1)	 การจ่ายค่าใช้จ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก	 ดำาเนินการคำานวณ

จำานวนเงนิจ่ายโดย	สปสช.เขต	โดยใช้ข้อมลูผลงานการให้บรกิารจากการประมวลผลของ	สปสช.	จำานวน	

4	งวด	ภายหลังประมวลผลเสร็จสิ้น	ดังนี้

งวดที่	1	ข้อมูลที่ส่งระหว่างวันที	่1	กรกฎาคม	2557	ถึงวันที	่31	ตุลาคม	2557	

งวดที่	2	ข้อมูลที่ส่งระหว่างวันที	่1	พฤศจิกายน	2557	ถึงวันที่	31	มกราคม2558	

งวดที	่3	ข้อมูลที่ส่งระหว่างวันที	่1	กุมภาพันธ์	2558	ถึงวันที	่30	เมษายน	2558	

งวดที	่4	ข้อมลูทีส่่งระหว่างวนัที	่1	พฤษภาคม	2558	ถงึวนัที	่31	กรกฎาคม	2558

ท้ังนี	้จำานวนงวดของการจ่ายสามารถปรบัเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม	ภายใต้การเหน็ชอบ 

ของ	 อปสข.	 โดยการจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของหน่วยบริการท่ีไม่ใช่หน่วยบริการประจำา	 จะจ่ายผ่าน

หน่วยบริการประจำา	 ส่วนหน่วยบริการที่มีสถานะเป็นหน่วยบริการประจำาของรัฐ	 ของเอกชน	 และ

หน่วยบริการส่งต่อจะจ่ายตรงไปที่หน่วยบริการ

2)		การจ่ายค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพข้อมูล	 ดำาเนินการคำานวณจำานวนเงิน

จ่ายโดย	 สปสช.เขต	 โดยใช้ข้อมูลผลงานการให้บริการจากประมวลผลของ	 สปสช.	 จำานวน	 2	 งวด	 

หลังประมวลผลเสร็จสิ้น	คือ	

งวดที่	1	ข้อมูลที่ส่งระหว่างวันที	่1	กรกฎาคม	2557	ถึงวันที	่31	ธันวาคม	2557

	 งวดที	่2	ข้อมูลที่ส่งระหว่างวันที	่1	มกราคม	2558	ถึงวันที	่31	กรกฎาคม	2558	
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ทัง้นี	้จำานวนงวดของการจ่ายสามารถปรบัเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม	ภายใต้การเหน็ชอบ 

ของ	 อปสข.	 โดยการจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของหน่วยบริการท่ีไม่ใช่หน่วยบริการประจำา	 จะจ่ายผ่าน

หน่วยบริการประจำา	 ส่วนหน่วยบริการที่มีสถานะเป็นหน่วยบริการประจำาของรัฐ	 ของเอกชน	 และ

หน่วยบริการส่งต่อจะจ่ายตรงไปที่หน่วยบริการ

1.4.6		 ช่องทางการจัดส่งข้อมูลและกำาหนดระยะเวลาในการส่งข้อมูล

1)		ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกรายบุคคล

1.1)	 โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำาบล	(รพ.สต.)/ศนูย์สขุภาพชมุชน/PCU/

คลนิกิชมุชนอบอุ่น	ทีไ่ม่ได้มสีถานะเป็นหน่วยบรกิารประจำา	ให้ส่งข้อมลูไปรวมทีส่ำานกังานสาธารณสขุ

จังหวัด	 (สสจ.)	 และให้	 สสจ.	 จัดส่งข้อมูลของหน่วยบริการดังกล่าวให้กับ	 สปสช.	 ผ่านทางเว็บไซต์ 

http://op.nhso.go.th/op

1.2)	 หน่วยบริการประจำาทั้งภาครัฐและเอกชน	 และหน่วยบริการส่งต่อ 

ส่งข้อมูลให้	กับ	สปสช.	โดยตรงทางเว็บไซต์	http://op.nhso.go.th/op	

2)		ระยะเวลาการส่งข้อมูล

2.1)		 ข้อมลูบรกิารตัง้แต่วนัที	่1	กรกฎาคม	2557	ถงึวนัที	่30	มถินุายน	2558	

ส่งได้ถึงวันที่	31	กรกฎาคม	2558

2.2)		 การส่งข้อมูลทันเวลาตามเกณฑ์คุณภาพกำาหนดให้ส่งข้อมูลภายใน	 

1	เดือนหลังจากเดือนที่ให้บริการ
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2.  การบริหารค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป
ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทัว่ไป	เป็นค่าใช้จ่ายเพือ่บรกิารสาธารณสขุสำาหรบัประชากรสทิธหิลกัประกนั

สขุภาพแห่งชาต	ิทีเ่ข้ารบับรกิารกรณบีรกิารผูป่้วยในทกุรายการ	อนัประกอบด้วย	การรบับรกิารผูป่้วยใน 

ณ	 หน่วยบริการที่รับการส่งต่อที่หน่วยบริการประจำาแจ้งไว้	 การรับบริการกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน	 

การให้หรือรับบริการที่เกิดจากการรับ-ส่งต่อผู้มีสิทธิ	 การเข้ารับบริการตามข้อบังคับมาตรา	 7	 (กรณี

ที่มีเหตุอันสมควร	หรือกรณีอื่นๆ	ตามที่ระบุในข้อบังคับมาตรา	7	ที่มีการใช้บริการจากหน่วยบริการ 

ในระบบและนอกระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต)ิ	และการให้บรกิารศนูย์ประสานการส่งต่อ	(กรณี

สำารองเตียง)	ยกเว้นที่กำาหนดให้จ่ายจากประเภทบริการอื่น	โดยในปีงบประมาณ	2558	ให้ครอบคลุม

บริการรักษาผู้ป่วยโรคนิ่วเพื่อนำานิ่วออกจากระบบทางเดินปัสสาวะด้วย	 ท้ังน้ีจะมีความแตกต่างจาก

ปีงบประมาณ	2557	คือ

1)	 ไม่ครอบคลุมค่ายาเคมีบำาบัดสำาหรับผู้ป่วยมะเร็ง	 โดยเปลี่ยนไปใช้ค่าใช้จ่ายจากประเภท

รายการบริการกรณีเฉพาะ	 ดังนั้นในการจ่ายค่าใช้จ่ายสำาหรับบริการผู้ป่วยในทั่วไปจะมีการปรับลด

ค่านำ้าหนักสัมพัทธ์ในส่วนค่ายาเคมีบำาบัดในผู้ป่วยมะเร็ง	

2)	 ให้ครอบคลมุบรกิารกรณกีารวนิจิฉยัราคาแพงและหตัถการโรคหวัใจและหลอดเลอืดของ

บริการแบบ	Ambulatory	care	

2.1 กรอบการบริหารจัดการ 
	 ในปีงบประมาณ	 2558	 ได้รับค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยในทั่วไป	 เท่ากับ	 998.26	 บาทต่อ 

ผู้มีสิทธ	ิกำาหนดให้มีการบริหารจัดการเป็นระดับเขต	โดยจัดสรรเงินเป็น	Global	budget	ระดับเขต	

เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยในทั่วไปสำาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ลงทะเบียนกับ

หน่วยบริการประจำาที่ตั้งอยู่ในแต่ละเขตพื้นที่ของ	สปสช.เขต	ดังนี้

2.1.1.	การคำานวณ	Global	budget	ระดับเขต	

1)		การคำานวณจำานวนนำ้าหนักสัมพัทธ์ผู้ป่วยในตามระบบ	 DRGs	 version	 5	 

เพื่อใช้ในการจัดสรรเงินเป็น	Global	budget	ระดับเขต	

1.1)		 กรณกีารใช้บรกิารตามระบบศนูย์ประสานการส่งต่อ	(กรณีสำารองเตยีง)	

กรณีการเข้ารับบริการผู้ป่วยในตามมาตรา	 7	 (กรณีท่ีมีเหตุอันสมควร	 หรือกรณีอ่ืนๆ	 ตามที่ระบุใน 

ข้อบังคับมาตรา	 7	 ที่มีการใช้บริการจากหน่วยบริการในระบบและนอกระบบหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติ)	 และกรณีบริการรักษาผู ้ป่วยโรคนิ่วเพื่อนำานิ่วออกจากระบบทางเดินปัสสาวะ	 ให้ใช้ 

ค่าผลรวมของนำ้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว	 (Adjusted	relative	weight:	adj.RW)	ที่คาดการณ์ว่า

จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ	2558
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1.2)		 กรณีผู้ป่วยในทัว่ไปอืน่ๆ	ทีไ่ม่ใช่กรณข้ีอ	1.1)	ให้ใช้ปัจจยัและสดัส่วนใน

การคำานวณเช่นเดียวกับปีงบประมาณ	 2557	 และให้มีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นก่อนที่จะปรับ

เปลี่ยนในปีงบประมาณ	2559	ดังนี้

1.2.1)		 ร้อยละ	55	มาจากจำานวนผลงานทีเ่ป็นค่าผลรวมของ	adj.RW	

(ตาม	Workload)	ทีค่าดการณ์ว่าจะเกดิขึน้ในปีงบประมาณ	2558	จำาแนกเป็นการใช้บรกิารในเขตและ

การใช้บริการนอกเขต	โดยเป็นค่านำ้าหนักสัมพัทธ์ที่มีการปรับลดค่ายาเคมีบำาบัดสำาหรับผู้ป่วยมะเร็ง

1.2.2)		 ร้อยละ	 45	 มาจากจำานวนค่านำ้าหนักสัมพัทธ์มาตรฐาน	 

	(Relative	Weight:	RW)	ที่คำานวณมาจากค่า	RW	เฉลี่ยต่อผู้มีสิทธิตามโครงสร้างอายุเป็นค่าภาพรวม

ระดับประเทศ	คณูด้วยจำานวนผูม้สีทิธริายกลุม่อายทุีล่งทะเบยีนหน่วยบรกิารประจำาในแต่ละเขตพืน้ที่

ของ	สปสช.เขต	(ตาม	RW	ต่อผู้มีสิทธิรายกลุ่มอายุ)	จำาแนกเป็นการใช้บริการในเขตและการใช้บริการ

นอกเขต	ตามตารางที่	2	

ต�ร�งที่ 2 ค่า	RW	เฉลี่ยต่อประชากรตามกลุ่มอายุของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประเภท

กลุ่มอายุ	(ปี)

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

ทุกอายุ

ใช้บริการในเขต 0.078 0.032 0.028 0.054 0.069 0.119 0.233 0.378 0.106

ใช้บริการนอกเขต 0.013 0.005 0.004 0.008 0.011 0.016 0.027 0.031 0.013

	 ทีม่า:	คำานวณจากข้อมลูนำา้หนกัสมัพทัธ์มาตรฐานกลุม่โรคผูป่้วยใน	 (RW)	ตามระบบ	DRGs	version	5	

ด้วยข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคล	เดือนเมษายน	2555	ถึง	มีนาคม	2556	(ไม่รวมเด็กแรกเกิดทุกราย)

2)		การคำานวณวงเงิน	Global	budget	ระดับเขต	ดังนี้	

2.1)		 กรณีการเข้ารับบริการผู้ป่วยในตามมาตรา	 7	 (ทั้งการใช้บริการที่ 

หน่วยบริการในระบบและนอกระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)	 ท่ีคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น 

ในปีงบประมาณ	2558

2.2)		 กรณีสำารองเตียงและกรณีใช้บริการนอกเขต	 ให้ใช้ค่าผลรวม	 adj.RW	

จากการคำานวณจำานวนนำ้าหนักสัมพัทธ์ผู้ป่วยในกรณีสำารองเตียงและกรณีใช้บริการนอกเขต	 คูณด้วย

อัตรา	9,600	บาท	ต่อ	adj.RW
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2.3)		 กรณีบริการรักษาผู ้ป่วยโรคน่ิวเพื่อนำาน่ิวออกจากระบบทางเดิน

ปัสสาวะทีร่กัษาด้วยเครือ่งสลายนิว่ให้เป็นไปตามเง่ือนไขบรกิารและอตัราท่ี	สปสช.กำาหนด	ทัง้น้ีจำานวน

ผู้ป่วยเป็นไปตามจำานวนที่คาดการณ์ไว้ในปีงบประมาณ	2558

2.4)	 กรณีใช้บริการในเขต	 ให้ใช้ค่าผลรวม	 adj.RW	 เฉพาะบริการในเขต	 

คูณด้วยอัตราจ่ายต่อนำ้าหนักสัมพัทธ์ที่เท่ากันทุกเขต	โดยอัตราจ่ายต่อนำ้าหนักสัมพัทธ์ที่เท่ากันทุกเขต

มาจากการคำานวณภาพรวมระดับประเทศด้วยจำานวนเงินค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยในท่ัวไปท้ังหมด

หักเงินกรณีการเข้ารับบริการผู้ป่วยในตามมาตรา	 7	 กรณีสำารองเตียงและกรณีใช้บริการนอกเขต	 

หารด้วยผลรวมค่า	adj.RW	เฉพาะบริการในเขต	

2.1.2		 ให้คำานวณกำาหนดเป็น	Global	budget	ระดับเขตแต่ละเขต	ประจำาปีทั้งปีตั้งแต่

เริ่มต้นปีงบประมาณ	โดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

2.1.3		 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยในทั่วไปจาก	 Global	 budget	

ระดับเขต	 ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายที่กำาหนดให้สามารถ 

เพิ่มหลักเกณฑ์ในระดับพื้นที่ได้	โดยแนวทางการจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.

2.2  กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย
2.2.1		 การจ่ายจาก	Global	budget	ระดับเขต

1)		จำานวนไม่เกิน	 20	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 ให้จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	

โดยให	้อปสข.	พิจารณาแนวทางการจ่ายตามข้อเสนอของ	สปสช.เขต	

2)		ทีเ่หลือให้จ่ายด้วยระบบ	DRGs	version	5	และ	ตามเง่ือนไขบรกิารและอตัรา

ที่กำาหนดที่สามารถเพิ่มเติมในระดับพื้นที่ได้

2.2.2		 เงื่อนไขบริการและอัตราที่กำาหนด	ดังนี้

1)		การใช้บริการนอกเขต	 ให้จ่ายที่อัตรา	 9,600	 บาทต่อ	 adj.RW	 สำาหรับ 

หน่วยบรกิารทกุระดบัโดยไม่ปรบัลดค่าแรงสำาหรบัหน่วยบรกิารภาครฐั	และสำาหรบัหน่วยบรกิารสงักดั	

สป.สธ.ท่ีมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ใกล้กับจังหวัดของพื้นที่	 สปสช.เขตอื่น	 ให้สามารถกำาหนดอัตราตาม 

ข้อตกลงระหว่างหน่วยบริการได้	แต่อัตราจ่ายต้องไม่เกิน	9,600	บาทต่อ	adj.RW

2)		การใช้บริการกรณีสำารองเตียงตามเงื่อนไขที่	 สปสช.กำาหนด	 ให้เป็นไปตาม

อัตราที่มีการเห็นชอบร่วมกันระหว่างสถานบริการอื่นกับ	 สปสช.เขตแต่ละเขต	 โดยกำาหนดอัตราจ่าย

ไม่เกิน	15,000	บาทต่อ	adj.RW	
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3)		การใช้บริการกรณีมาตรา	7	ที่สถานบริการอื่น

3.1)		 กรณีอุบัติเหตุ	 กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติและกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

เร่งด่วน	ให้เป็นไปตามเงื่อนไขบริการและอัตราที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด

3.2)		 กรณีที่มีเหตุสมควร	 ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ซึ่งเกินศักยภาพ 

หน่วยบริการประจำาหรือหน่วยบริการที่ทำาการรักษาและจำาเป็นต้องส่งไปยังสถานบริการอื่น	 

โดยหน่วยบริการประจำาและผู้มีสิทธิเห็นชอบร่วมกันในการเข้ารับบริการยังสถานบริการอ่ืน	 ท้ังน้ี 

หน่วยบริการประจำาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามอัตราที่ตกลงกับสถานบริการ

อื่น	 หรือตามจำานวนที่จ่ายจริง	 และให้หน่วยบริการประจำาได้รับการชดเชยค่าใช้จ่ายเสมือนหนึ่ง 

หน่วยบริการประจำาให้การรักษาเองจาก	Global	budget	ระดับเขต

4)		การใช้บริการภายในเขต	 ให้อัตราจ่ายต่อ	 adj.RW	 เป็นอัตราเดียวในแต่ละ	

Global	 budget	 ระดับเขต	 โดยขึ้นอยู่กับจำานวนเงิน	 Global	 budget	 ระดับเขตแต่ละเขตกับ

จำานวนผลงานที่เป็นค่า	 adj.RW	 ของแต่ละเขต	 และสามารถกำาหนดอัตราจ่ายเป็นอย่างอื่นเพื่อจูงใจ 

ให้มีการพัฒนาระบบบริการภายในเขตได้	

5)	 การใช้บรกิารรกัษาผู้ป่วยโรคน่ิวเพือ่นำาน่ิวออกจากระบบทางเดนิปัสสาวะด้วย

เครือ่งสลายน่ิวทัง้กรณีผูป่้วยในและผูป่้วยนอก	ให้เป็นไปตามเงือ่นไขบรกิารและอตัราที	่สปสช.กำาหนด

6)		การกำาหนดเง่ือนไขบริการและอัตราจ่ายเพิ่มเติมที่ระดับพื้นที่	 ต้องเป็นไป 

เพื่อสนับสนุน	และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ	

2.2.3		 การบริหารการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยในทั่วไปที่ใช้บริการภายในเขต	 

ให้หน่วยบริการ	ให้กำาหนดอัตราจ่ายต่อ	adjRW	ที่เหมาะสม	โดยผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.	และ

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

1)		หาก	 Global	 budget	 ระดับเขตไม่เพียงพอ	 ให้ยกยอดผลงานบริการไปใช้ 

ค่าใช้จ่ายจาก	Global	budget	ระดับเขตของแต่ละเขตในปีถัดไป	

2)		หาก	 Global	 budget	 ระดับเขตมีเงินเหลือ	 ให้	 อปสข.	 พิจารณาจัดสรร 

ส่วนที่เหลือให้หน่วยบริการ	เพื่อจูงใจให้มีการพัฒนาระบบบริการภายในเขตพื้นที	่

2.2.4		 กรณข้ีอมลูการใช้บรกิารในปีงบประมาณ	2558	ทีห่น่วยบรกิารส่งภายหลงัการจ่าย	

Global	budget	ระดับเขตหมดแล้ว	ไม่ว่าจะเป็นการส่งล่าช้าหรือกรณีอุทธรณ	์หน่วยบริการจะได้รับ

ค่าใช้จ่ายจาก	Global	budget	ระดับเขตของปีถัดไปของแต่ละเขต	ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรการรักษา

วินัยการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติกำาหนด
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2.2.5		 การบริหารการจ่ายสำาหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนกับกรมแพทย์ทหารเรือและ 

กรมแพทย์ทหารอากาศ/กรมแพทย์ทหารบก	ให้	สปสช.	กำาหนดแนวทางการบรหิารจดัการเป็นการเฉพาะได้	

โดยให้มีการหารือร่วมกับกรมแพทย์ทหารเรือและกรมแพทย์ทหารอากาศ/กรมแพทย์ทหารบก

2.2.6	 ให้	 สปสช.เสนอข้อมูลให้ทราบท่ัวกันเพื่อร่วมกันตรวจสอบและพัฒนาระบบการ

จัดบริการ	 โดยเฉพาะกรณีมีการใช้บริการนอกเขตพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสม	 (ค่านำ้าหนักสัมพัทธ์มาตรฐาน

ต่อครั้งน้อยกว่า	2)	และข้อมูลบริการผู้ป่วยที่ค่านำ้าหนักสัมพัทธ์มาตรฐานต่อครั้งน้อยกว่าหรือเท่ากับ	

0.5	ทั้งการใช้บริการในเขตและการใช้บริการนอกเขต

2.2.7		 ให้หน่วยบริการทุกแห่งส่งข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยในให้	 สปสช.	 ด้วยระบบ	 

E-claim	ของ	สปสช.	หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่มีการตกลงกันระหว่าง	สปสช.	กับหน่วยบริการ	 

เพื่อประมวลข้อมูลตามระบบ	DRGs	 รายละเอียดตามที่กำาหนดในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับ 

ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ	2558

2.2.8		 การจ่ายกรณีผู้ป่วยในรับส่งต่อ	ให้จ่ายจาก	Global	budget	ระดับเขตแต่ละเขต

ที่ผู้มีสิทธิลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำา

2.3 การบริหารการจ่ายค่าใช้จ่าย 
	 สำาหรับการให้บริการผู้ป่วยในทั่วไปทุกเขต	 สปสช.สามารถกำาหนดอัตราจ่ายต่อ	 adjRW	

เบื้องต้นที่อัตราหนึ่งและต้องจ่ายให้หมดกองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขตตามมาตรการรักษาวินัย 

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติกำาหนด	 อนึ่งหลังการปิด	 Global	 Budget	 แล้ว	 หากมีเงินคงเหลือจากกรณีใดๆ	 เช่น	 

กรณีการ	 Audit	 กรณอุีทธรณ์อ่ืนๆ	 เป็นต้น	 สปสช.สามารถกนังบประมาณใช้กบัข้อมลูอทุธรณ์	 และ 

ส่งช้าในปีทีผ่่านมาได้

2.4  การส่งข้อมูลเพื่อรับค่าใช้จ่าย
	 หน่วยบริการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม	E-Claim	ส่งไปยัง	สปสช.	โดยข้อมูลที่ผ่านเกณฑ	์

และเงื่อนไขการจ่ายชดเชย	 (ข้อมูลผ่าน	 A)	 สปสช.จะคำานวณจ่ายชดเชยค่าบริการในรายงานการ 

รับส่งข้อมูลรายวัน	 (REP)	 ที่	 สปสช.กำาหนดวางให้หน่วยบริการตรวจสอบทางหน้าเว็บ	 ของระบบ

โปรแกรม	 E-Claim	 ในวันทำาการ	 หากข้อมูลไม่เข้าเกณฑ์และเง่ือนไขการจ่ายชดเชย	 สปสช.	 จะยัง 

ไม่รับข้อมูล	 (ข้อมูลติด	 C	 โดยมีรหัสเป็นรหัสที่ถูกปฏิเสธการจ่ายชดเชย	 หน่วยบริการต้องแก้ไข 

ให้ข้อมูลผ่านหากต้องการขอเบิกชดเชย)	 และหน่วยบริการสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ทาง	 
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www.nhso.go.th/NHSO	 Budget	 และสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บ	 E-Claim	 

รายละเอียดตามที่กำาหนดในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข

ปีงบประมาณ	2558

3.  การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการกรณีเฉพาะ 
เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุน	 และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขสำาหรับผู้มีสิทธิหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	5	กรณ	ีได้แก่

3.1		 กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น

3.2		 กรณีเพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ	

3.3		 กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการกรณีบริการเฉพาะ	

3.4		 กรณีที่จำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

3.5		 กรณีที่ต้องบริหารแบบบริการเฉพาะโรค

โดยบริหารจัดการเป็นแบบภาพรวมระดับประเทศท่ีสามารถเกลี่ยเงินระหว่างประเภทบริการ

ทั้ง	5	กรณ	ีได้ตามผลงานบริการที่เกิดขึ้นจริง	และแนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายโดยภาพรวม	ให้มี

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	โดยให้	สปสช.กำาหนดราคาและหรืออัตราจ่ายที่เหมาะสม

ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขบริการตามขอบเขตบริการของสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ

ทั้งนี้	 รายละเอียดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเง่ือนไขที่กำาหนด	 เป็นตามในคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	ปีงบประมาณ	2558

3.1  กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจ�าเป็น
3.1.1  ก�รบริก�รผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินข้�มจังหวัด 

1)	 เป็นการเข้ารับบริการด้วยอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัดท่ีผู้มีสิทธิ

ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำา	ทั้งนี้การวินิจฉัยว่าอาการแรกรับฉุกเฉินหรือไม	่ให้พิจารณาตาม

โรค	หรอือาการทีม่ข้ีอบ่งชีป้ระกอบด้วยโรคหรอือาการของโรคทีม่ลีกัษณะรนุแรงอนัอาจเป็นอนัตราย

แก่ชีวิตตนเองและผู้อื่นโรคหรืออาการของโรคที่จำาเป็นต้องได้รับการรักษาเป็นการเร่งด่วน	การผ่าตัด

ด่วนหากปล่อยทิง้ไว้จะเป็นอันตรายแก่ชวิีต	โรคหรอืลกัษณะอาการของโรคตามทีค่ณะกรรมการกำาหนด	

โดยต้องพจิารณาสญัญาณชพี	อนัได้แก่	ความดันโลหติ	ชีพจร	อาการของโรค	การวนิจิฉยั	แนวทางการ

รกัษาความเร่งด่วนรวมทัง้คำานงึถงึการรบัรูข้องผูป่้วยทีม่ต่ีออาการป่วยด้วย	ทัง้นีจ้ะไม่นบัรวมการตรวจ

รักษาที่มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า	
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2)		ในกรณีที่เป็นการเข้ารับบริการของคนพิการ	 ทหารผ่านศึก	 สามารถเข้ารับ

บริการตามความจำาเป็นทางการแพทย์จากหน่วยบริการของรัฐ

3)		วิธีการจ่ายเงิน	จ่ายตามระบบ	Point	system	ของราคาเรียกเก็บหรือราคา

ที่กำาหนด	ที่มีการกำาหนดวงเงินรวมไว้ตั้งแต่ต้นปี

3.1.2  บริก�รผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้�มจังหวัด และบริก�รผู้ป่วยนอกรับส่งต่อภ�ยใน

จังหวัด 

1)	 เป็นบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด	 และบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อ

ภายในจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่	 สปสช.เขต	 1-12	 เฉพาะกรณีจำาเป็นต้องส่งต่อจากโรงพยาบาลทั่วไป/ 

โรงพยาบาลศูนย์ไปรับบริการที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย	(UHOSNET)	ตั้งอยู่ในจังหวัด

2)	 เป็นการจ่ายแบบร่วมจ่ายกับหน่วยบริการประจำา	 เพื่อให้เกิดความสมดุล

ระหว่างหน่วยบริการประจำา	 หน่วยบริการรับส่งต่อ	 และการตามจ่ายค่าบริการสาธารณสุขที่ 

เหมาะสม	โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1)		 คุ้มครองผู้ป่วยเมื่อเกินขีดความสามารถของจังหวัด	 เม่ือถูกส่งต่อให้

หน่วยบริการรับส่งต่อมั่นใจว่ามีการตามจ่ายที่เหมาะสม

2.2)		 คุ้มครองหน่วยบริการประจำาที่ส่งต่อ	โดยการทำา	Risk	sharing	เมื่อมี

การเรียกเก็บจากหน่วยบริการรับส่งต่อในราคาท่ีสูงมาก	 รวมท้ังตรวจสอบการเรียกเก็บไม่ให้ซำ้าซ้อน

กับรายการที่ส่วนกลางจ่าย

2.3)	 พัฒนาระบบจัดการที่ใช้งานง่าย	 ลดภาระการทำางานด้านเอกสาร 

ทั้งการเรียกเก็บและการตามจ่ายทั่วประเทศ	ทำาให้มีข้อมูลสำาหรับการพัฒนาระบบ	 และการบริหาร

จัดการ

3)		กรอบการบริหารงบประมาณ

3.1)	 เป็นการจ่ายแบบร่วมจ่ายกับหน่วยบริการประจำา	 โดยมีงบประมาณ

จำานวนหน่ึงที่กันมาจากเงินเพื่อบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	 สำาหรับบริหารแบบกองทุน

กลางระดับประเทศ

3.2)	จะจ่ายชดเชยให้หน่วยบรกิารรบัส่งต่อ	ตามผลงานการให้บรกิารหลงัจาก

มีการให้บริการส่งข้อมูลเข้าในระบบ	และมีการอนุมัติรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว

3.3)	 สปสช.เป็นผู ้หักชำาระบัญชีระหว่างกัน	 (Clearing	 house)	 แทน 

หน่วยบริการประจำา
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4)		เกณฑ์การจ่ายเงนิงบประมาณ	จดัสรรเป็นค่าบรกิารตามผลงานการให้บรกิาร	

ตามเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

4.1)	 เป็นการบริการประเภทผู้ป่วยนอก

4.2)	 เป็นการส่งต่อผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด	 จากหน่วยบริการประจำาเป็น 

ผู้ส่งต่อ	หรือส่งต่อจากหน่วยบริการที่รับส่งต่อจากหน่วยบริการประจำา	(ส่งต่อแบบต่อเนื่อง)

4.3)	 จังหวัดในภูมิภาคท่ีมีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยตั้งอยู ่ในจังหวัด	 

(UHOSNET)	 กรณีที่จำาเป็นต้องส่งต่อจาก	 รพท./รพศ.	 ไปยังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในจังหวัด	

(UHOSNET)	(รายละเอยีดในหนงัสอืคูม่อืแนวทางปฏบิตัใินการขอรบัค่าใช้จ่ายเพือ่บรกิารสาธารณสขุ	

ปีงบประมาณ	2558)	ถือเป็นกำรส่งต่อข้ำมจังหวัดได้ 

4.4)		 การส่งต่อในเขตพื้นท่ีรอยต่อท่ีมีพรมแดนติดกัน	 และสะดวกกว่าการ 

ส่งต่อภายในจังหวัดตนเอง	 กรณีนี้ให้ใช้เกณฑ์การส่งต่อภายในจังหวัดภายใต้เงื่อนไขที่หน่วยบริการ

ตกลงกันเองไม่ถือเป็นกำรส่งต่อข้ำมจังหวัด

4.5)		 การส่งตัวผู ้ป ่วยไปตรวจพิเศษต่างๆ	 ถือเป็นการซื้อบริการของ 

หน่วยบริการรับส่งต่อ	 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นถือเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการของหน่วยบริการรับส่งต่อ 

ในครั้งนั้นด้วย	ยกเว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่น

5)		เงื่อนไข	และอัตราการจ่ายชดเชย

5.1)	 รายการทีก่ำาหนดราคากลาง	จ่ายชดเชยตามเรยีกเกบ็ไม่เกนิราคากลาง	

(รายละเอยีดในหนงัสอืคูม่อืแนวทางปฏบิตัใินการขอรบัค่าใช้จ่ายเพือ่บรกิารสาธารณสขุ	ปีงบประมาณ	

2558)

5.2)		 หน่วยบรกิารประจำา	จ่ายตามจรงิไม่เกนิเพดานที	่สปสช.กำาหนดต่อครัง้

บริการ	และส่วนเกินจากเพดานที่กำาหนด	สปสช.ร่วมจ่ายจากค่าบริการ	OP	refer	ข้ามจังหวัด

6)		วิธีการส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย

6.1)	 ให้หน่วยบริการรับส่งต่อ	 ส่งข้อมูลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ

สาธารณสุข	 เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบและวิธีการท่ี	 สปสช.กำาหนดในระบบโปรแกรม	 

E-Claim	ส่งไปยัง	สปสช.

6.2)		 ให้หน่วยบริการรับส่งต่อส่งข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ

สาธารณสุข	ภายในระยะเวลา	30	 วันนับจากวันที่ให้บริการผู้ป่วย	 โดย	สปสช.จะกำาหนดวันตัดยอด

ข้อมูลเป็นรายเดือน

6.3)		 สปสช.ขอยกเลิกเอกสาร	 หลักฐานท้ังการเรียกเก็บ	 และการตามจ่าย

ชดเชยค่าบริการสาธารณสุข	โดยให้หน่วยบริการเก็บไว้ที่หน่วยบริการ	และให้ดำาเนินการดังนี้
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6.3.1)		หน่วยบริการประจำา	 แล้วแต่กรณีสามารถตรวจสอบข้อมูล

รายบุคคลในรายงานพึงจ่ายรายเดือน	 (Statement)	 สำาหรับตรวจสอบข้อมูลการตามจ่ายให้แก่ 

หน่วยบริการรับส่งต่อที่	สปสช.ชำาระบัญชีแทนตามเวลาที่กำาหนด

6.3.2)		หน่วยบริการรับส่งต่อตรวจสอบรายละเอียดการได้รับเงิน

ชดเชยจาก	 Statement	 พึงรับรายเดือน	 โดยจะมีข้อมูลรายละเอียดรายบุคคล	 และรายสรุปราย 

หน่วยบริการ	และ	สปสช.จะทำาหน้าที่ชำาระบัญชีแทนหน่วยบริการประจำาทั่วประเทศ	

6.3.3)		 ข้อมูลรายละเอียดการจ่ายชดเชย	 และการได้รับชดเชย 

ค่าบริการสาธารณสุข	 หน่วยบริการที่รับส่งต่อสามารถตรวจสอบได้เม่ือได้รับหนังสือแจ้งการโอนเงิน

กรณีรับส่งต่อผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัดจาก	 สปสช.โดยสามารถดูรายละเอียดการโอนเงิน	 ท้ังรายบุคคล	

รายสรปุจากรายงานพงึรบัรายเดือน	(Statement	พงึรบั)	และหน่วยบรกิารประจำา	สามารถตรวจสอบ 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ่ายชดเชยจากรายงานพึงจ่ายรายเดือน	 (Statement	 พึงจ่าย)	 จาก	 

เว็บไซต	์http://eclaim.nhso.go.th

3.1.3  ค่�พ�หนะรับส่งต่อระหว�่งหน่วยบริก�ร

1)	 เป็นการเบิกค่าใช้จ่ายค่าพาหนะในการรับ-ส่งต่อผู ้ป่วย	 ประกอบด้วย	

รถยนต์	 เรือ	 และอากาศยานปีกหมุน	 (เฮลิคอปเตอร์)	 ท่ีเคลื่อนย้ายหรือการส่งต่อผู้มีสิทธิจาก 

หน่วยบรกิารเพือ่ไปรบับรกิารยงัหน่วยบรกิารทีม่ศีกัยภาพสงูกว่า	รวมถงึการส่งผูป่้วยกลบัไปรกัษาต่อ

ที่หน่วยบริการประจำาในกรณีดูแลรักษาต่อเนื่องด้วย	 ท้ังน้ีไม่นับรวมการส่งต่อไปตรวจพิเศษระหว่าง

นอนพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน

2)	 วิธีการจ่ายเงิน	 จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกินราคากลางที่กำาหนดในแต่ละ

ประเภทพาหนะและระยะทาง	ดังนี้

2.1)		 ค่ารถ	ระยะทางไม่เกนิ	50	กโิลเมตร	เบกิ-จ่ายตามจรงิไม่เกนิ	500	บาท 

ระยะทาง	 มากกว่า	 50	 กิโลเมตรจ่ายชดเชยเริ่มต้นครั้งละ	 500	 บาทและได้รับการชดเชยเพิ่ม 

กิโลเมตรละ	4	บาทในระยะทางทั้งไปและกลับ

2.2)		 ค่าเรอื	ตามประเภทของเรอืและระยะทาง	อตัราสงูสดุไม่เกิน	35,000	บาท 

รายละเอียดในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	ปีงบประมาณ	2558

2.3)		 ค่าอากาศยานปีกหมุน	 (เฮลิคอปเตอร์)	 จ่ายตามระยะทางและระยะ

เวลาในการบิน	 40,000	 บาท	 สูงสุดไม่เกิน	 160,000	 บาท	 ทั้งน้ีอาจมีการจ่ายเงินให้แก่หน่วยงาน/

หน่วยบริการซึ่งมีเฮลิคอปเตอร	์ตามที่	สปสช.ได้ทำาความตกลงกันไว	้
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3.1.4  กรณีผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริก�รประจำ� 

1)	 กรณีผู้มีสิทธิแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำาเข้ารับบริการ 

ครั้งแรก	(มาตรา	8)

2)		เป็นการเข้ารับบริการครั้งแรกของผู้ท่ียังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ

ประจำาตาม	มาตรา	8	แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิพ.ศ.	2545	หน่วยบริการที่ให้

บริการสามารถขอรับค่าใช้จ่ายได้	ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโดยอาการแรกรับอาจไม่ฉุกเฉินก็ได	้

ทั้งนี้หน่วยบริการต้องดำาเนินการลงทะเบียนให้เป็นผู้มีสิทธิให้เสร็จสิ้น	 โดยมีหลักฐานการขอ	 Claim	

code	รายละเอียดในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	ปีงบประมาณ	

2558

3)	 วิธีการจ่ายเงินชดเชย

3.1)		 กรณผีูป่้วยนอก	จ่ายตามระบบ	Point	system	ของราคาเรยีกเกบ็หรอื

ราคาที่กำาหนด	ที่มีการกำาหนดวงเงินรวมไว้ตั้งแต่ต้นปี

3.2)		 กรณีผู้ป่วยใน	 จ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม	 (DRGs)	 ด้วยอัตรา

จ่ายต่อ	adjRW	ตามเงื่อนไขบริการที่กำาหนด

3.3)		 กรณีศูนย์ประสานการส่งต่อ	(สำารองเตียง)	สำาหรับสิทธิว่าง	

3.3.1)	 เป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่สถานบริการสำารองเตียงท่ีให้

บรกิารแก่ผู้ป่วยสทิธิว่าง	ซึง่หน่วยบรกิารในระบบไม่สามารถให้บรกิารได้	เช่น	ผ่าตดัสมอง	การใช้เครือ่ง

ช่วยหายใจ	เด็กแรกเกิดนำ้าหนักตัวน้อยกว่า	1,500	กรัม	เป็นต้น	ทั้งนี้วิธีการดำาเนินการประสานงาน

และวธิกีารเบิกจ่ายเงิน	รายละเอียดให้ปฏบิตัติามคูม่อืแนวทางปฏบิตัใินการขอรบัค่าใช้จ่ายเพือ่บรกิาร

สาธารณสุข	ปีงบประมาณ	2558

3.3.2)		 วิธีการจ่ายเงิน	 จ่ายเฉพาะกรณีผู้ป่วยใน	 โดยจ่ายตามระบบ

กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม	(DRGs)	ด้วยอัตราจ่ายต่อ	adjRW	ตามเงื่อนไขบริการที่กำาหนด

3.1.5  บริก�รกรณีเฉพ�ะอื่นๆ

1)	 กรณีผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับสิทธิจากกองทุนประกันสังคม	

1.1)		 เป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการให้แก่หน่วยบริการที่ให้บริการแก่ 

ผูป้ระกนัตนทีย่งัไม่ได้รบัสิทธิจากกองทนุประกันสงัคม	ประกอบด้วย	กรณส่ีงเงนิสมทบไม่ครบ	3	เดอืน	

เข้ารับบริการรักษา	และกรณีส่งเงินสมทบไม่ครบ	7	เดือน	เข้ารับบริการคลอดบุตร

1.2)		 วิธีการจ่ายเงิน

1.2.1)		 กรณผีูป่้วยนอก	จ่ายตามระบบ	Point	system	ของราคาเรยีกเกบ็ 

หรือราคาที่กำาหนด	ที่มีการกำาหนดวงเงินรวมไว้ตั้งแต่ต้นปี
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1.2.2)		 กรณผีูป่้วยใน	จ่ายตามระบบกลุม่วนิจิฉยัโรคร่วม	(DRGs)	ด้วย

อัตราจ่ายต่อ	adjRW	ตามเงื่อนไขบริการที่กำาหนด

2)		การใช้บริการผู้ป่วยใน	กรณีเด็กแรกเกิดทุกราย	

2.1)		 เป็นการให้บรกิารแก่เดก็แรกเกดิทกุราย	นับรวมเดก็แรกเกดิปกต	ิและ

เด็กแรกเกิดที่ป่วย	

2.2)		 วิธีการจ่ายเงินชดเชย	จ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม	(DRGs)	ด้วย

อัตราจ่ายต่อ	adjRW	ตามเงื่อนไขบริการที่กำาหนด

3.2  กรณีเพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ
3.2.1  ก�รล้�งไต/ฟอกเลือดล้�งไตกรณีผู้ป่วยไตว�ยเฉียบพลัน 

	 สำาหรับบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน	เป็นการให้บริการผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน	

(Acute	 renal	 failure)	 ที่มีระยะเวลาในการรักษาไม่เกิน	 60	 วัน	 รวมถึงระยะ	 Acute	 on	 top	 

จ่ายตามจริงที่คำานวณได้ไม่เกิน	2,000	บาทต่อครั้งการล้างไต	ทั้งนี้รายละเอียดการบริหารจัดการเป็น

ไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	ปีงบประมาณ	2558

3.2.2  ก�รให้ย�รักษ�ก�รติดเชื้อฉวยโอก�สในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี

1)		การให้ยารักษาโรคเยื่อหุ ้มสมองอักเสบจากเช้ือรา	 (Cryptococcal	 

meningitis)	 ทั้งผู้ป่วยนอก	 และผู้ป่วยใน	 เป็นการจ่ายให้หน่วยบริการที่ให้บริการสำาหรับผู้ติดเชื้อ 

เอชไอวี	โดยมีอัตราจ่าย	ดังนี้

1.1)		 กรณีผู้ป่วยนอก	จ่ายตามจริงที่คำานวณได้ไม่เกิน	3,000	บาทต่อครั้ง

1.2)		 กรณีผู้ป่วยใน	จ่ายเพิ่มเติมจากระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม	(DRGs)	โดย

จ่ายตามจริงในอัตราไม่เกิน	15,000	บาทต่อ	Admission

2)		การรักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาทตา	(Cytomegalovirus	retinitis)	ทั้ง

ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสำาหรับการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอว	ีโดยจ่ายชดเชยค่ายา	Ganciclovia	โดย

การฉดีเข้าทีน่ำา้วุน้ในลกูตา	ในอตัรา	250	บาทต่อตาต่อข้าง	กรณฉีดีทกุสปัดาห์	และในอัตรา	500	บาท

ต่อตาต่อข้าง	กรณฉีีดทุก	2	สัปดาห	์โดยรายละเอียดการบริหารจัดการเป็นไปตามคูม่ือแนวทางปฏบิัติ

ในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	ปีงบประมาณ	2558	
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3.2.3  ก�รให้ย�ละล�ยลิม่เลอืดเพือ่ก�รรกัษ�เร่งด่วนสำ�หรบัผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง

ตีบหรืออุดตัน (Stroke fast track) และผู้ป่วยโรคกล้�มเนื้อหัวใจข�ดเลือดชนิดเฉียบพลันชนิดที่

มีก�รยกขึ้นของคลื่นไฟฟ�้หัวใจส่วน ST (ST-Elevated Myocardial Infarction fast track)

	 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดบริการสุขภาพ	 ผู้ป่วย

สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ	ถูกต้อง	และทันเวลา	ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน	ลดอัตราการ

เกิดภาวะทุพพลภาพ	 ลดอัตราการเสียชีวิต	 และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาต	ิโดยมีการบริหารจัดการดังนี้

1)		กรอบการบริหารจัดการ	

1.1)		 งบประมาณสนับสนุนให้หน่วยบริการท่ีให้การรักษาเร่งด่วนสำาหรับ 

ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	 (Stroke	 fast	 track)	 และโรคกล้ามเนื้อ

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	 ST	 (Acute	 ST-elevated	 

myocardial	 infarction	 fast	 track)	 ตามแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	 

สำาหรับแพทย์	 ฉบับปรังปรุงครั้งที่	 2	 พ.ศ.	 2555	 และแนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 

ขาดเลือดในประเทศไทย	ฉบับปรังปรุง	ปี	2557

1.2)		 หน่วยบริการเป้าหมาย	 ได้แก่	 หน่วยบริการที่เป็นเครือข่ายบริการ1  

ทัง้ภาครฐัและเอกชน	ทีเ่ข้าร่วมโครงการดแูลรกัษาเร่งด่วนสำาหรบัผูป่้วยทีม่อีาการของโรคหลอดเลอืด

สมองตีบหรืออุดตัน	 (Stroke	 fast	 track)	 และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการ 

ยกขึ้นของคล่ืนไฟฟ้าหัวใจส่วน	 ST	 (Acute	 ST-elevated	myocardial	 infarction	 fast	 track)	 

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

2)		แนวทางการสนับสนุน/หลักเกณฑ์การจัดสรร

2.1)		 การบรกิารโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตนั	(Stroke	fast	track)	โดย

ชดเชยค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเพิ่มจากระบบ	DRGs	ปกต	ิเป็นค่ายาละลายลิ่มเลือด	rt-PA	ให้

กับหน่วยบริการที่ให้การรักษาเร่งด่วนสำาหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันด้วยการฉีดยา

ละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำา	ที่มีการทำา	CT	Brain	ก่อนและหลังการฉีดยาละลายลิ่มเลือด	และ/	

หรือมีการทำากายภาพบำาบัด	 และ/หรือให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 ในอัตราเหมาจ่ายรายละ	49,000	

บาท	 (ส่ีหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย 

เพื่อบริการสาธารณสุข	ปีงบประมาณ	2558

1	 เครือข่ายบริการ	 หมายถึง	 รูปแบบการจัดบริการที่มีการส่งต่อและรับกลับ	 ระหว่างหน่วยบริการระดับปฐมภูมิจนถึง 

ตติยภูม	ิตามบริการที่กำาหนด
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2.2)		 การบริการโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้น

ของคล่ืนไฟฟ้าหัวใจส่วน	 ST	 (Acute	 ST	 -	 elevated	myocardial	 infarction	 fast	 track)	 โดย

ชดเชยค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเพิ่มจากระบบ	 DRGs	 ปกติ	 เป็นค่ายาละลายลิ่มเลือดให้กับ 

หน่วยบริการที่ให้การรักษาเร่งด่วนสำาหรับผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดท่ีมีการ 

ยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	ST	ดังนี้

2.2.1)		 ค่ายาละลายลิ่มเลือด	Streptokinase	รวมค่าฉีดยา	เหมาจ่าย

รายละ	10,000	บาท	(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

2.2.2)		 ค ่ายาละลายลิ่มเลือด	 rt-PA	 รวมค่าฉีดยา	 เหมาจ่าย 

รายละ	49,000	บาท	(สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	แนวปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย	การอุทธรณ	์การจ่าย

ชดเชยและการจัดสรรให้เป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	

ปีงบประมาณ	2558

3)	บทบาทหน้าที่	และผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.1)	สปสช.ส่วนกลาง

3.1.1)		 สนับสนุนการพัฒนาระบบ/เครือข่ายบริการเร่งด่วนโรค 

หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	 (Stroke	 fast	 track)	 และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	ST	(Acute	ST-elevated	myocardial	infarction	fast	

track)	ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ร่วมกับ	สปสช.เขต

3.1.2)		 สนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน/แนวทางการดูแลผู ้ป ่วย 

โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	fast	track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	ST	(Acute	ST-elevated	myocardial	infarction	fast	

track)	ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(1)		ติดตาม	ประเมินผลการดำาเนินการในภาพรวม

(2)		รวบรวมข้อมลู	วเิคราะห์ผลงาน	เพือ่จดัทำาข้อเสนอในการ

สนับสนุนการบริการโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	fast	track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจ

ขาดเลอืดเฉยีบพลนัชนดิทีม่กีารยกขึน้ของคลืน่ไฟฟ้าหวัใจส่วน	ST	(Acute	ST-elevated	myocardial	

infarction	fast	track)	ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิในปีต่อไป

3.2)		 สปสช.เขต

3.2.1)		ประสาน/สนับสนุนหน่วยบริการ/เครือข่ายบริการ	 ในการ

เข้าร่วมการให้บริการเร่งด่วนโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	 (Stroke	 fast	 track)	 และโรค 

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	 ST	 (Acute	 

ST-elevated	myocardial	infarction	fast	track)
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3.2.2)		 ตดิตามข้อมูลจาก	สปสช.กลาง	เพือ่ใช้กำากบัตดิตามผลงานของ

หน่วยบริการ	ในระดับเขต	และระดับจังหวัด

3.2.3)		 รวบรวมข้อมูล	ผลการดำาเนินงาน	ปัญหาอปุสรรคการดำาเนินงาน 

ในระดับเขตส่งส่วนกลางเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานต่อไป

3.3)	 หน่วยบริการ/เครือข่ายบริการ

3.3.1)	 ให้การรักษาเร่งด่วนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	

(Stroke	fast	track)	และโรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลอืดเฉยีบพลนัชนดิทีม่กีารยกขึน้ของคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ

ส่วน	ST	(Acute	ST-elevated	myocardial	infarction	fast	track)	ในระบบหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	ตามมาตรฐาน/แนวทางการดูแลผู้ป่วย	ที่	สปสช.	กำาหนด

3.3.2)		บันทึกข ้อมูลในระบบ	 เพื่อขอรับค่าใช ้จ ่ายเพื่อบริการ

สาธารณสุข	ตามแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	ปีงบประมาณ	2558

3.3.3)		 ติดต่อ	สปสช.เขต	เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการฯ	

3.4)		 การติดตามควบคุมกำากับ

3.4.1)		 ติดตามผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัดที	่สปสช.	กำาหนด

3.4.2)		 ติดตาม	กำากับ	ควบคุมคุณภาพการให้บริการ

3.4.3)	 วเิคราะห์และประเมนิผลการจดับรกิาร/เครอืข่ายในระดบัพืน้ที่

3.2.4 ก�รให้เคมีบำ�บัด หรือฮอร์โมน หรือรังสีรักษ�ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

1)	 สำาหรับการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำาบัด	 หรือฮอร์โมน	

หรือรังสีรักษา	ทั้งบริการผู้ป่วยนอก	และผู้ป่วยใน	โดย

1.1)		 จะต้องมีหลักฐานยืนยันผลการวินิจฉัยท่ีชัดเจน	 และต้องมีรหัสการ

วินิจฉัยโรค	(ICD-10)	รหัสการทำาหัตถการ	(ICD-9-CM)	ตามที่กำาหนด

1.2)		 ต้องมีการลงทะเบียน	 เพื่อติดตามคุณภาพการบริการและลดความ 

ซำ้าซ้อนในการให้บริการ	ในระบบอิเลคทรอนิกส์ที่กำาหนด	(Cancer	payment	registry)	

2)	เงื่อนไขการจ่ายชดเชย

2.1)		 กรณีโรคมะเร็งที่มีโปรโตคอลในการรักษา	ได้แก	่มะเร็งเต้านม,	มะเร็ง

ปากมดลูก,	มะเร็งรังไข่,	มะเร็งโพรงจมูก,	มะเร็งปอด,	มะเร็งหลอดอาหาร,	มะเร็งลำาไส้ใหญ่และลำาไส้

ตรง,	มะเรง็ตบัและท่อนำา้ด,ี	มะเรง็กระเพาะปัสสาวะ,	มะเรง็ต่อมลกูหมาก	และโรคมะเรง็อืน่ๆ	ท่ี	สปสช.

ประกาศกำาหนดโปรโตคอลในการรักษา	
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2.2)		 กรณีโรคมะเร็งทั่วไป	 (โรคมะเร็งท่ีไม่มีโปรโตคอลในการรักษา)	 ได้แก	่

โรคมะเร็งนอกเหนือจากข้อ	2.1)	

3.2.5  ก�รบริก�รผู้ป่วยผ�่ตัดต้อกระจก

1)		วัตถุประสงค์

1.1)		 เพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการผ่าตัดต้อกระจกของกลุ่มผู้ป่วยตาบอดจาก

ต้อกระจก	(Blinding	cataract)	ในผู้ป่วยโรคต้อกระจกกรณ	ีSenile	cataract

1.2)		 เพิม่อัตราการเข้าถงึบรกิารผ่าตดัต้อกระจกของผูป่้วยโรคต้อกระจก	ใน

พ้ืนที่ท่ีมีอัตราการเข้าถึงบริการน้อยกว่าอัตราการเข้าถึงของทั้งประเทศ	อาทิ	 พื้นที่ขาดแคลนบริการ	

พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร	หรือในพื้นที่ที่เข้าถึงบริการได้ยาก

1.3)		 ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดต้อกระจก	 ของผู้ป่วยตามความจำาเป็น 

เร่งด่วน	หรือตามระดับการมองเห็นที่จำาเป็นต้องได้รับการรักษา

1.4)		 ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดต้อกระจกท่ีมีคุณภาพ/มาตรฐาน	 ตามแนวทาง

เวชปฏิบัติด้านการผ่าตัดต้อกระจก	ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

1.5)		 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการ	 ให้สามารถ 

จัดกระบวนการค้นหา	คัดกรองผู้ป่วยโรคต้อกระจกกรณ	ีSenile	cataract	 เข้ารับการรักษาได้อย่าง

ครบวงจร	และนำามาสู่การเข้าถึงบริการที่ทั่วถึงครอบคลุมยิ่งขึ้น

2)		กลุ่มเป้าหมาย

2.1)		 ผู้ป่วยโรคต้อกระจกกรณ	ีSenile	cataract	สิทธิหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	 ที่มีระดับการมองเห็น	 (VA)	 แย่กว่าหรือเท่ากับ	 20/100	 ได้รับบริการผ่าตัดต้อกระจกและ

เปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม	โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก	(Blinding	cataract)	ให้ได้รับ

บริการในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	20	ของผู้ที่ได้รับการผ่าตัดทั้งหมด

2.2)	 กำาหนดจำานวนกลุ ่มเป ้าหมายได ้รับบริการผ ่าตัดทั้ งประเทศ 

รวม	120,000	ราย	ดังนี้

2.2.1)	 กำาหนดเป้าหมายผ่าตดัจำานวน	100,000	ราย	เป็นรายเขตและ

รายจงัหวดัตามผลการดำาเนนิงานเฉลีย่และอตัราการเข้าถงึบรกิารเทยีบกบัจำานวนประชากรทีร่บัผดิชอบ	 

โดย	 สปสช.เขตประสานการดำาเนินงานผ่าตัดของหน่วยบริการในพื้นท่ีรับผิดชอบให้ครอบคลุม 

กลุ่มเป้าหมาย	และจำานวนที่ได้รับการจัดสรร

2.2.2)	 กำาหนดเป้าหมายผ่าตัดจำานวน	 20,000	 ราย	 สำาหรับพื้นท่ี 

ที่มีผู้ป่วยโรคต้อกระจกสะสมจากการขาดแคลนบริการในรอบเวลาที่ผ่านมาและจำาเป็นต้องได้รับการ

สนับสนุนบริการเพิ่มเติม	



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 255860   

3)		กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย

3.3.2)		หลักเกณฑ์การสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการผ่าตดัต้อกระจกและค่าเลนส์

แก้วตาเทียมให้กับผู้ป่วยเฉพาะกรณีผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยเป็นโรคต้อกระจกกรณี	 Senile	 cataract	

จากการบันทึกข้อมูลบริการในระบบการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย	์(E-Claim)	ตามรอบการ

บันทึกข้อมูลและการสรุปข้อมูลการให้บริการตามรอบระยะเวลาการจ่ายชดเชยที่สำานักงานกำาหนด

3.3.3)	 กรณีผู้ป่วยโรคต้อกระจกประเภทอื่น	 หรือผู้ที่จำาเป็นต้องได้รับการ

เปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมด้วยสาเหตุอ่ืนๆ	 ให้สามารถรับชดเชยค่าบริการตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดใน

ระบบ	DRGs	ปกต	ิสำาหรับกรณีเหล่านั้นเป็นการเฉพาะ

3.3.4)		หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายสำาหรบับรกิารโรคต้อกระจกกรณ	ีSenile	

cataract		ดังนี้

(1)		ค่าชดเชยบริการ	 ครอบคลุมค่าบริการผ่าตัดต้อกระจก	

ค่าตรวจประเมินสภาพร่างกายผู้ป่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์	ค่ายา	ค่าตรวจชันสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด

ต้อกระจกโดยตรง	 ค่าตอบแทนภาระงาน	 ค่ารักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการผ่าตัด

ต้อกระจก	และการติดตามดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด	ในช่วงระยะเวลาการติดตามผลการรักษา	(30	วัน)	

(1.1)		 การผ่าตัดต้อกระจกในรายกรณีปกติ	 ที่ไม่มีภาวะ

แทรกซ้อน	ตามรหัส	DRGs	และ	ICD	ที่	สปสช.	กำาหนด	(ตามคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้

จ่ายเพือ่บรกิารสาธารณสขุกรณรีกัษาโรคต้อกระจก	ปีงบประมาณ	2558)	จ่ายชดเชยค่าบรกิารในอัตรา 

ข้างละ	7,000	บาท

(1.2)		 การผ่าตัดต ้อกระจกกรณีมีภาวะแทรกซ้อน 

จากการผ่าตัด	(Complication)	และมีโรคแทรก	(Co-morbidity)	ที่ได้รับการดูแลรักษาระหว่างเข้า

รับบริการการผ่าตัด	ตามรหัส	DRGs	และ	ICD	ที่	สปสช.กำาหนด	(ตามคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับ

ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีรักษาโรคต้อกระจก	ปีงบประมาณ	2558)	จ่ายชดเชยค่าบริการ

ผ่าตัด	การดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อน	และโรคแทรกซ้อน	ในอัตราข้างละ	9,000	บาท	

(2)		การชดเชยค่าเลนส์แก้วตาเทียม	 ให้หน่วยบริการที่ให้

บริการผ่าตัดดำาเนินการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมสำาหรับใช้ในการผ่าตัดให้กับผู้ป่วย	 โดย	 สปสช.จะ

สนบัสนนุชดเชยค่าเลนส์แก้วตาเทยีมให้กบัหน่วยบรกิาร	เฉพาะกรณีการใช้เลนส์ตามบญัชีทีค่ณะทำางาน

พจิารณาและคดัเลอืกเลนส์แก้วตาเทยีมเหน็ชอบ	และ	สปสช.ประกาศกำาหนดเท่าน้ัน	โดยกำาหนดอัตรา

การจ่ายชดเชยค่าเลนส์ให้กับหน่วยบริการ	ดังนี้

(2.1)		 กรณเีลนส์แข็ง	จ่ายชดเชยในราคาไม่เกนิ	700	บาท

ต่อเลนส์
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(2.2)		 กรณเีลนส์พบัได้	จ่ายชดเชยในราคาไม่เกนิ	2,800	

บาทต่อเลนส์

ทั้งนี้	 ให้หน่วยบริการที่ดำาเนินการผ่าตัดต้อกระจกเสร็จสิ้น	 และเก็บ

หลักฐานข้อมูล	Serial	number	เลนส์ไว้ในแฟ้มประวัติผู้ป่วย	สำาหรับไว้ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลกับ

บัญชีเลนส์ที	่สปสช.	กำาหนด

4)		แนวทางการดำาเนินงานของหน่วยบริการ	

	 เพือ่สนบัสนนุการเข้าถงึบรกิารของผูป่้วยโรคต้อกระจกกรณ	ีSenile	cataract		

สปสช.กำาหนดแนวทางดำาเนินงานของหน่วยบริการในการผ่าตัดต้อกระจก	ดังนี้

4.1)		 ให้หน่วยบริการของรัฐ	สถานพยาบาลของเอกชน	และหน่วยงานอื่นๆ 

ที่ประสงค์เข้าร่วมดำาเนินการผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ 

ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 กับ	 สปสช.เขต	 ตามแนวทาง 

การขึ้นทะเบียนเพื่อให้บริการผ่าตัดต้อกระจก

4.2)		 การให้ผ่าตัดต้อกระจกของหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนให้บริการผ่าตัด

ต้อกระจก

4.2.1)	 ให้หน่วยบริการท่ีข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบ 

หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตปิระเภทรบัส่งต่อเฉพาะโรคต้อกระจก	สามารถให้บริการผ่าตดัต้อกระจก 

ให้กบัผูป่้วยในพืน้ทีร่บัผดิชอบของตนเอง	หรอืรบัส่งต่อจากหน่วยบรกิารอืน่ในเครอืข่ายบรกิารทีก่ำาหนด

ในแต่ละเขต/จังหวัด

4.2.2)	 กรณีการให้บริการผู ้ป่วยนอกพื้นที่จังหวัดที่หน่วยบริการ

นั้นตั้งอยู่	 แต่ยังอยู่ภายในเขตรับผิดชอบของ	 สปสช.เขต	 ให้หน่วยบริการที่ประสงค์ดำาเนินการแจ้ง 

ความจำานงกับ	 สปสช.เขต	 โดยผ่านการพิจารณาของ	 สปสช.เขตเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานผ่าตัด

ต้อกระจกตามความเหมาะสม	หรอืตามทีอ่นกุรรมการหลกัประกนัสขุภาพระดบัเขต	(อปสข.)	พจิารณา

เหน็ชอบตามความจำาเป็นและเหมาะสม	เพือ่ให้เกดิการเข้าถึงบรกิารของประชาชนในพืน้ทีเ่ขตท่ีสะดวก

และมีคุณภาพ

4.2.3)	 กรณีการให้บริการกับผู้ป่วยนอกพื้นที่เขตที่หน่วยบริการนั้น 

ต้ังอยู	่ให้หน่วยบรกิารทีป่ระสงค์ดำาเนนิการแสดงความจำานงกบั	สปสช.ส่วนกลางเพ่ือประสาน	สปสช.เขต 

	 ในการสนับสนุนให้เกิดการดำาเนินงานในพื้นท่ีจังหวัดท่ีจำาเป็นต้องจัดบริการเพิ่มเติม	 โดยการ

กำาหนดพื้นที่เป้าหมาย	จำานวนบริการ	และเงื่อนไขการชดเชยค่าบริการ	ภายใต้พื้นที่ที่กำาหนดร่วมกัน 

ตามความจำาเป็น	และความพร้อมในแต่ละเขต
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4.3)		 การบันทึกข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการ	กำาหนดให้หน่วยบริการ 

ท่ีให้บริการผ่าตัดต้อกระจกเป็นผู้บันทึกข้อมูล	 และรับชดเชยค่าบริการผ่าตัดต้อกระจก	 และเลนส์

แก้วตาเทียม	โดยหน่วยบริการจะต้องบันทึกข้อมูลในระบบ	E-claim	ให้ถูกต้อง	ครบถ้วน	ดังต่อไปนี้

4.3.1)	 ข้อมูลผู้ป่วย	 ข้อมูลบริการ	 และการส่งต่อเข้ารับบริการตาม

หลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบริการ

4.3.2)		 ข้อมลูการจำาแนกระดบัสายตาของผูป่้วยท่ีได้รบัการผ่าตดั	โดย

ระบุข้อมูลการจำาแนกระดับสายตาของผู้ป่วย	ตามหลัก	ICD	10	กลุ่มรหัส	H54	เพื่อประเมินคุณภาพ

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยต้อกระจกในภาพรวมของประเทศ

4.4)		 แนวทางพัฒนาระบบบริการผ่าตัดต้อกระจก

	 เพือ่สนบัสนนุการเข้าถึงบรกิารผ่าตดัต้อกระจกของผูป่้วยโรคต้อกระจก

กรณี	Senile	cataract		โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะตาบอดจากต้อกระจกให	้สปสช.เขต	พิจารณา

ดำาเนินการ

4.4.1)		 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการด้าน

จักษุ	ในระดับเขต,	จังหวัด	เพื่อให้เกิดระบบบริการค้นหา	คัดกรองผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสายตา	ตั้งแต่

ในระดับชุมชน	การส่งต่อเข้ารับการรักษาในระดับจังหวัดและระดับเขต	

4.4.2)		 สนบัสนนุการค้นหา	คดักรองผูป่้วยโรคต้อกระจกกรณ	ีSenile 

cataract	 โดยเฉพาะผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก	 (Blinding	 cataract)	 ควบคู่ไปกับการค้นหา 

คัดกรองภาวะผิดปกติทางสายตาด้านอื่นๆ	 อาทิภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน	ฯลฯ	 โดยบูรณาการ 

ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายหน่วยบริการ	 และคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับท้องถิ่น/พื้นที่

4.4.3)		 สนบัสนนุ	บรูณาการงบประมาณด้านการส่งเสรมิสขุภาพและ

ป้องกนัโรค,	การบรกิารในระดบัปฐมภมู	ิเพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิการคดักรองภาวะผดิปกตทิางสายตา

ในผูส้งูอาย	ุหรอืสนบัสนนุการงบประมาณตามผลลพัท์บรกิาร	สำาหรบัการให้บรกิารผ่าตดัต้อกระจกใน

ผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก	(Blinding	cataract)	ตามความจำาเป็นในแต่ละเขตพื้นที่

4.5)		 บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.5.1)		 สปสช.

(1)		กำาหนดเป้าหมาย	 งบประมาณหลักเกณฑ์	 และแนวทาง

การบริหารจัดการผ่าตัดต้อกระจกในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ

(2)		ชี้แจง	 ทำาความเข้าใจกับ	 สปสช.เขต	 เพื่อทำาความเข้าใจ

กับจังหวัด/หน่วยบริการในการดำาเนินงานผ่าตัดต้อกระจก	ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำาหนด	ให้บรรลุตาม 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์
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(3)		ประสาน	กำาหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายบรกิารร่วมกบัหน่วยบรกิารใน 

สปสช.เขต	กรณีหน่วยบริการแสดงความจำานงดำาเนินงานผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ป่วยนอกพื้นที่เขต

(4)		ประสานความร ่วมมือกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ 

แห่งประเทศไทย	พัฒนา	คุณภาพบริการ	และการจัดหาเลนส์แก้วตาเทียมที่มีคุณภาพ	

(5)		ประสานดำาเนนิงานร่วมกบั	สปสช.เขต	และสนับสนนุการ

พฒันาระบบบรกิารของ	สปสช.เขต	และตดิตาม	ประเมนิผลการดำาเนนิงานผ่าตดัต้อกระจกในภาพรวม

ทั้งประเทศ

4.5.2)		 สปสช.เขต

(1)		ร่วมพิจารณา	 การกำาหนดเป้าหมาย	 หลักเกณฑ์และ

แนวทางการดำาเนินงานผ่าตัดต้อกระจกในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ในพื้นที่

(2)		ชี้แจงแนวทางการดำาเนินงานผ่าตัดต้อกระจกในระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับจังหวัด,	หน่วยบริการ	เพื่อดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์

(3)		ประสานความร่วมมือกับหน่วยบริการ	หน่วยงาน	รวมทั้ง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบบริการ	 การคัดกรอง	 ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับ

บริการอย่างทั่วถึง	ครอบคลุม

(4)		รับข้ึนทะเบียนหน่วยบริการ	 ตามการแสดงความจำานง 

ของหน่วยบริการ	สถานพยาบาลหน่วยงานที่ประสงค์ดำาเนินงานผ่าตัดต้อกระจกภายในเขต

(5)		กำากับ	ติดตาม	ประเมินผลการให้บริการผ่าตัดต้อกระจก

ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

4.6)		 การติดตามควบคุมกำากับ

4.6.1)		 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการของหน่วยบริการ	 และ

การแลกเปลี่ยน	ข้อมูล	ปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยบริการ

4.6.2)		 จากการลงพื้นที่ประเมินติดตาม	คุณภาพ	และมาตรฐานการ

บริการผ่าตดัต้อกระจกโดยการกำาหนดพืน้ทีต่ดิตามร่วมกบัสำานักท่ีเกีย่วข้อง	จากผลการวเิคราะห์ข้อมูล

บริการ

3.2.6 ก�รรักษ�ผู้ป่วยเบ�หว�นขึ้นจอประส�ทต�ด้วยวิธีเลเซอร์ (Laser project 

diabetic retinopathy)

	 โรคเบาหวานขึน้จอประสาทตา	(Diabetic	retinopathy)	หรอืจอประสาทตาเสือ่ม 

เป็นโรคแทรกซ้อนของเบาหวานที่ควบคุมไม่อยู่	ความผิดปกติเกิดจากการทำาลายของเส้นเลือดที่เลี้ยง 

จอรับภาพทำาให้เส้นเลือดบวมและรั่ว	 จนทำาให้จอรับภาพบวมเม่ือเป็นมากข้ึนจะเกิดเส้นเลือด 



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 255864	  

มาทดแทน	 แต่จะเจริญผิดปกติลุกลามไปที่ตาและจะทำาให้เกิดอันตราย	 ตั้งแต่ตามัว	 เห็นภาพซ้อน	 

มองภาพแคบลงไปจนถงึมองไม่เหน็และอาจทำาให้สญูเสยีการมองเหน็	เนือ่งจากเส้นเลอืดเหล่านีเ้ปราะ

และแตกง่ายจึงทำาให้มีเลือดออกในลูกตาและบดบังการมองเห็นทำาให้ตาบอดในที่สุด	 จากข้อมูลจาก 

การสำารวจภาวะตาบอด	 สายตาเลือนราง	 และโรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย	 

พ.ศ.	 2549-2550	 พบว่าสาเหตุของภาวะตาบอดในประเทศไทย	 2.46%	 เกิดจากภาวะเบาหวาน 

ขึ้นจอประสาทตา

	 ดังนั้น	 เพื่อลดอัตราการตาบอดของประชากรไทย	 จากสาเหตุผู้ป่วยมีภาวะ 

เบาหวานขึ้นจอประสาทตา	 สปสช.จึงได้จัดสรรวงเงินสำาหรับเป็นค่าบริการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะ 

เบาหวานขึ้นจอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์เพิ่มเติมจากการเหมาจ่ายรายหัวในระบบปกติ	 เพื่อลด

ภาระค่าบริการและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง	 และมีคุณภาพตามแนวทาง 

เวชปฏิบัติทางการแพทย์

1)		วัตถุประสงค์

1.1)		 ผูป่้วยทีม่ภีาวะเบาหวานขึน้จอประสาทตาทีจ่ำาเป็นต้องได้รบัการรกัษา

ด้วยวิธีเลเซอร์ได้รับการรักษาทั่วถึง	ครอบคลุมยิ่งขึ้น

1.2)		 ผู ้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา	 ได้รับการรักษาภาวะ 

เบาหวานขึ้นจอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์ที่มีคุณภาพ	 ตามมาตรฐานแนวทางเวชปฏิบัติการรักษา 

พยาธิสภาพที่จอตาจากเบาหวานของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

1.3)		 หน่วยบริการที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะเบาหวาน

ขึ้นจอประสาทตาด้วยเลเซอร์ได้รับการชดเชยค่าบริการ	 เพื่อลดภาระค่าบริการเพิ่มเติมจากการ 

เหมาจ่ายในระบบปกติ

1.4)		 เพือ่สนบัสนนุ	ส่งเสรมิให้เกดิการพฒันาเครอืข่ายระบบบรกิารด้านจักษุ

ให้สามารถจดัระบบการคดักรองภาวะผดิปกตทิางสายตาของผูป่้วย	ทีมี่ปัญหาด้านการมองเหน็ในพืน้ท่ี	

เพื่อเข้ารับการดูแลรักษาอย่างครบวงจร	

2)		กลุ่มเป้าหมาย

	 ผูป่้วยโรคเบาหวานทีม่ภีาวะเบาหวานขึน้จอประสาทตาในระบบหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ	 จำานวน	 15,000	 ราย	 ได้รับบริการรักษาด้วยวิธีเลเซอร์ตามแนวทางเวชปฏิบัต ิ

การรักษาพยาธิสภาพที่จอตาจากเบาหวาน

3)	 กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย

3.1)	 จ่ายค่าบริการเลเซอร์	 ให้กับหน่วยบริการท่ีข้ึนทะเบียนและให้บริการ

รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์	 จากข้อมูลการบันทึกข้อมูลในระบบ
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การจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์	(E-Claim)	ที่มีการบันทึกตามรอบการบันทึกข้อมูล	และการ

สรุปข้อมูลการให้บริการตามรอบระยะเวลาการจ่ายชดเชย	ที่สำานักงานกำาหนด

3.2)		 หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่าย	 ในการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีเลเซอร	์

เฉพาะผู้ป่วย	 ที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน	 และระบุว่ามีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานข้ึน 

จอประสาทตา	และระบุหตัถการการให้บรกิารเลเซอร์	จากการบนัทึกข้อมูลบรกิารเลเซอร์สำาหรบัผูป่้วย

เบาหวานขึ้นจอประสาทตา	ตามหลักการบันทึกรหัสโรคและรหัสหัตถการ	(ICD9,	ICD10)

3.3)		 อัตราชดเชยค่าบริการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีเลเซอร	์เป็นการจ่ายเพิ่มเติม	

จากการเหมาจ่ายค่าบรกิารในระบบปกต	ิในอตัราเหมาจ่ายค่าบรกิารเลเซอร์	ในอตัราเหมาจ่ายรายละ	 

ไม่เกิน	 4,000	 บาท/คน/ปีงบประมาณ	 ตามประกาศสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เรื่อง

แนวทางการให้บริการเลเซอร์ผู้ป่วยจอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวาน

3.4)		 สำาหรบักรณกีารรกัษาอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	การรกัษาภาวะแทรกซ้อน

จากโรค	หรือจากการรักษาด้วยเลเซอร์	ให้มีการเบิกจ่ายตามระบบปกติ

4)		แนวทางการดำาเนินงานของหน่วยบริการ

4.1)		 ให้หน่วยบริการท่ีมีศักยภาพในการให้บริการรักษาด้วยวิธีเลเซอร	์ 

ที่ประสงค์เข้าร่วมให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพท่ีจอตาจากเบาหวานในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	และรับชดเชยค่าบริการรักษาด้วยวิธีเลเซอร	์ดำาเนินการขึ้นทะเบียนและแสดงความ

จำานงการให้บริการเลเซอร์	กับ	สปสช.	ตามแนวทางการขึ้นทะเบียน	

4.2)		 การให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่จอตาจากเบาหวาน	 ให้ 

หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประเภทรับส่งต่อเฉพาะการรักษาภาวะเบาหวานขึ้น 

จอประสาทตาด้วยเลเซอร์	สามารถดำาเนนิการให้บรกิารรกัษาผูป่้วยในพืน้ทีร่บัผดิชอบของตนเอง	หรอื

รบัส่งต่อจากหน่วยบรกิารอ่ืนในเครอืข่ายบรกิารในระดบัจงัหวดัและระดบัเขตบรกิาร	ภายใต้การบริหาร

จดัการของ	สปสช.เขต	หรอืตามทีอ่นกุรรมการหลกัประกนัสขุภาพระดบัเขต	(อปสข.)	พจิารณาเหน็ชอบ	

เพือ่ให้เกดิการเข้าถงึบรกิารของผูป่้วยเบาหวานทีม่ภีาวะเบาหวานขึน้จอประสาทตาในพืน้ทีเ่ขตบรกิาร

4.3)		 สำาหรับหน่วยบริการในพื้นที่ที่มีดำาเนินการตรวจคัดกรองผู ้ป ่วย 

เบาหวาน	และพบผูป่้วยทีม่ภีาวะเบาหวานขึน้จอประสาทตา	ตัง้แต่ระดบั	Moderate	ขึน้ไปให้ดำาเนนิการ

4.3.1)	 ส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยจักษุแพทย์	 ณ	 หน่วยบริการ

ภายในจังหวัด	หรือภายในเขตบริการ	

4.3.2)		บริหารจัดการให้ผู้ป่วยได้รับบริการรักษา	 โดยการประสาน

ความร่วมมือกับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะการรักษาฯ	 ด้วยเลเซอร์	
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เพื่อให้บริการเลเซอร์	ณ	 หน่วยบริการที่ส่งต่อ	 ภายใต้การดูแล	 ติดตามผลการักษาร่วมกันระหว่าง 

หน่วยบริการที่ส่งต่อและหน่วยบริการที่ให้การรักษาด้วยเลเซอร์

4.4)		 การบันทึกข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการ	 เพื่อรับค่าบริการรักษา

ด้วยวิธีเลเซอร์	 กำาหนดให้หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียน	 ต้องบันทึกข้อมูลในระบบ	 E-claim	 ให้ถูกต้อง	

ครบถ้วน	ดังต่อไปนี้

4.4.1)		 ข้อมลูผูป่้วย	ข้อมลูการบรกิารท่ีระบุรหสัโรค	และรหัสหตัถการ	

การให้บริการเลเซอร์	 รวมทั้งข้อมูลการส่งต่อเข้ารับบริการ	ณ	 หน่วยบริการท่ีข้ึนทะเบียนให้บริการ

เลเซอร์ฯ

4.4.2)		 สปสช.จะดำาเนนิการประมวลผลการให้บรกิาร	และจ่ายชดเชย

ค่าบริการตามผลงานจริง	ตามรอบข้อมูลการจ่ายค่าบริการ

5)		แนวทางพฒันาระบบบรกิารรกัษาผูป่้วยทีม่ภีาวะเบาหวานขึน้จอประสาทตา

	 สปสช.ได้กำาหนดแนวทางการพฒันาระบบการดแูลรกัษาผูป่้วยภาวะเบาหวาน

ข้ึนจอประสาทตา	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะตาบอดในผู้ป่วยเบาหวาน	 โดยมีการ

กำาหนดงบประมาณด้านต่างๆ	เพื่อให้สามารถบริหารจัดบริการสำาหรับผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาท

ตาอย่างครบวงจร	ดังนี้	

5.1)		 กำาหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อป้องกันภาวะตาบอดจาก 

เบาหวานขึ้นจอประสาทตาโดยมุ่งเน้นการสร้างกลไกการคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวาน

ขึน้จอประสาทตาภายใต้งบบรกิารควบคมุป้องกนัและรกัษาโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู	จำานวน

วงเงินไม่เกิน	10	%	ของค่าบริการ	Secondary	prevention	ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ	

NCD	board	จังหวัด

5.2)		 กำาหนดให้มีการจ่ายชดเชยค่าบริการรักษาให้กับหน่วยบริการ	ในกรณี

ที่ผู้ป่วยได้รับการตรวจคัดกรองพบภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา	 และจำาเป็นต้องส่งต่อเข้ารับการ

รักษา	ได้แก่

5.2.1)		 การจ่ายชดเชยเป็นยาให้กับหน่วยบริการที่ให้บริการรักษา 

ผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาด้วยการใช้ยา	 Bevacizumab	ตามแนวทางการสนับสนุน

ยา	เวชภัณฑ์	และวัคซีน	ของ	สปสช.

5.2.2)		 การจ่ายชดเชยค่าบรกิารเลเซอร์ตา	สำาหรบัผูป่้วยทีจ่ำาเป็นต้อง

ได้รับการรักษาด้วยการเลเซอร	์ตามแนวทางเวชปฏิบัติด้านจักษ	ุและตามแนวทางการเบิกจ่ายชดเชย

ค่าบริการเลเซอร์	 (Laser	 project	 for	 diabetic	 retinopathy)	 ในอัตราการจ่ายชดเชย	ที่กำาหนด 

ข้างต้น	
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5.2.3)		 การสนับสนุนค่าบริการผ่าตัด	 สำาหรับกรณีผู้ป่วยที่มีภาวะ 

เบาหวานขึ้นจอประสาทตาที่มีระดับความรุนแรง	ไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีการใช้ยาหรือการเลเซอร์

โดยให้มีการเบิกจ่ายในระบบปกติ	(DRGs)

6)		บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

6.1)		 สปสช.

6.1.2)		 กำาหนดเป้าหมาย	 งบประมาณหลักเกณฑ์และแนวทางการ

บริหารจัดการรักษาผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

6.1.3)		 ชี้แจงทำาความเข้าใจกับ	 สปสช.เขต	 เพื่อทำาความเข้าใจกับ 

หน่วยบริการในการจัดบริการรักษาผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์

6.1.4)		ประเมินติดตามการเข้าถึงบริการ	 ร่วมกับ	 สปสช.เขต	 และ

สนับสนุนพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึง

บริการเพิ่มขึ้น

6.2)		 สปสช.เขต

6.2.1)		 ชี้แจง	 ทำาความเข้าใจ	 และสนับสนุนการดำาเนินงานของ 

หน่วยบริการ	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา 

ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ

6.2.2)		ประสานการขึน้ทะเบยีนหน่วยบรกิารและการแสดงความจำานง

ของหน่วยบรกิารทีป่ระสงค์ดำาเนนิงานให้บรกิารรกัษาผูป่้วยเบาหวานขึน้จอประสาทตาด้วยวธิเีลเซอร์

ในระบบการบริหารจัดการโรคเฉพาะ

6.2.3)		ประเมนิ	ตดิตาม	ผลการพฒันาระบบบรกิาร	การเข้าถงึบรกิาร

ของผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

7)		การตดิตามควบคมุกำากบั	โดยวเิคราะห์ข้อมลูการให้บรกิารของหน่วยบรกิาร	

และการลงพืน้ทีป่ระเมนิตดิตาม	คณุภาพ	และมาตรฐานการบรกิารดแูลรกัษาผูป่้วยทีม่ภีาวะเบาหวาน

ขึ้นจอประสาทตาร่วมกับคณะกรรมการและหน่วยงานเกี่ยวข้อง	

3.2.7  ก�รดูแลผู้ป่วยโรคหืด และผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

	 โรคหืดเป็นโรคที่พบได้บ่อย	มีการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม	จากการตอบสนอง

ต่อสารก่อภูมิแพ้และสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนปกติ	ทำาให้เกิดอาการไอ	แน่นหน้าอก	หายใจมีเสียงหวีด

หรือหอบเหนื่อย	อาการเหล่านี้อาจหายไปได้เองหรือเมื่อได้รับยาขยายหลอดลม	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	

เกิดจากการอักเสบของปอดจากสิ่งกระตุ้น	 ทำาให้มีการอุดกั้นทางเดินหายใจ	 การอุดกั้นจะค่อยเป็น 

ค่อยไป	 ทำาให้มีอาการไอเรื้อรัง	 เหน่ือยง่ายเวลาออกกำาลัง	 ท้ังสองโรคเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ 
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ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งของผู้ป่วยและครอบครัว	ทำาให้ไม่สามารถใช้ชีวิตทำากิจกรรมได้เช่นคนปกต	ิ

ผูป่้วยอาจมอีาการหอบกำาเรบิฉกุเฉนิทำาให้ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำา	ต้องสูญเสยีโอกาสเพือ่

ความก้าวหน้าในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่อยู่ในวัยเรียนทำาให้ต้องขาดเรียน	ผู้ป่วยส่วนหนึ่งอาจ

เสียชีวิตเพราะไม่สามารถเข้ารับการช่วยเหลือได้ทันท่วงที	 จึงเป็นภาระความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

	ทั้งต่อครอบครัว	สังคม	และประเทศ

ปัจจุบันได้มีหลักฐานทางวิชาการ	 และแนวทางการรักษาท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล	 

ถึงการดูแลรักษาโดยการลดสิ่งกระตุ้น	 ปัจจัยเสี่ยง	 การให้ความรู้ในการดูแลตนเอง	 ร่วมกับการให ้

ยาสูดเพื่อบรรเทา	 และควบคุมอาการอย่างถูกวิธี	 จะช่วยลดระดับความรุนแรงและความถี่ของการ

เกิดอาการกำาเริบ	ตลอดจนเพิ่มสมรรถภาพปอด	หรือทำาให้สมรรถภาพปอดไม่แย่ลงกว่าเดิมในผู้ป่วย

ปอดอดุกัน้เรือ้รงั	สามารถลดอัตราการเสยีชวีติ	และเพ่ิมคณุภาพชวีติให้แก่ผูป่้วยและครอบครวั	ผูด้แูล

1)		วัตถุประสงค์

1.1)		 ผู ้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	 ได้รับการดูแลรักษาตาม 

แนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข	เพื่อป้องกันการกำาเริบของโรค

1.2)	 หน่วยบริการมีรูปแบบบริการเพื่อสร้างกลไกการเข้าถึงการดูแลรักษา

ผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	ตามแนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข

2)		กรอบการบริหารงบประมาณ

	 สำาหรับหน่วยบริการที่จัดบริการดูแลผู้ป่วยนอกโรคหืด	 และโรคปอดอุดกั้น

เรื้อรังที่ลงทะเบียนในหน่วยบริการ	และมีผลลัพธ์การให้บริการตามเงื่อนไขที่กำาหนด

3)		แนวทางสนับสนุน/หลักเกณฑ์การจัดสรร

3.1)		 ชดเชย	 สำาหรับหน่วยบริการประจำาในระบบหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติ	ที่มีผู้ป่วยลงทะเบียนในหน่วยบริการ

3.2)  ชดเชยตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก	 เทียบกับจำานวนการรับไว้

รักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่ลงทะเบียนในหน่วยบริการประจำา	ดังนี้

	 ร้อยละการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบ	ต่อ

จำานวนผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับบริการแบบผู้ป่วยนอกอย่างน้อย	 2	 ครั้งภายในระยะเวลาที่

กำาหนด

สูตร
 

จำานวนผู้ป่วยโรคหืด/โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ลงทะเบียนในหน่วยบริการและรับไว้รักษาในโรงพยาบาล	X	100

จำานวนผู้ป่วยที่ลงทะเบียนในหน่วยบริการและได้รับการดูแลแบบผู้ป่วยนอกอย่างน้อย	2	ครั้ง
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ตัวตั้ง		 จำานวนผู้ป่วยที่ลงทะเบียนในหน่วยบริการ	และรับไว้รักษาในโรงพยาบาล

แห่งใดก็ตามด้วยโรคหืด/โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	 ในช่วงเวลา	 ตั้งแต่เดือน

เมษายน	2557	ถึงเดือนมีนาคม	2558

ตัวหาร	 จำานวนผูป่้วยทีล่งทะเบยีนในหน่วยบรกิาร	และได้รบัการดแูลแบบผูป่้วยนอก 

ด้วยโรคหืด/โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	 โดยหน่วยบริการท่ีผู้ป่วยลงทะเบียน

อย่างน้อย	2	ครั้ง	 ในปีงบประมาณ	2557	ตั้งแต่เดือนตุลาคม	2556	ถึง

เดือนกันยายน	2557

แหล่งข้อมูล	จากฐานข้อมูล	IP,	OP	E-claim	ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ

3.3)		 เกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย	 ภายใต้วงเงนิระดบัประเทศตามคะแนนผลงาน 

ทีไ่ด้ตามเกณฑ์ทีก่ำาหนด	คณูกบัจำานวนผูป่้วยทีล่งทะเบยีนในหน่วยบรกิารและได้รบัการดแูลแบบผูป่้วยนอก 

ด้วยโรคหืด/โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	โดยหน่วยบริการที่ผู้ป่วยลงทะเบียนอย่างน้อย	2	ครั้ง	(ตัวหาร)	

คะแนน Asthma % COPD %

3,000 <=4 <=25

2,500 <=9 <=30

2,000 <=14 <=35

1,500 <=19 <=40

1,000 <=24 <=45

แนวปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย	การอุธรณ์	การจ่ายชดเชย	และการจัดสรร

ให้เป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติ	ในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	ปีงบประมาณ	2558

4)		บทบาทหน้าที่	และผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.1)		 สปสช.	

4.1.1)		 กำาหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการในภาพรวม

4.1.2)		 ประสาน	ทำาความเข้าใจ	สนบัสนุน	สปสช.เขต	ในการบรหิารจัดการ	

4.1.3)		ประสาน	ให้ข้อมูลแหล่งเรียนรู	้ฟื้นฟู	ทางวิชาการ

4.1.4)		 กำากับ	ติดตาม	ประเมินผล	ในระดับประเทศ
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4.1.5)		 ดำาเนินการประมวลผลเพื่อจัดสรรให้หน่วยบริการ	 และขอ

อนุมัติเบิกจ่าย	

4.2)		 สปสช.เขต

4.2.1)		ประชาสมัพนัธ์	ประสาน	ทำาความเข้าใจ	สนบัสนนุหน่วยบรกิาร

ในระดับพื้นที่

4.2.2)		ประสานให้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้	 ฟื้นฟูการให้บริการตามแนว

ปฏิบัติบริการสาธารณสุข	

4.2.3)		 กำากับ	 ติดตาม	 ประเมินผล	 การดำาเนินงานของหน่วยบริการ 

ในระดับเขต	จังหวัด

4.3)		 หน่วยบริการ	

4.3.1)		 จดัให้มบีรกิารผูป่้วยนอกโรคหดื	โรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั	ตามแนว

ปฏบัิติบรกิารสาธารณสขุโดยสหสาขาวิชาชพีอย่างเป็นรปูธรรมและต่อเนือ่ง	โดยอาจเชือ่มโยงสูบ่รกิาร

ปฐมภูมิและชุมชน

4.3.2)		 สนบัสนนุให้บคุลากรทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	แพทย์	พยาบาล	เภสชักร	

นักกายภาพบำาบัด	 เข้ารับการอบรม	 ฟื้นฟูทักษะ	 การดูแลผู้ป่วยโรคหืด	 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังตาม 

ความเหมาะสม

4.3.3)		 บนัทกึ	และตรวจสอบความครบถ้วน	ถกูต้องของข้อมลูการให้บรกิาร	

5)		การกำากับ	ติดตาม

5.1)		 ร้อยละผู้ป่วยท่ีลงทะเบียนในหน่วยบริการ	 และได้รับการดูแลแบบ 

ผู้ป่วยนอกด้วยโรคหืด/โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	 โดยหน่วยบริการที่ผู ้ป่วยลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง 

อย่างน้อย	 2	 ครั้ง/ปี	 เทียบกับจำานวนผู้ป่วยด้วยโรคหืด/โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ลงทะเบียนใน 

หน่วยบริการทั้งหมด

5.2)		 ร้อยละการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหืด/โรคปอดอุดกั้น

เรื้อรัง	ของผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบ	ต่อจำานวนผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับบริการแบบผู้ป่วยนอก 

อย่างน้อย	2	ครั้ง/ปี

5.3)		 อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหืด/โรคปอดอุดกั้น

เรื้อรัง	ต่อผู้ป่วยโรคหืด/โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	ที่ลงทะเบียนในหน่วยบริการทั้งหมด

5.4)		 อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลซำ้าภายใน	 28	 วัน	 ด้วยโรคหืด/ 

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
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3.2.8  บริก�รทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูดสำ�หรับผู้ป่วยที่ผ่�ตัดเพ่ือรักษ�ป�กแหว่ง

เพด�นโหว่

	 สำาหรบัผูป่้วยทีผ่่าตดัเพือ่รกัษาปากแหว่ง/เพดานโหว่และต้องได้รบัการฟ้ืนฟดูแูล

ต่อเนื่องในการแก้ไขด้านทันตกรรมจัดฟัน	และแก้ไขการพูด	โดยจ่ายให้แก่หน่วยบริการที่แสดงความ

จำานงเข้าร่วมให้บริการและบันทึกข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายมาในโปรแกรมที่กำาหนด	 ซึ่งครอบคลุม 

ค่าบริการทันตกรรมจัดฟันและอุปกรณ์ในบริการทันตกรรมจัดฟัน	และค่าอรรถบำาบัด/แก้ไขการพูด	

3.3  กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการกรณีบริการเฉพาะ 
3.3.1  ร�ยก�รอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในก�รบำ�บัดโรค (Instruments)

1)		เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามระบบ	 Point	 system	with	 ceiling	 โดยมีการ

กำาหนดวงเงินรวมไว้ตั้งแต่ต้นปี	 สำาหรับบริการผู้ป่วยนอกและบริการผู้ป่วยใน	ที่หน่วยบริการใช้ตาม

ข้อบ่งชี้ที่	สปสช.กำาหนดหรือพิจารณาเป็นกรณี	หรือขอทำาความตกลงกับ	สปสช.เป็นการเฉพาะตาม

ความจำาเป็น	จ่ายตามหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขที	่สปสช.กำาหนด	

2)		จ่ายชดเชยตามราคาที่หน่วยบริการซื้อหรือจัดหาได้จริง	 บวกค่าดำาเนินการ

ตามควรแก่กรณแีละไม่เกนิเพดานราคาชดเชยของรายการอปุกรณ์และอวยัวะเทยีมในการบำาบดัรกัษา

โรคตามที	่สปสช.ประกาศกำาหนด	ซึง่เป็นราคาชดเชยทีก่ำาหนดภายใต้เงือ่นไขเกณฑ์คณุภาพของอปุกรณ์

และอวัยวะเทียมนั้นๆ

3)		สปสช.อาจสนับสนุนเป็นอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัดโรค	 และ 

มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมดำาเนินการจัดส่งตามระบบ	Vendor	Managed	 Inventory	 (VMI)	

ขององค์การเภสัชกรรม

4)		สปสช.	 อาจบริหารจัดการอุปกรณ์โดยวิธีการเฉพาะตามความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เพื่อความเหมาะสมในการบริหารเงินกองทุนอย่าง 

มีประสิทธิภาพ	

3.3.2  ก�รดูแลรักษ�โรคเลือดออกง่�ย (Hemophilia) 

	 สำาหรับผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียท้ังรายเก่า	 และรายใหม่ท่ีมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	 หรือสิทธิว่างเพื่อให้ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียเข้าถึงบริการแฟคเตอร์เข้มข้น	 โดยเก็บไว้ที่บ้าน	 และ

นำามารักษาภาวะเลือดออกในระยะเริ่มต้นอย่างทันท่วงที	 สามารถลดการนอนโรงพยาบาล	 ลดภาวะ

ทุพพลภาพ	ลดการเสียชีวิต	และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ

รับส่งต่อให้บริการที่มีมาตรฐานและสนับสนุนการจัดเครือข่ายบริการ	โดยมีการบริหารจัดการ	ดังนี้
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1)		การลงทะเบียน

1.1)		 ผู้ป่วยรายเก่าที่เคยลงทะเบียนในปีงบประมาณ	 2549-2557	 สปสช.

จะมฐีานข้อมลูการลงทะเบียนของผู้ป่วยแยกตามรายหน่วยบรกิารรบัส่งต่อทีร่บัลงทะเบยีนโดยไม่ต้อง 

ลงทะเบียนให้ผู้ป่วยซำ้า	 แต่หน่วยบริการต้องลงข้อมูลการติดตามการรักษาผู้ป่วยรายเก่าที่มีชีวิตอยู ่

ทุกครั้งที่มารับบริการการให้แฟคเตอร์

1.2)		 ผูป่้วยฮโีมฟีเลยีรายใหม่ทีไ่ม่เคยลงทะเบยีนหรอืรายเก่าทีย้่ายสทิธจิาก

สิทธิอื่นเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้หน่วยบริการลงทะเบียนในโปรแกรมระบบ	DMIS

1.3)		 ผู ้ป่วยฮีโมฟีเลียต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการอย่างถูกต้องที่ 

หน่วยบรกิารรบัส่งต่อเฉพาะโรคฮโีมฟีเลยีทีไ่ด้ขึน้ทะเบียนไว้กับ	สปสช.	จำานวน	48	แห่ง	ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี	

(ทัง้นี	้สปสช.อาจประกาศเพิม่เตมิในภายหลงั	กรณท่ีีมีหน่วยบรกิารเข้าร่วมโครงการเพิม่เตมิในแต่ละปี)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลพระปกเกล้า	จันทบุรี
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์	ปราจีนบุรี
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช	สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลสุรินทร์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	อุบลราชธานี
โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลลำาปาง
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลเชยีงรายประชานเุคราะห์	เชยีงราย
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ	์นครสวรรค์
โรงพยาบาลพุทธชินราช	พิษณุโลก
โรงพยาบาลนครพิงค	์เชียงใหม่
โรงพยาบาลหาดใหญ่	สงขลา
โรงพยาบาลตรัง
โรงพยาบาลน่าน	
โรงพยาบาลนครปฐม	
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรต	ิ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	
โรงพยาบาลกาฬสินธุ	์
โรงพยาบาลสกลนคร	
โรงพยาบาลพุทธโสธร	ฉะเชิงเทรา	
โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ	์ชุมพร	
โรงพยาบาลนราธิวาส	
โรงพยาบาลกระบี่
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลเลิดสิน	กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลชัยภูมิ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
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2)	สิทธิประโยชน์	

2.1)		 ผูม้สีทิธจิะได้รบัการคุม้ครองเฉพาะการจ่ายแฟคเตอร์เข้มข้นไปเกบ็ไว้ท่ี

บ้านหรอืหน่วยบรกิารเพือ่รกัษาภาวะเลอืดออกในระยะเริม่ต้น	โดยผูม้สีทิธต้ิองมารบัยาทีห่น่วยบรกิาร

รบัส่งต่อเฉพาะโรคฮโีมฟีเลยีทีต่นเองได้ลงทะเบยีนไว้	ตามกำาหนดนดัของหนว่ยบรกิารนัน้	และแพทย์

ผู้ดูแลจะเป็นผู้กำาหนดจำานวนยาที่จะนำาไปเก็บไว้ที่บ้านตามความเหมาะสมในแต่ละระดับอาการ

2.2)		 ผู้มีสิทธิจะได้รับแฟคเตอร์เข้มข้นจำานวนหนึ่งสำาหรับการรักษาภาวะ

เลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิต	หรือกรณีผ่าตัดฉุกเฉินตามเงื่อนไขที่กำาหนด	โดยโรคหรือภาวะ

เลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิต	 หรือผ่าตัดฉุกเฉินท่ีอยู่ในเง่ือนไขได้รับชดเชยค่าแฟคเตอร ์

เข้มข้นจำานวนหนึ่ง	ได้แก่	อาการเลือดออกรุนแรงในอวัยวะสำาคัญของร่างกาย	เช่น	สมอง	ปอด	หัวใจ	

ในช่องท้อง	และการผ่าตัดฉุกเฉิน	เช่น	ผ่าตัดสมอง	ผ่าตัดช่องท้อง	ผ่าตัดไส้ติ่ง

2.3)		 ผู้มีสิทธิสามารถเลือกลงทะเบียนกับหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรค

ฮีโมฟีเลีย	 ในโครงการที่อยู่ใกล้บ้าน	 และสะดวกในการเข้ารับบริการโดยไม่ต้องใช้ใบส่งต่อผู้ป่วยจาก

หน่วยบริการประจำา

2.4)		 ผู้มีสิทธิต้องใช้สิทธิเข้ารับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ของระบบ 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ณ	 หน่วยบริการประจำาเหมือนเดิมทุกประการ	 รวมถึงการรักษาภาวะ

เลือดออกในภาวะฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน	 ยกเว้นการตรวจรักษาต่อเนื่องตามนัดเพื่อรับแฟคเตอร ์

เข้มข้นเท่านัน้	ซึง่จะต้องเข้ารบับรกิารทีห่น่วยบรกิารรบัส่งต่อเฉพาะโรคฮโีมฟีเลยีทีผู่ป่้วยลงทะเบยีนไว้

2.5)		 บริการที่ไม่ครอบคลุมในการจ่ายค่าบริการส่วนประกอบของเลือด

สำาหรับผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย

2.5.1)		 การรักษาภาวะเลือดออกอื่นๆ	 ท่ีไม่อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ 

ข้างต้น	หน่วยบริการไม่สามารถเบิกชดเชยค่าแฟคเตอร์จาก	สปสช.ได้	ให้ใช้ส่วนประกอบของเลือดใน

การรักษาตามปกติ

2.5.2)		 การรักษาความเจ็บป ่วยท่ัวไป	 เป ็นภาระหน ้า ท่ีของ 

หน่วยบริการประจำา

2.5.3)		 การรักษาในภาวะฉุกเฉิน	หากมีความจำาเป็นต้องข้ามขั้นตอน

การส่งต่อ	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการขอรบัค่าใช้จ่ายเพือ่บรกิารสาธารณสขุ	ปีงบประมาณ	

2558
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3)		การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ	

	 หน่วยบริการสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการกับ	 สปสช.	 โดยโรงพยาบาลที่

ขึ้นทะเบียน	ในโครงการนี้จะเรียกว่า	“หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลีย”	ซึ่งต้องมีศักยภาพ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนด	ดังนี้

3.1)		 หลักเกณฑ์ทั่วไป

3.1.1)		 ต้องผ่านการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระบบ

ใดระบบหนึ่ง

3.1.2)		 สามารถให้บริการทั้งภาวะปกติ	 และภาวะวิกฤติฉุกเฉินได้ 

ทุกวัน	ตลอด	24	ชั่วโมง

3.1.3)		 มีการบริการที่เอื้อต่อการบริการดูแลผู ้ป่วยแบบองค์รวม 

อย่างต่อเนื่องทั้งการส่งเสริม	ป้องกัน	วินิจฉัย	บำาบัดรักษา	และฟื้นฟูสภาพ	

3.1.4)		 มีเครือข่ายหน่วยบริการรับส่งต่อและดูแลรักษาในทุกระดับ	

พร้อมท้ังระบบสนับสนุนเครือข่ายด้านการจัดการการส่งต่อ	 ข้อมูลการดูแลผู้ป่วย	 และวิชาการ 

อย่างต่อเนื่อง

3.2)		 ด้านบุคลากร

3.2.1)		 มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง	และทีมบุคลากรที่สามารถ

ให้การดูแลครบวงจรปฏิบัติงานประจำาเต็มเวลา	สามารถให้คำาปรึกษาและบริการได้ทุกวัน	ตลอด	24	

ชั่วโมง	ดังนี้	คือ	อายุรแพทย์	กุมารแพทย์	ทันตแพทย์	นักกายภาพบำาบัด	นักวิทยาศาสตร์การแพทย	์

หรือนักเทคนิคการแพทย์

3.2.2)		 มีพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านโลหิตวิทยา 

ไม่น้อยกว่า	2	ปี	เป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติงานในหน่วยบริการเป็นประจำา

3.3)		 ด้านการจัดบริการ	สถานที	่และเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

3.3.1)		 มีหน่วยงานเวชระเบียนรับผิดชอบในการจัดระบบข้อมูล	และ

เวชระเบียนผู้ป่วย	อย่างเป็นระบบ	สามารถตรวจสอบได้	 เรียกข้อมูลย้อนหลังได้ไม่ตำ่ากว่า	3	ป	ีและ

รายงานให้กับ	สปสช.ได้ตามที่กำาหนด

3.3.2)		 มีหอผู้ป่วยในท่ีมีศักยภาพ	 และความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย

โลหิตวิทยา

3.3.3)		 มห้ีองปฏบิตักิาร	ธนาคารเลอืด	และรังสวีนิจิฉยัทีไ่ด้มาตรฐาน	

และมีความพร้อมให้บริการในภาวะฉุกเฉินได้ตลอด	24	ชั่วโมง
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3.3.4)		 มคีวามพร้อมด้านยาทีก่ำาหนดไว้ในแนวทางเวชปฏบิตักิารดแูล

ผู้ป่วยที	่สปสช.	และมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียกำาหนด

4)		แนวทางการจัดบริการ

4.1)		 กรณีเลือดออกในระยะเริ่มต้น	รูปแบบการให้แฟคเตอร์เข้มข้นมีหลาย

วิธี	เช่น	กรณีที่ผู้ป่วยมี	ภูมิลำาเนาไม่ไกล	หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลียอาจเลือกวิธีสำารอง

ยาไว้ที่หน่วยบริการโดยไม่จ่ายยาให้ผู้ป่วยเก็บไว้กับตัว	 เม่ือเกิดเลือดออกให้ผู้ป่วยรีบเดินทางมารับ

การบำาบัดที่หน่วยบริการรับส่งต่อโดยตรงในทันที	 แต่ถ้าผู้ป่วยอยู่ไกลจากหน่วยบริการรับส่งต่อหรือ

ไม่สะดวกในการเดินทางมารับยาได้อย่างทันท่วงที	 หน่วยบริการรับส่งต่ออาจเลือกวิธีจ่ายแฟคเตอร์

เข้มข้นจำานวนหนึง่ให้ผูป่้วยเกบ็ไว้ทีบ้่านหรอืหน่วยบรกิารประจำาใกล้บ้าน	เม่ือเกดิเลอืดออกกใ็ห้นำายา

ไปฉดีหรอืรบับรกิารทีห่น่วยบรกิารประจำาใกล้บ้านพร้อมกบันำาสมดุประจำาตวัผูป่้วยไปให้หน่วยบรกิาร

นั้นลงบันทึกการให้บริการไว้เป็นหลักฐาน	เมื่อผู้ป่วยกลับมาพบแพทย์ที่หน่วยบริการรับส่งต่อตามนัด

ในครั้งต่อไป	 ให้หน่วยบริการรับส่งต่อเก็บบันทึกดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานและเบิกค่าแฟคเตอร์เข้มข้น

ชดเชยคืนส่วนที่ใช้ไป	โดยลงข้อมูลการให้บริการทางเว็บไซต	์www.nhso.go.th	ต่อไป

4.2)		 กรณีเลอืดออกรนุแรงทีเ่ป็นอนัตรายถงึพกิาร	เสยีชีวติ	หรอืผ่าตดัฉกุเฉนิ	

หน่วยบรกิารรบัส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลียสามารถให้แฟคเตอร์เข้มข้นแก่ผูป่้วยโรคฮโีมฟีเลยีทีม่อีาการ

เลือดออกรุนแรงในส่วนประกอบของอวัยวะที่มีเลือดออกบ่อย	เช่น	ในข้อและกล้ามเนื้อ	อาการเลือด

ออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงขั้นพิการ	 เสียชีวิต	 หรือจำาเป็นต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิต 

ผู้ป่วยโดยใช้ร่วมกับส่วนประกอบของเลือดชนิดอื่นตามความเหมาะสม	 ทั้งน้ี	 สปสช.จะจ่ายค่า 

แฟคเตอร์เข้มข้นคืนให้หน่วยบริการ	โดยระบบชดเชยย้อนหลังในอัตราและเงื่อนไขที่กำาหนด	ทั้งนี้โรค

หรือภาวะเลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงขั้นพิการ	 เสียชีวิตหรือผ่าตัดฉุกเฉินท่ีอยู่ในเง่ือนไขได้รับ

ชดเชยค่าแฟคเตอร์เข้มข้นจำานวนหนึ่ง	 ได้แก่	 อาการเลือดออกรุนแรงในส่วนประกอบของอวัยวะที่มี

เลือดออกบ่อย	 เช่น	 ในข้อและกล้ามเนื้อ	 รวมทั้งอาการเลือดออกรุนแรงในอวัยวะสำาคัญของร่างกาย	

เช่น	สมอง	ปอด	หัวใจ	ในช่องท้อง	และการผ่าตัดฉุกเฉิน	เช่น	ผ่าตัดสมอง	ผ่าตัดช่องท้อง	ผ่าตัดไส้ติ่ง

4.3)		 การติดตามดูแลผู้ป่วย	ดำาเนินการได้หลายช่องทาง	เช่น	การเยี่ยมบ้าน	

(Home	 care)	 หรือทางโทรศัพท์	 โดยมีการบันทึกเป็นหลักฐานใน	OPD	 card	 หรือสมุดบันทึกการ

โทรศัพท์ของหน่วยบริการ	หรือส่งแบบสอบถามติดตามผู้ป่วยยืนยันสิทธิการรับแฟคเตอร์เข้มข้นตาม

โครงการโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย	ให้ผู้ป่วยตอบกลับมาที่หน่วยบริการ	เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการ

มีชีวิตอยู่	 และการเข้าร่วมโครงการของผู้ป่วย	 ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบข้อมูลประกอบ 

หลังการจ่ายชดเชยค่าบริการ	 ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ให้ต้องสงสัยในการติดตามการรักษา	 หรือการ	 

Follow	Up	ติดตามดูแลผู้ป่วย
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5)		การจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์

5.1)		 เกณฑ์และอัตราการจ่าย	 การจ่ายเงินชดเชยค่าบริการแฟคเตอร ์

แก่หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะ	โรคฮีโมฟีเลีย	แบ่งเป็น	2	ส่วน	ดังนี้

5.2)		 กรณีเลือดออกในระยะเริ่มต้นเป็นการจ่ายเพิ่มจากอัตราเหมาจ่าย 

รายหวัในระบบปกต	ิตามจำานวนผูป่้วยทีล่งทะเบยีนและรบับรกิาร	โดยจำาแนกการจ่ายตามเงือ่นไขอายุ

และระดับความรุนแรงของโรคในอัตรา	ดังนี้

ประเภทผู้ป่วย
ฮีโมฟิเลีย A ฮีโมฟิเลีย B

อัตร�
(บ�ท/คน/เดือน)

อัตร�
(บ�ท/คน/ปี)

อัตร�
(บ�ท/คน/เดือน)

อัตร�
(บ�ท/คน/ปี)

1.	อายุน้อยกว่า	10	ปี

	-	Severe 18,000 216,000 12,600 151,200

	-	Moderate 12,000 144,000 12,600 151,200

	-	Mild 3,000 36,000 6,300 75,600

2.	อายุตั้งแต่	10	ปีขึ้นไป

	-	Severe 18,000 216,000 18,900 226,800

	-	Moderate 12,000 144,000 12,600 151,200

	-	Mild 6,000 72,000 6,300 75,600

5.3)	 กรณีเลือดออกรนุแรงท่ีมีภาวะเลอืดออกรนุแรงในส่วนประกอบของอวยัวะ

ที่มีเลือดออกบ่อย	เช่น	ในข้อและกล้ามเนื้อ	อาการเลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงพิการ	เสียชีวิต	

หรือผ่าตัดฉุกเฉินเป็นการจ่ายเพิ่มจากระบบ	DRGs	ให้แก่หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลียที่

รักษาผู้ป่วยที่มีอาการเลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงพิการ	 เสียชีวิต	 หรือผ่าตัดฉุกเฉินตามมูลค่า

แฟคเตอร์เข้มข้นที่ใช้จริงในการเจ็บป่วยครั้งนั้น	โดย

5.3.1)	 จ่ายเป็นครั้งๆ	 ตามค่าใช้จ่ายจริงที่หน่วยบริการรับส่งต่อรับ 

ผูป่้วยไว้รกัษาเป็นผู้ป่วยนอก	และสงัเกตอาการ	แต่ไม่เกนิ	120,000	บาท/ครัง้ของการเข้ารบัการรกัษา	

โดยจำากัดจำานวนครั้งที่ผู้ป่วย	1	คนเข้ารับการรักษา	ไม่เกิน	2	ครั้ง/	1	เดือน	(ไม่จำากัดจำานวนครั้งของ

การเข้ารับการรักษาในปีงบประมาณ)	 สำาหรับกรณีเลือดออกรุนแรงที่มีภาวะเลือดออกรุนแรงในส่วน

ประกอบของอวัยวะที่มีเลือดออกบ่อย	เช่น	ในข้อและกล้ามเนื้อ	หรือในกรณีเลือดออกที่เกิดจากการ

ให้บริการทางการแพทย์ด้านทันตกรรม	(การถอนฟัน,	ขูดหินปูน,	ผ่าฟัน	ฯลฯ)	หรือด้านอื่นๆ	
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5.3.2)		 จ่ายเป็นครั้งๆ	 ตามค่าใช้จ่ายจริงที่หน่วยบริการรับส่งต่อรับ 

ผูป่้วยไว้รกัษาเป็นผู้ป่วยใน	แต่ไม่เกิน	180,000	บาท/ครัง้ของการเข้ารบัการรกัษา	และนอนโรงพยาบาล	

(ไม่จำากัดจำานวนครั้งของการเข้ารับการรักษาที่นอนโรงพยาบาลในปีงบประมาณ)	 สำาหรับกรณีเลือด

ออกรุนแรงในส่วนประกอบของอวัยวะที่มีเลือดออกบ่อย	 เช่น	 ในข้อและกล้ามเนื้อ	 หรือภาวะเลือด

ออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิต	หรือผ่าตัดเฉพาะที่,	ผ่าตัดฉุกเฉิน	

5.4)		 การจ่ายเงิน

5.4.1)		 กรณีเลือดออกในระยะเริ่มต้น	แบ่งจ่ายเป็นงวดรายเดือนตาม

ผลการให้บริการ

5.4.2)		 กรณเีลอืดออกรนุแรงในส่วนประกอบของอวยัวะท่ีมีเลอืดออก

บ่อย	 เช่น	 ในข้อและกล้ามเนื้อ	 อาการเลือดออกรุนแรงท่ีเป็นอันตรายถึงพิการ	 เสียชีวิต	 หรือผ่าตัด

ฉุกเฉิน	 จ่ายเป็นครั้งๆ	 ตามที่หน่วยบริการรับส่งต่อรับผู้ป่วยไว้รักษาเป็นผู้ป่วยนอกและสังเกตอาการ	

หรือรับผู้ป่วยไว้นอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน

5.5)		 เงื่อนไขการจ่ายเงิน	สปสช.จะจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย	์เมื่อ

หน่วยบริการรับส่งต่อบันทึกข้อมูลการรักษา	 หรือการตรวจติดตามผู้ป่วยในโปรแกรมระบบ	 DMIS	

เท่านั้น	โดย

5.5.1)		หน่วยบริการต้องบันทึกข้อมูลการรักษาผู้ป่วยในโครงการ

ภายใน	30	 วัน	หลังเข้ารับบริการในครั้งนั้นๆ	กรณีเลือดออกในระยะเริ่มต้นให้บันทึกข้อมูลทุกเดือน	

กรณีเลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิต	บันทึกข้อมูลเมื่อมีการให้บริการแต่ละครั้ง

5.5.2)		 สปสช.	จะตัดข้อมูลการให้บริการทุกวันที	่25	ของเดือน	และ

จะทำาการจ่ายชดเชยภายในวันที่	30	ของเดือนถัดไป

5.5.3)		 กรณีมีการย้ายหน่วยบริการรับส่งต่อที่รักษา	 สปสช.จะจ่าย

ชดเชยให้แก่หน่วยบรกิารรบัส่งต่อทีร่บัย้ายตามงวดการจ่ายเงนิเดมิ	โดยจะเริม่โอนเงนิงวดต่อจากงวด

ที่หน่วยบริการเดิมได้รับไปแล้ว

5.5.4)		 กรณีผู้มีสทิธเิสยีชีวติ	หรอืในกรณท่ีีผูป่้วยเปลีย่นสทิธกิารรกัษา	

สปสช.จะยุติการโอนเงินงวดต่อไปให้หน่วยบริการรับส่งต่อ

5.5.5)		 สปสช.สามารถขอตรวจประวัตกิารรกัษาเพือ่ทำาการตรวจสอบ

ข้อมลูหลงัการรกัษา	(Post	audit)	ในกรณมีข้ีอขดัแย้ง	หรอืข้อบ่งชีว่้าการรกัษาไม่เป็นไปตามแนวทาง

ที่กำาหนดไว้
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6)		บทบาทการจัดบริการ

6.1)		 บทบาทของ	Case	manager

6.1.1)		ทำาทะเบียนผู้ป่วย	 ทบทวนการบริการ	 และติดตามผู้ป่วยให้ 

มารับบริการตามแผนการรักษา	รวมทั้งการประเมินผล	

6.1.2)		ประสาน	สนับสนุน	 และให้ข้อมูลแก่แพทย	์ และทีมสหสาขา

วิชาชีพในการบริการรักษา

6.1.3)		 เป็นส่วนหน่ึงของทีมสหสาขาวิชาชีพในการตดิตามรกัษา/ดแูล

ผู้ป่วย

6.1.4)		 ให้คำาปรึกษา	แนะนำา	และความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ

ที่เกิดขึ้น	ตลอดจนการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยจากอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น

6.1.5)	 แนะนำาผู ้ป่วยและเครือญาติให้ช่วยค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยง 

ต่อการเป็นโรคเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรักษา

6.2)		 บทบาทหน่วยบริการประจำา

6.2.1)		 ให้บริการดูแลรักษา	ส่งเสริม	ป้องกัน	ฟื้นฟู	กรณีเจ็บป่วยด้วย

โรคทั่วไปตามปกติ	ตามสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

6.2.2)		 แนะนำาและส่งผูป่้วยฮโีมฟีเลยีทีอ่ยูใ่นความดแูลไปลงทะเบยีน

เพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคที่เข้าร่วมโครงการ

6.2.3)		 ให้บริการฉีดแฟคเตอร์เข้มข้นแก่ผู ้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียที่เริ่ม

มีอาการเลือดออก	 ตลอดจนดูแลรักษากรณีมีอาการเลือดออกท่ีไม่ใช่อาการเลือดออกรุนแรงมาก 

ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหรือการผ่าตัดฉุกเฉินด้วยส่วนประกอบของเลือด	 (พลาสม่าสด,	 พลาสม่าแห้ง,	 

ไครโอปริซิปิเตรต	 เป็นต้น)	 หากเกินขีดความสามารถการรักษาให้ส่งผู้ป่วยไปรักษาที่หน่วยบริการ 

ระดับสูงขึ้นไปตามระบบส่งต่อ	หรือที่หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคที่เข้าร่วมโครงการ

6.2.4)		 ตรวจคัดกรองผู ้ป ่วยที่มีภาวะเลือดออกง่ายผิดปกติทาง

พันธุกรรม	และส่งเข้ารับการตรวจวินิจฉัยที่หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคที่เข้าร่วมโครงการ

6.3)		 บทบาทหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลีย

6.3.1)		 ลงทะเบียนผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย

6.3.2)		 ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยฮีโมฟีเลียที่มีภาวะเลือดออกรุนแรง 

ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต	หรือจำาเป็นต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉิน	ซึ่งลงทะเบียนกับหน่วยบริการ	หรือถูก

ส่งตัวมาจากหน่วยบริการประจำา
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6.3.3)	 ติดตามการดูแลรักษาผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย	 และจ่ายยาแฟคเตอร์

เข้มข้นให้ผู้ป่วยที่ลงทะเบียน	เพื่อนำาไปใช้กรณีที่เริ่มมีเลือดออกตามแนวทางเวชปฏิบัต	ิและดุลยพินิจ

ของแพทย์ผู้รักษา

6.3.4)		 จัดทีมสหสาขาวิชาชีพให้การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม

6.3.5)		ประสานกับหน่วยบริการประจำา	 เพื่อการส่งเสริม	 ป้องกัน	 

ฟื้นฟูสภาพ

6.3.6)		 เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจให้แก่ผู ้ป่วยและญาติในการ 

ปฏิบัติตัว	และดูแลผู้ป่วยฮีโมฟีเลียให้สามารถประกอบภารกิจในชีวิตประจำาวันได้โดยปลอดภัย	และ

ลดโอกาสเสี่ยงจากภาวะเลือดออก	หรือปัจจัยเสี่ยงที่ทำาให้มีอาการเลือดออก

6.3.7)		 จัดกจิกรรมเสรมิสร้างองค์ความรูท้างวชิาการด้านโรคฮโีมฟีเลยี 

	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งแก่เครือข่ายบริการ	และเครือข่ายผู้ป่วยแบบบูรณาการ	

6.3.8)		 ส่งรายงานให	้สปสช.ตามเงื่อนไขที่กำาหนด

3.3.3  ก�รรักษ�ด้วยออกซิเจนคว�มกดดันสูง (Hyperbaric oxygen therapy) 

	 เป็นการรกัษาเฉพาะโรคทีเ่กดิจากการดำานำา้	(Decompression	sickness)	สำาหรบั

บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน	โดยจ่ายตามจริงตามที่คำานวณได้ไม่เกินชั่วโมงละ	12,000	บาท	ทั้งนี้

รายละเอียดการบริหารจัดการเป็นไปตามตามคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ

สาธารณสุข	ปีงบประมาณ	2558

3.3.4  ก�รบริห�รจัดก�รก�รผ�่ตัดเปลี่ยนกระจกต�

1)	 วัตถุประสงค์

1.1)	 เพื่อสนับสนุนการจัดหาและบริการดวงตาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์ดวงตา	สภากาชาดไทย

1.2)	 เพือ่ให้เกดิการพฒันาระบบการจดัหาดวงตาเพือ่ให้สามารถจดัหาและ

บริการดวงตาได้เพิ่มขึ้น	และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.3)	 เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคกระจกตาได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2)		กลุ่มเป้าหมาย

	 ผู้ได้รับบริการ	ได้แก่	ผู้ป่วยโรคกระจกตาสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติที่ได้รับ

การบริจาคดวงตาเพื่อใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา	ณ	 หน่วยบริการในเครือข่ายของศูนย์ดวงตา

สภากาชาดไทย	จำานวน	400	ดวงตา
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3)	 กรอบการบริหารงบประมาณ

3.1)	 สนับสนุนศูนย์ดวงตา	สภากาชาดไทย	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเพื่อ

ให้ได้มาซ่ึงดวงตาทีใ่ช้ในการเปลีย่นกระจกตาให้กบัผูป่้วยทีม่ปัีญหาโรคกระจกตาในระบบหลกัประกนั

สขุภาพแห่งชาตภิายใต้สญัญา/ข้อตกลงสนบัสนนุการดำาเนนิโครงการทีก่ำาหนดเป้าหมาย	ผลลพัธ์บรกิาร

และงบประมาณเป็นรายปี

3.2)		 ค่าใช้จ่ายในโครงการ	 เพื่อใช้ในการในการจัดหา	 จัดเก็บ	 และรักษา

คณุภาพมาตรฐานคุณภาพดวงตา	ค่านำา้ยาแช่กระจกตา	ค่าดำาเนนิการเรือ่งสทิธปิระโยชน์ของผูบ้รจิาค

ดวงตา	 ดวงตาละ	 20,000	 บาท	 โดยจ่ายตามจำานวนผลงาน	 ได้แก่	 จำานวนการจัดเก็บดวงตาและ 

ผลสำาเร็จของการเปลี่ยนกระจกตาให้กับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

3.3)		 สำาหรับค่าบริการรักษาผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาที่ดำาเนินการโดย 

หน่วยบริการท่ีเข้าร่วมในเครือข่ายบริการดวงตา	 ร่วมกับศูนย์ดวงตา	 สภากาชาดไทย	 กำาหนดให้ 

เบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผ่าตัดจาก	สปสช.ในระบบ	DRGs	โดยการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ	E-claim

4)		แนวทางการดำาเนินงานของหน่วยบริการ	 หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ	

แบ่งได้เป็น	3	ประเภท	ได้แก	่หน่วยบริการที่เจรจาขอรับบริจาคดวงตา	หน่วยบริการที่จัดเก็บดวงตา	

และหน่วยบริการที่ผ่าตัดเปล่ียนกระจกตา	 โดยหน่วยบริการที่ประสงค์ดำาเนินงานเปลี่ยนกระจกตา	

สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายหน่วยบริการประเภทต่างๆ	เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและสนับสนุน

การดำาเนินงานกับศูนย์ดวงตา	สภากาชาดไทย

5)	 	 การติดตามควบคุมกำากับ โดยประมวลผลข้อมูลการให้บริการของ 

หน่วยบริการ การแลกเปล่ียนข้อมูล	 ความรู้	 ปัญหา	 อุปสรรคและข้อเสนอแนะ	 ร่วมกับศูนย์ดวงตา	

สภากาชาดไทย	นักวิชาการ	และหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง

3.3.5. ก�รบริห�รจัดก�รก�รผ่�ตัดเปล่ียนหัวใจ และก�รปลูกถ่�ยตับในเด็กกรณี 

ท่อนำ้�ดีตีบตันแต่กำ�เนิด หรือตับว�ยจ�กส�เหตุอื่นๆ 

1)	วัตถุประสงค์

1.1)		 เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหัวใจวายอย่างรุนแรงท่ีไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นได้

เข้าถึงบริการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	

1.2)		 เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กที่ตับวายจากท่อนำ้าดีอุดตันตั้งแต่กำาเนิด	 หรือตับวาย

จากสาเหตุอื่นๆ	ได้เข้าถึงบริการปลูกถ่ายตับ

1.3)	 เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหัวใจวาย	 และผู้ป่วยเด็กท่ีตับวายจากท่อนำ้าดีอุดตัน

ตั้งแต่กำาเนิดหรือตับวายจากสาเหตุอื่นๆ	 ได้รับการดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพ	มาตรฐาน	 มีคุณภาพชีวิต 

ที่ดี	และได้ผลลัพธ์สุขภาพที่ดี	
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2)		การบริหารงบประมาณ

	 สปสช.จะชดเชยค่าบรกิารผูป่้วยทีร่บับรกิารผ่าตดัเปลีย่นหวัใจ	และผูป่้วยเดก็

ที่ได้รับการปลูกถ่ายตับตามผลงานการให้บริการ	 ระยะเวลาในการดำาเนินการตั้งแต	่ วันที่	 1	 ตุลาคม	

2557	ถึงวันที่	30	กันยายน	2558	

3)		การบริหารจัดการ	

3.1)		 การขึน้ทะเบยีนหน่วยบรกิาร	หน่วยบรกิารทีจ่ะให้บรกิารผ่าตดัเปลีย่น

หัวใจ	และการปลูกถ่ายตับในเด็ก	ต้องแสดงความจำานงเข้าร่วมบริการโดยต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์

ของศนูย์รบับรจิาคอวยัวะ	สภากาชาดไทย	และสมาคมปลกูถ่ายอวยัวะแห่งประเทศไทย	ซ่ึง	สปสช.จะ

ดำาเนินการตรวจรับรอง	 และขึ้นทะเบียนโดยจะมีการประเมินความพร้อมในการให้บริการทุกปี	 ตาม

หลักเกณฑ์ที	่สปสช.กำาหนด

3.2)		 หน้าที่ของหน่วยบริการ

3.2.1)		 จัดระบบการลงทะเบยีนผูร้บับรกิารผ่าตดัเปลีย่นหวัใจ	(Heart	

transplantation)/ผู้ป่วยปลูกถ่ายตับในเด็ก	(Pediatric	liver	transplantation)

3.2.2)		 จัดให้มรีะบบการให้บรกิารทีม่สีถานที	่และเจ้าหน้าทีท่ีเ่หมาะสม 

และพอเพียงเพื่อบริการผู้ป่วย

3.2.3)		 จัดให ้มีแพทย ์ผู ้ เชี่ยวชาญผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	 (Heart	 

transplantation)/แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการปลูกถ่ายตับในเด็ก	 (Pediatric	 liver	 transplantation)	 

หนึง่คนเป็นหวัหน้าผูร้บัผดิชอบโครงการ	และมพียาบาลอย่างน้อยหนึง่คน	ทำาหน้าทีเ่ป็น	Case	manager

3.2.4)		 ให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ/ปลูกถ่ายตับในเด็ก	 ให้เป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2.5)		 การให้บริการให้เป็นไปตามชุดบริการต่างๆ	(Protocol)	ตาม

แนวทางของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

3.2.6)		 จัดให้มีกิจกรรมการให้บริการในแต่ละชุดบริการ	 (Protocol)	

ตามแนวทางของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

3.2.7)		 จัดเตรยีมระบบในการส่งข้อมูลต่างๆ	ตามที	่สปสช.กำาหนดเพือ่

ประกอบการขอรับการชดเชยหรือสนับสนุนค่าบริการ

3.2.8)		 จัดให้มคีณะกรรมการทำาหน้าทีค่ดักรองเบือ้งต้นสำาหรบัผูป่้วย

เปลี่ยนหัวใจและปลูกถ่ายตับ

3.3)	 รายชื่อหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียน	 เป็นหน่วยบริการที่มีศักยภาพ	และ

ได้แสดงความจำานงให้บริการ	ดังนี้
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3.3.1)		หน่วยบริการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ

(1)		โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 	 กรุงเทพมหานคร

(2)		โรงพยาบาลศิริราช		 	 กรุงเทพมหานคร

(3)		โรงพยาบาลราชวิถี		 	 กรุงเทพมหานคร

3.3.2)		หน่วยบริการผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็ก

(1)	 	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 	 กรุงเทพมหานคร

(2)		โรงพยาบาลศิริราช		 		 กรุงเทพมหานคร

(3)		โรงพยาบาลรามาธิบดี	 		 กรุงเทพมหานคร

(4)		โรงพยาบาลราชวิถี		 		 กรุงเทพมหานคร

(5)		โรงพยาบาลศรีนครินทร์	ขอนแก่น	 จังหวัดขอนแก่น

(6)		โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม	่	 จังหวัดเชียงใหม่

3.4)		 การลงทะเบียนผู้ป่วย

3.4.1)		 ผู้มีสิทธิ	 หมายถึง	 ผู้ป่วยที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ

รวมทัง้สิทธว่ิาง	และผ่านเกณฑ์การคัดเลอืกผูป่้วยเข้าร่วมโครงการตามประกาศ	ส่วนผูบ้รจิาค	(Donor)	

อาจเป็นผู้มีสิทธิอื่นได้

3.4.2)		 การลงทะเบียนผู ้ป่วยให้หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ 

ลงทะเบยีนส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ป่วยตามที	่สปสช.กำาหนดเพือ่ขอรบัการพจิารณา	และลงทะเบยีน	

ทั้งนี้หน่วยบริการจะต้องตรวจสอบสิทธิก่อนการให้บริการทุกครั้งว่า	 ณ	 วันที่ผู้ป่วยรับบริการเป็น 

ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

3.5)		 การจัดสรรอวัยวะ	 (Organ	 allocation)	 ให้เป็นไปตามประกาศของ

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	เรื่อง	เกณฑ์การจัดสรรอวัยวะ	

3.6)		 แนวทางการผ่าตัด	 และการใช้ยากดภูมิคุ้มกันให้เป็นไปตามแนวทาง

การรักษาของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

4)		แนวทางการสนับสนุนค่าบริการ

4.1)		 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	 และผ่าตัดปลูกถ่ายตับ 

ในเด็ก	 สปสช.จะให้การสนับสนุนการให้บริการผ่าตัดแก่หน่วยบริการ	 ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียม 

ก่อนการผ่าตัด	 การผ่าตัด	 และการดูแลหลังผ่าตัด	 โดยการสนับสนุนเป็นไปตามแบบแผนการรักษา	

(Protocol)	ตามทีส่มาคมปลกูถ่ายอวยัวะแห่งประเทศไทยเสนอ	โดย	Protocol	ดงักล่าวมกีารจำาแนก

ย่อยและมีค่าใช้จ่ายที่จ่ายในลักษณะเหมาตาม	Protocol	รายละเอียดตามภาคผนวก	3
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สำาหรับงวดการจ่ายเงิน	 สปสช.จะจ่ายชดเชยให้ตาม	 Protocol	 ที่มีการให้

บริการจริงโดยจะชดเชยให้หลังจากที่หน่วยบริการได้ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ/ปลูกถ่ายตับให้ผู้ป่วยแล้ว

4.2)		 การสนบัสนนุค่ายากดภมูคิุม้กนั	เกณฑ์การให้ยากดภมูคิุม้ภายหลงัการ

ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	 และภายหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยรายเก่า	 และรายใหม่ก่อนและตั้งแต ่

วันที่	1	ตุลาคม	2554	เป็นต้นไป	ต้องเป็นไปตามแนวทางของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย	

ทัง้นีอ้ตัราทีจ่่ายนีค้รอบคลุมการตรวจรกัษาเพือ่ตดิตามผลหลงัการผ่าตดั	การตรวจทางห้องปฏบิตักิาร	 

การตรวจปัสสาวะ	การตรวจระดับยากดภูมิคุ้มกันด้วย	โดยแบ่งตามระยะเวลาหลังผ่าตัด	รายละเอียด

ตามประกาศสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ตามภาคผนวก	3

งวดการจ่ายค่ายากดภูมิคุ ้มกันจะจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนต่อเนื่อง 

จนกระทั่งผู ้ป่วยเสียชีวิต	 หรือผู้ป่วยเปลี่ยนสิทธิรักษาพยาบาลเป็นสิทธิอื่นท่ีไม่ใช่สิทธิในระบบ 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

5)		การส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย	

	 ให้หน่วยบริการที่ร่วมโครงการส่งเอกสารเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายภายใน	 30	 วัน	

หลังให้บริการ	ประกอบด้วยเอกสาร/หลักฐานดังนี	้

5.1)		 หนังสือแจ้งขอรับค่าใช้จ่าย	

5.2)	 แบบฟอร์มขอรับค่าใช้จ่าย	

5.3)		 กรณีให้บริการผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อน	(Complication)	อื่นๆ	ที่ไม่ได ้

เกิดจากภาวะ	 Rejection	 ที่ร่วมด้วย	 ให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมผู้ป่วยใน	 E-claim	 

เพื่อขอรับค่าใช้จ่ายตามระบบ	DRGs	

ทั้งนี้สามารถ	Download	แบบฟอร์มได้ที่	http://kdf.nhso.go.th	

6)		การอุทธรณ์	

	 กรณีที่หน่วยบริการ	 เห็นว่าการจ่ายค่าใช้จ่ายของ	 สปสช.ไม่ถูกต้องตาม

ประกาศนี้สามารถ	อุทธรณ์มายัง	สปสช.ได้ภายใน	30	วันหลังรับรายงานการจ่ายเงิน

3.3.6  ก�รบรหิ�รจดัก�รก�รรกัษ�ผูป่้วยด้วยวธิกี�รปลกูถ่�ยเซลล์ต้นกำ�เนดิเมด็โลหติ 

(Hematopoietic stem cell transplantation) 

	 ปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิตเป็นทางเลือก

หนึง่ในการรกัษาทีม่ปีระสิทธิภาพสำาหรบัโรคมะเรง็	และโรคอืน่ๆ	ท่ีจำาเป็น	ได้แก่	โรคมะเรง็เม็ดเลอืดขาว 

มะเรง็ต่อมนำา้เหลอืง	และโรคไขกระดกูผดิปกต	ิเป็นต้น	การปลกูถ่ายเซลล์ต้นกำาเนดิเมด็โลหติจะทำาให้

การรักษาโรคมะเร็งและโรคนั้นๆ	มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	จึงสามารถทำาให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรคได	้	
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1)		วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว	 มะเร็งต่อมนำ้าเหลือง	 และโรคอื่นๆ	 ที่

จำาเป็นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล ์

ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต	และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	

2)		กรอบบริหารงบประมาณ

	 งบประมาณในการบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ 

ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต	จำานวนผู้ป่วย	30	ราย

3)		แนวทางการสนับสนุน

3.1)		 ผู้ป่วยที่สามารถเข้าร่วมโครงการ	 คือ	 ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	ที่มีข้อบ่งชี้และเงื่อนไขบริการ	ตามที่	สปสช.	กำาหนด	ดังนี้		
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ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยผู้ใหญ่

1. Acute	myeloid	leukemia	in	remission
2.	 Acute	lymphoblastic	leukemia	(ALL)	ในระยะ

2.1.	 First	complete	remission	(CR):	Philadelphia	
chromosome,	T	cell	ที่มีเม็ดเลือดขาวแรกรับ
มากกว่า	100,000/ไมโครลิตร,	Hypodiploidy	
chromosome,	Induction	failure,	Infant	ALL	
with age less than 6 months or initial white 
count	more	than	300,000/cumm	to	 
Intermediate	and	High	Risk	Infant	ALL

2.2.	 Second	complete	remission
3. Lymphoma

3.1. First	complete	remission	(CR)	 
Non-Hodgkin’s	Lymphoma	(NHL)	
ชนิด	high	risk	;	
- 	Stage	3	หรือ	4	NHL	Burkitt	lymphoma
- 	Stage	3	หรือ	4	DLBCL
- 	Stage	3	หรือ	4	T	cell	ALCL	(ALK	-)
- 	Advanced	stage	PTCL	(NOS)	

3.2.	 Hodgkin’s	disease	(HD)	ชนิด	high	risk;	Bulky	
disease	และ	stage	4	

3.3. Relapse	ทัง้	NHL	และ	HD	ทีเ่ป็น	Chemosensitive	
disease

4.	 Chronic	myeloid	leukemia	ในทุกระยะ
5. Myelodysplastic	syndrome	ไขกระดูกผิดปกติระยะก่อน

เป็นมะเร็ง
6. Non	malignant	diseases

6.1. Inborn	error	of	metabolisms	ได้แก่		 
6.1.1		Lysosomal	storage	diseases	ได้แก่ 
									•	Gaucher	disease	 
									•	Mucopolysaccharidosis	ได้แก่	

		Type	I	(Hurler),	Type	II	(Hunter),				 
		Type	VII	(Sly) 
•	Niemann-Pick	disease 
•	Krabbe’s	leukodystrophy

	6.1.2			X-linked	adrenoleukodystrophy
	6.1.3			Osteopetrosis	

6.2.	 Primary	immune	deficiencies	 
ได้แก	่Severe	combined	immunodeficiency	
(SCID),	Hyper	IgM	syndrome,	Wiskott-Aldrich	
syndrome,	Chronic	granulomatous	disease

6.3. Severe	aplastic	anemia

1. มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน	(Acute	 
leukemia)	ในระยะที่โรคสงบโดยสมบูรณ์	 
(Complete	remission)	

2.	 มะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยด์ชนิดเรื้อรัง	 
(Chronic	myeloid	leukemia:	CML)	
2.1.	 ระยะ		Chronic	phase	ที่ไม่สามารถเข้าถึงยา 

หรือไม่ตอบสนองต่อยา	tyrosine	kinase	
inhibitor		หรือ

2.2.	 ระยะ	Accelerated	phase	หรือ	Blast	
crisis	ที่เข้าสู่ระยะ	Chronic	phase	หรือได้	
Complete	remission

3. มะเร็งต่อมนำ้าเหลือง	(Lymphoma)	
3.1. ในรายที่กลับเป็นอีก	(Relapse)	หรือไม่ 

ตอบสนอง	(Refractory)	ต่อการให้ยาเคมี
บำาบัดตามมาตรฐานขั้นต้น	(First	line	 
chemotherapy)**	

3.2.	 ในรายที่มีความเสี่ยงสูง	(ผู้ป่วย	B-cell	 
aggressive	lymphoma	ที่	high	risk,
high-intermediate	risk	international	
prognostic	index	(IPI),	T-cell	lymphoma	
หรือ	mantle	cell	lymphoma)**	

**หมายเหตุ:	ข้อ	3.1	และ	3.2	ควรทำาในระยะที่โรคสงบ
โดยสมบูรณ์	(Complete	remission)	หรือระยะที่โรคเข้าสู่
ระยะสงบ	(Partial	remission)
4.	 มะเร็ง	Multiple	myeloma
5. ไขกระดกูผดิปกตชินดิ	Myelodysplastic	syndrome	

ในระยะที่มีบลาสเซลล์มาก	หรือ	Chronic	 
myelomonocytic	leukemia

6. ไขกระดูกผิดปกติชนิดเป็นพังผืด	(Myelofibrosis)
7. ไขกระดูกฝ่อชนิดรุนแรง	(Severe	aplastic	anemia)	

หรือไขกระดูกฝ่อชนิดที่เป็นร่วมกับภาวะ	 
Paroxysmal	nocturnal	hemoglobinuria 
(Hypoplastic	PNH)
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3.2)	หน่วยบรกิารทีเ่ข้าร่วมโครงการมี	จำานวน	5	แห่ง	ได้แก่	โรงพยาบาลรามาธบิดี	

โรงพยาบาลศิริราช	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	 และโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร	์(เฉพาะผู้ป่วยผู้ใหญ่)			

หนว่ยบรกิารอืน่ทีม่คีณุสมบตัติามที	่สปสช.กำาหนด	สามารถเขา้รว่มโครงการ

ได	้ต้องผ่านการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการตามเกณฑ์ที่	สปสช.กำาหนด

3.3)		 แนวทางการจ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข

3.3.1)	 จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	 เหมาจ่ายรายละ	

800,000	บาท

3.3.2)	 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	 ดังกล่าวประกอบไปด้วย 

ค่า	HLA	Matching	ค่าทำาการปลูกถ่ายไขกระดูก	ค่ายากดภูมิคุ้มกัน	เคมีบำาบัด	รังสีรักษา	ค่ายารักษา

โรคตดิเชือ้/อาการแทรกซอ้นในระหวา่งการดแูลผูป้ว่ย	รวมถงึคา่ตดิตามดแูลผูป้ว่ยเปน็ระยะเวลา	1	ป ี

ตัง้แตม่กีารจำาหนา่ยผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล	(โดยทัง้นีห้นว่ยบรกิารไมส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิเพิม่เตมิ

จากผู้ป่วยได้อีก)

3.3.3)		 จ่ายชดเชยเป็นเงิน	2	งวด	ดังนี้

(1)	 งวดที่	 1	 จ่ายร้อยละ	 50	 ของค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ

สาธารณสุขของผู้ป่วยแต่ละรายเป็นเงิน	400,000	บาท	โดยมีเงื่อนไขในการจ่ายชดเชย	คือ	

·	 ผู ้ป่วยต้องได้รับการพิจารณารับรองจากคณะทำางาน

พัฒนาแนวทางเวชปฏิบัต	ิและคัดเลือกผู้ป่วยในโครงการ

บริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์

ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต	สำาหรับผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่

·	 ลงทะเบียนผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการแล้วภายใน	 30	 วัน

หลังจากท่ีหน่วยบริการได้รับผลการพิจารณาของคณะ

ทำางานฯ

·	 รายงานผลการดำาเนินงานครัง้แรกตามแบบฟอร์มรายงาน

การลงทะเบยีนผูป่้วยในโครงการ	ตามข้ันตอนการดำาเนนิ

งานการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิด

เม็ดโลหิต	
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(2)	 งวดที่	 2	 จ่ายร้อยละ	 50	 ของค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ

สาธารณสุขของผู้ป่วยแต่ละรายเป็นเงิน	400,000	บาท	โดยมีเงื่อนไขในการจ่ายชดเชย	คือ	

·	 หน่วยบริการทำาการรักษาผู้ป่วยจนครบตามแผนการ

รักษาจนกระทั่ งได ้มีการจำาหน ่ายผู ้ป ่วยออกจาก 

โรงพยาบาล

·	 ติดตามดูแลผู ้ป่วยหลังจำาหน่ายออกจากโรงพยาบาล 

ไปแล้ว	30	วนั	และรายงานผลการตดิตามให้	สปสช.ทราบ	

(หมายเหต	ุกรณีผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างได้รับการรักษาให้

ส่งรายงานผลการรักษาภายใน	30	วันให	้สปสช.ทราบ)

3.3.4)		หน่วยบริการต้องให้การรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์

ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต	ภายในระยะเวลา	3	เดือน	นับแต่ผู้ป่วยได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ	หาก

เลยระยะเวลาท่ีกำาหนดจะถอืว่าผู้ป่วยรายดังกล่าวพน้สภาพจากการไดร้บัอนุมัตเิข้ารว่มโครงการฯ	ทัง้น้ี

เมือ่ผูป้ว่ยรายดงักล่าวมคีวามพรอ้มในการเขา้รว่มโครงการฯ	หนว่ยบรกิารสามารถสง่ขอ้มลูเพือ่เขา้รบั

การพจิารณาจากคณะทำางานฯ	ไดอี้กครัง้แตห่ากผูป้ว่ยไม่สามารถรบัการรกัษาดว้ยวธิกีารปลกูถา่ยเซลล์

ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิตได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามให้หน่วยบริการแจ้งให	้สปสช.ทราบภายในระยะเวลา	30	วัน

หลังจากทราบเหตุดังกล่าวเพื่อทำาการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ

3.3.5)		หากในระหวา่งการใหบ้รกิารในงวดที	่2	ยงัไมส่ิน้สดุตามเงือ่นไข

แต่ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนสิทธิ	 หรือเสียชีวิตระหว่างการรักษาพยาบาล	 หน่วยบริการต้องจำาหน่ายผู้ป่วย

ออกจากโครงการ	และแจ้งให	้สปสช.ทราบภายใน	15	วัน	หลังจากทราบข้อมูลดังกล่าวผู้ป่วยเปลี่ยน

สิทธจิากระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตเิปน็สทิธอิืน่	หรอืผูป้ว่ยเสยีชวีติระหวา่งการรกัษาพยาบาล	

และผูป่้วยรายดงักลา่วไดร้บัการชดเชยในงวดที	่1	ไปแลว้	โดย	สปสช.จะไมจ่่ายชดเชยคา่บรกิารทางการ

แพทย์เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

3.4)		 การติดตามผู้ป่วย	 หน่วยบริการต้องติดตามดูแลผู้ป่วยหลังการรักษา	

เป็นระยะเวลา	 1	 ปี	 หลังจากมีการจำาหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล	 และรายงานผลการติดตาม 

ผู้ป่วยมาให	้ สปสช.รับทราบตามระยะเวลาที่กำาหนดในขั้นตอนการดำาเนินงานการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธี

การปลกูถา่ยเซลลต์น้กำาเนดิเมด็โลหติ	ทัง้นี	้หากไม่รายงานผลการตดิตามให้	สปสช.ทราบตามท่ีกำาหนด

อาจมีผลต่อการดำาเนินการในปีงบประมาณต่อไป
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4)		บทบาทหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.1)		 สปสช.ส่วนกลาง

4.1.1)		 จัดทำาแผนสนบัสนนุการบรกิารการรกัษาผูป้ว่ยดว้ยวธิกีารปลกู

ถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิตในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4.1.2)		 จดัทำามาตรฐาน/แนวทางการรกัษาผูป้ว่ยดว้ยวธิกีารปลกูถา่ย

เซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิตในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ร่วมกับคณะทำางานฯ

4.1.3)		 จัดทำาคณุสมบตั/ิมาตรฐานหนว่ยบรกิารทีจ่ะเขา้รว่มโครงการฯ	

และพิจารณาคัดเลือกร่วมกับคณะทำางานฯ

4.1.4)		ประสานและร่วมกับคณะทำางานฯ	 พิจารณาอนุมัติการลง

ทะเบียนผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต

4.1.5)		 ติดตาม	กำากับ	ควบคุมคุณภาพการให้บริการรักษาผู้ป่วยด้วย

วิธีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิตในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4.1.6)		ประสานกับ	สปสช.เขตเพื่อประชาสัมพันธ	์และประสานงาน

กับหน่วยบริการ/ในการเข้าร่วมดำาเนินการ

4.1.7)		 รวบรวมข้อมูล	 วิเคราะห์ผลงาน	 เพื่อจัดทำาข้อเสนอในการ

สนับสนุนการบริการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิตในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติในปีงบประมาณต่อไป

4.1.8)		 ชี้แจงหน่วยบริการเกี่ยวกับการส่งข้อมูลการเบิกจ่ายตาม

แนวทางที	่สปสช.กำาหนด	และดำาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวทางที่กำาหนด

4.2)		 สปสช.เขต

4.2.1)		ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยบริการท่ีต้องการเข้าร่วมโครงการฯ	

ร่วมกับสำานักกำากับคุณภาพและประเมินผลลัพธ์สุขภาพ

4.2.2)	 ประสานกับหน่วยบริการในการทำาแบบแสดงความจำานงใน

การเข้าร่วมโครงการฯ	หลังจากที่คณะทำางานฯ	พิจารณาอนุมัติ

4.3)		 หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ

4.3.1)		 ใหก้ารรกัษาผูป้ว่ยดว้ยวธิกีารปลกูถา่ยเซลลต์น้กำาเนดิเมด็โลหติ

ในระบบหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาตติามมาตรฐาน/แนวทางการดแูลรกัษาผูป้ว่ยทีค่ณะทำางานฯ	และ	

สปสช.กำาหนด

4.3.2)	 ส่งเอกสาร	 และข้อมูลตามที่กำาหนดเพื่อขอรับการชดเชยค่า

บริการทางการแพทย์

ทั้งนี้	หน่วยบริการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ	ให้ติดต่อผ่าน	สปสช.เขต
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5)		การติดตามควบคุมกำากับ

5.1)		 ติดตามผลการดำาเนินงานตามหลักเกณฑ์ที	่สปสช.กำาหนด

5.2)		 ติดตาม	กำากับ	ควบคุมคุณภาพการให้บริการ

5.3)		 วิเคราะห	์และประเมินผลการดำาเนินงานตามข้อมูลที่ได้รับ

ขั้นตอนการดำาเนินงาน	การบริหารจัดการ

การรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต	

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน ระยะเวล�

7	วันทำาการ

ภายใน	30	วัน
หลังอนุมัติ

ภายใน	30	วัน
หลังการปลูกถ่าย

ภายใน	30	วัน
หลัง	Follow	up

ภายใน	30	วัน
หลัง	Follow	up	

แต่ละครั้ง

ภายใน	15	วัน

ภายใน	15	วัน

ข้อมูลไม่ครบ/ไม่อนุมัติ

ไม่ครบถ้วน

ไม่ครบถ้วน

ครบถ้วน

ครบถ้วน

หน่วยบริการ

หน่วยบริการ

หน่วยบริการ

หน่วยบริการ

หน่วยบริการ

สปสช.

สปสช.

สปสช.

สปสช.

สปสช.

คณะทำางาน พิจารณา

ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

รวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะทำางาน
เพื่อพิจารณา

ส่งแบบรายงานการจำาหน่ายผู้ป่วย	 
Discharge	และแบบรายงานการติดตาม

ผู้ป่วยหลัง	Discharge	ออกจากโรงพยาบาล	
30	วัน	เพื่อเบิกจ่ายงวดที่	2

หน่วยบริการติดตามผู้ป่วยหลัง	Discharge	
จากหน่วยบริการและการติดตามผลการ

รักษา	100	วัน,	180	วัน	และ	1	ปี

ส่งแบบรายงาน	Conditioning	regimen	
เพื่อเบิกจ่ายงวดที่	1

ลงทะเบียนผู้ป่วย

สปสช.โอนเงินงวดที่	1	ให้หน่วยบริการ

สปสช.โอนเงินงวดที่	2	ให้หน่วยบริการ

ส่งข้อมูลผู้ป่วยเพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการ	
ประกอบด้วยแบบพิจารณาผู้ป่วย

อนุมัติ
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3.4 กรณีที่จ�าเป็นต้องก�ากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด
3.4.1  ค่�ส�รเมท�โดน (Methadone)

	 สำาหรับผู ้ป ่วยนอกเป ็นการให ้สารเมทาโดนระยะยาว	 (Methadone	 

Maintenance	Treatment:	MMT)	เพื่อการบำาบัดรักษาผู้ป่วยติดสารเสพติดในกลุ่มฝิ่นและอนุพันธ์

ของฝิ่นที่สมัครใจ	จ่ายตามจริงตามที่คำานวณได้ไม่เกินราคาที	่สปสช.กำาหนด	

3.4.2  ก�รจ่�ยกรณีย�จำ�เป็นและย�ที่มีปัญห�ก�รเข้�ถึง

1)  ย�ในบัญชีย�หลักแห่งช�ติ บัญชี จ(2)

1.1)		 สปสช.โดยความร่วมมือของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

ได้ร่วมกันวางระบบการเข้าถึงและชดเชยยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	 บัญชี	 จ(2)	 ระบบจัดเก็บข้อมูล

คุณภาพด้านยา	 รวมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบการใช้ยาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด	 เพื่อให้ 

ผูป่้วยสามารถเข้าถงึการรกัษาด้วยยาราคาสงูตามความจำาเป็นและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายของครอบครวั

และหน่วยบริการ

1.2)		 ยาบญัช	ีจ(2)	ในบญัชยีาหลกัแห่งชาต	ิพ.ศ.	2556	มีจำานวน	14	รายการ	

สปสช.	และยาทีผ่่านมตคิณะอนกุรรมการบญัชยีาหลกัแห่งชาต	ิ(แต่อยูร่ะหว่างรอลงราชกจิจานุเบกษา)	

ซึ่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพมีมติ	เมื่อวันที	่5	สิงหาคม	พ.ศ.	2557	เห็นชอบให้บริหารจัดการ

เป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม	อีก	3	รายการ	และขยายข้อบ่งใช้เพิ่มเติม	อีก	1	รายการ	จึงมีรายการยาที่

ดำาเนินการตามระบบบริหารจัดการเพิ่มการเข้าถึงยาบัญชี	จ(2)	ทั้งสิ้น	17	รายการ	ได้แก่

ย�บัญชี จ(2) ข้อบ่งใช้

1)	Botulinum	toxin	type	A	
inj.	ขนาด	100	iu/vial	และ	500	
iu/via

- โรคคอบิดชนิดไม่ทราบสาเหตุ	(Cervical	dystonia)
- โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกชนิดไม่ทราบสาเหต	ุ(Hemifacial	spasm)

2)	Leuprorelin	inj.	ขนาด	3.75	
mg/	syringe

- ภาวะ	Central	precocious	puberty
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ย�บัญชี จ(2) ข้อบ่งใช้

3)	Immunoglobulin	G	
Intravenus	(IVIG)	ขนาด	
2.5	g/vial	และ	5.0	g/vial

- โรคคาวาซากิเฉียบพลัน	(Acute	phase	of	Kawasaki)
- โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูม	ิ(Primary	immunodeficiency	

diseases)
- โรค	Idiopathic	Thrombocypenic	Purpura	ชนิดรุนแรง	
- โรค	Autoimmune	Hemolytic	Anemia	(AIHA)	ที่ไม่ตอบสนองต่อ

การรักษาตามขั้นตอน	มาตรฐานการรักษาและมีอาการรุนแรงที่อาจ
เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

- โรค	Guillain-Barre	syndrome	ที่มีอาการรุนแรง	
- โรค	กล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้ายระยะวิกฤต	(Myasthenia	Gravis	

(Crisis))	
- โรค	Pemphigus	vulgaris	ที่มีอาการรุนแรงและไม่ตอบสนองต่อการ

รักษาด้วยยามาตรฐาน

4)	Docetaxel	inj.	ขนาด	
20	mg/vial	และ	80	mg/vial

- มะเร็งเต้านมระยะแรก
- มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม
- มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย
- มะเร็งปอด	ชนิด	Non-small	cell	ระยะลุกลาม

5)	Letrozole	tab	ขนาด	
2.5	mg

- มะเร็งเต้านมที่มี	her	2	receptor	เป็นบวก

6)	Liposomal	amphotericin	B	
inj.	ขนาด	50	mg/vial

- โรค	Invasive	fungal	infections	(ที่ไม่ใช่	Aspergillosis)	ใน 
ผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนต่อยา	Conventional	amphotericin	B

7)	Bevacizumab	inj - โรคจุดภาพชัดจอตาเสื่อมเหตุสูงวัยแบบเปียกที่มีเส้นเลือดงอกใหม่ 
ใต้รอยบุ๋มจอตา	(Wet	form	of	subfoveal,	Juxtafoveal	 
choroidal	neovascularization	(CNV)	due	to	age-related	
macular	degeneration)	

- โรคจุดภาพชัดจอตาบวมจากเบาหวาน	(Diabetic	macular	edema)	

8)	voriconazole	tab,	inj - โรค	Invasive	fungal	infection	จากเชื้อรา	Aspergillus

9)	Thyrothropin	alfa	inj - Well	differentiated	thyroid	cancer	โดยวิธี	Thyroid	 
remnant

10)	Peginterferon	inj.	 
ทั้งรูปแบบ	Alpha	2a	และ	
Alpha	2b

- ภาวะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซ	ีGenotype	1	หรือ	2	หรือ	3	 
หรือ	6	

- กลุ่มผู้ป่วย	HIV	ที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีร่วมด้วย
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ย�บัญชี จ(2) ข้อบ่งใช้

11)	Ribavirin	tab - ใช้ร่วมกับ	Preginterferon	ในการรักษาภาวะการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบซ	ีgenotype	1	หรือ	2	หรือ	3	หรือ	6	กลุ่มผู้ป่วย	HIV	 
ที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีร่วมด้วย

12)	Antithymocyte	globulin	
inj.	ชนิด	rabbit

- ภาวะไขกระดูกฝ่อเฉียบพลัน	(Aplastic	anemia)

13)	Linezolid	tab - ภาวะการติดเชื้อ	MRSA	ที่ใช้	Rifampicin	ร่วมกับ	Fusidic	acid	แล้ว
ไม่ได้ผล	หรือไม่สามารถใช้	Vamcomycin	ได้

14)	Imiglucerase	inj - Gaucher	syndrome	ชนิดที่	1

15)	Trastuzumab	inj - มะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นที่มี	HER2	receptor	เป็นบวก	โดยเป็นการ
รักษาเสริม	(Adjuvant	therapy)	ร่วมกับยา	Palitaxel

16)	Nilotinib - ใช้สำาหรับผู้ป่วย	Chronic	Myeloid	Leukemia	(CML)	ระยะ	Chronic	
หรือ	Accerclated	phase	ที่ไม่สามารถใช้ยา	imatinib	ได้

17)	Dasatinib - ใช้สำาหรับผู้ป่วย	Chronic	Myeloid	Leukemia	(CML)	ระยะ	Chronic	
หรือ	Accerclated	phase	ท่ีไม่สามารถใช้ยา	Nilotinib	ได้

ทัง้นีต้้องมเีง่ือนไขการส่ังใช้ยาตามข้อบ่งใช้	คณุสมบตัขิองแพทย์ผูส้ัง่ใช้ยาและหน่วยบรกิาร	

ตามแนวทางการกำากบัการใช้ยาในบญัช	ีจ(2)	ของบญัชียาหลกัแห่งชาต	ิ(สำมำรถ download แนวทำง

ก�ำกับกำรใช้ยำในบัญชี จ(2) ได้ที่เว็บไซต์บัญชียำหลักแห่งชำติ http://www.nlem.in.th) หรือเป็น

ไปตามประกาศของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ยกเว้น	กรณียา	Docetaxel	และยา	Letrozole	ซึ่งเดิม	สปสช.	มีการกำาหนดแนวทาง

การจ่ายชดเชยให้กับหน่วยบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงของผู้ป่วยโรคมะเร็งอยู่แล้ว	ก่อนการประกาศใช้

แนวทางการบรหิารจดัการยาบญัช	ีจ(2)	ซึง่เงือ่นไขของหน่วยบรกิารและคณุสมบตัขิองแพทย์ผูท้ำาการ

รกัษาเดิมเปิดกว้างกว่าเง่ือนไขของยาบญัช	ีจ(2)	ทีร่ะบเุฉพาะหน่วยบรกิารในระดบัตตยิภมู	ิดงันัน้	เพือ่

ให้หน่วยบรกิารทีม่คุีณสมบตัขิองแพทย์ผูท้ำาการรกัษาเดมิ	และคณุสมบตัขิองหน่วยบรกิาร	ทีไ่ม่ตรงกบั

เงือ่นไขของยาบญัช	ีจ(2)	สามารถขอชดเชยยา	Docetaxel	และยา	Letrozole	เพือ่ให้เกดิการเข้าถงึยา 

ของผู้ป่วยไม่น้อยไปกว่าสิทธิประโยชน์เดิม	 สปสช.	 จึงกำาหนดให้	 หน่วยบริการที่จะขอเบิกชดเชยยา	

Docetaxel	และ	Letrozole	สามารถใช้เงื่อนไขของหน่วยบริการ	และเงื่อนไขคุณสมบัติแพทย์ตาม 

ข้อกำาหนดของ	 สปสช.	 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรขอรับค่ำใช้จ่ำยเพื่อบริกำรสำธำรณสุขกรณี 

กำรรักษำโรคมะเร็งตำมโปรโตคอล ได้	
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สำาหรับรายการยาในบัญชี	จ(2)	2	รายการ	ที	่สปสช.	ไม่ได้ดำาเนินการชดเชยให้กับหน่วยบริการ

ตามระบบบริหารจัดการยาบัญชี	จ(2)	ได้แก่

1)		Erythropoietin	injection	หน่วยบรกิารจะได้รบัการสนับสนุนยาสำาหรบัผูป่้วยไตวายเรือ้รงั

ระยะสุดท้ายที่ได้มีสิทธิรับบริการล้างไตทางช่องท้อง	(CAPD)	และฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	(HD)	

ตามคู่มือการบริหารงบบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

2)		Imatinib	mesilate	 tablet	 ซึ่งเป็นรายการยาที่ประกาศใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐ 

ตามเงื่อนไขข้อเสนอการสนับสนุนยา	 ภายใต้โครงการ	 GIPAP	 (Glivec	 International	 Patient	 

Assistant	Program)	ผูป่้วยสทิธหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตท่ีิป่วยเป็นโรค	GIST	และ	CML	ทีต้่องใช้ยา	 

Imatinib	mesilate	ตามเงื่อนไขการสั่งใช้ยาในบัญชี	จ(2)	ที่มีรายได้ครัวเรือนไม่เกิน	1,700,000	บาท	 

หน่วยบริการสามารถเบิกยาให้ผู้ป่วยจากโครงการ	 GIPAP	 สำาหรับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาตทิีม่คีณุสมบตัเิรือ่งรายได้ครวัเรอืนไม่ตรงตามที	่GIPAP	กำาหนด	สามารถเบิกได้ตามหลกัเกณฑ์

ที่	สปสช.	กำาหนด

หมำยเหตุ :
1. กรณีที่มีกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรยำบัญชี จ(2) เข้ำ หรือ ออกจำกบัญชียำหลักแห่งชำติ หรือ มีกำรปรับ

เปลีย่นเงือ่นไขและแนวทำงก�ำกบักำรสัง่ใช้ยำ สปสช.จะด�ำเนนิกำรก�ำหนดสทิธปิระโยชน์ และแจ้งรำยละเอยีดให้
หน่วยบริกำรรับทรำบเพือ่ถือเป็นแนวทำงปฏบิตัต่ิอไป ส�ำหรบัรำยกำรยำทีม่กีำรปรบัออกจำกบญัชยีำหลกัแห่งชำติ 
ระหว่ำงปีงบประมำณ แต่มผีูป่้วยทีย่งัคงมคีวำมจ�ำเป็นทีจ่ะต้องได้รบัยำจนครบกำรรกัษำ (เฉพำะกำรส่ังใช้ต่อเนือ่ง
ในผู้ป่วยรำยเดิม) สปสช.จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหำให้ผู้ป่วยจนครบกำรรักษำตำมที่บัญชียำหลักแห่งชำติก�ำหนด 

2. แนวทำงกำรจ่ำยชดเชยค่ำตรวจทำงห้องปฏบิตักิำรทีเ่กีย่วกบักำรวนิจิฉยัเพือ่ใช้ยำบญัช ีจ2 บำงรำยกำร
นั้น ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขและอัตรำที่ สปสช. ก�ำหนด
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ต�ร�งที่ 1 สรุปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชดเชยยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	 บัญชี	 จ(2)	 

	 	 ตามบัญชียาหลัก	พ.ศ.	2556

ร�ยก�รย� หลักเกณฑ์และเงื่อนไขก�รชดเชยย�

Botulinum	toxin	type	A	inj

ตามแนวทางกำากับการใช้ยาที่ได้ระบุไว้ในบัญชียาหลัก 
แห่งชาติ	บัญชี	จ(2)	

Leuprorelin	inj.

Immunoglobulin	G	Intravenus	(IVIG)

Liposomal	amphotericin	B	inj

Bevacizumab	inj	

voriconazole	(tab,	inj)

Thyrothropin	alfa 

Peginterferon	inj.	

Ribavirin	tab

Antithymocyte	immunoglobulin,	
rabbit	inj	

Linezolid	tab	

Imiglucerase	inj	

Trastuzumab	inj.

Nilotinib	cap

Dasatinib	tab

Docetaxel	inj. ตามแนวทางกำากับการใช้ยาที่ได้ระบุไว้ในบัญชียาหลัก 
แห่งชาติ	บัญชี	จ(2)	หรือ	ตามแนวทางปฏิบัติในการ 
ขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีการรักษา
โรคมะเร็งตามโปรโตคอล

Letrozole	tab

Erythropoietin inj. ตามแนวทางการบริหารงบบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

Imatinib	mesilate	tab ตามเงื่อนไขโครงการ	GIPAP	

1.3)	 เงื่อนไขการรับบริการ

1.3.1)		 ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิว่าง	ที่เข้ารับ

การรักษาพยาบาลในหน่วยบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



ส่วนที่  2 

ส่วนที่ 2 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	ปีงบประมาณ	2558	 	|			95

1.3.2)		 มผีลการวินิจฉัย/การรกัษา	ตรงตามข้อบ่งใช้หรอืเข้าเกณฑ์การ

สั่งใช้ยาตามเงื่อนไขที่กำาหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติฉบับปัจจุบัน

1.4)	คุณสมบัติของแพทย	์และหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ

1.4.1)		 เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

1.4.2)		 มคุีณสมบตัติามเงือ่นไขทีก่ำาหนดในบญัชยีาหลกัแห่งชาต	ิและ

แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีการรักษาโรคมะเร็งตามโปรโตคอล

ของ	สปสช.	กำาหนด

1.5)		 ระบบการขอชดเชยยาในบัญชียาหลักแห่งชาต	ิบัญชี	จ(2)	

1.5.1)		 การเบิกชดเชยยา:	กรณีทั่วไป

(1)		ระบบการอนุมัติการใช้ยา	 (Authorized	 system)	

สปสช.	 จะจ่ายชดเชยยา	 จ(2)	 ในรูปแบบของก�รชดเชยเป็นย� หรือ ก�รชดเชยเป็นเงินเท่�กับ

มูลค่�ย�ที่ สปสช. จัดห�ได้ ต�มเงื่อนไขที่ สปสช. กำ�หนด	ให้กับหน่วยบริการที่มีการสั่งใช้ยาตาม

แนวทางการกำากับการใช้ยาในบัญชี	 จ(2)	 และการสั่งใช้นั้นต้องผ่านกระบวนการอนุมัติก่อนการใช้ยา	 

(Pre-authorization)	 โดยหน่วยงานกลาง	 ที่จะจัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานสิทธิประโยชน์	 ทั้ง	 3	 หน่วย

งาน	ได้แก่	สปสช.	สำานกังานประกนัสงัคมและกรมบญัชกีลาง	แต่ในปัจจบุนั ยงัไม่มกีารตัง้หน่วยงาน

กลางขึ้น ดังนั้น สปสช. จึงมอบหมายให้การอนุมัติก่อนการใช้ยาเป็นอ�านาจของผู้อ�านวยการโรง

พยาบาล หรอืบุคคล/คณะกรรมการทีผู้่อ�านวยการมอบหมาย	ซึง่ในการสัง่ใช้ยาดงักล่าว	หน่วยบริการ

ต้องมีการบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มกำากับการใช้ยาตามแนวทางกำากับการใช้ยา	 จ(2)	 ที่บัญชียาหลัก 

แห่งชาติกำาหนดและเตรียมพร้อมสำาหรับการตรวจสอบโดยส่วนกลางในภายหลัง

(2)		การจ่ายชดเชยให้แก่หน่วยบริการ	 และการขอสำารองยา	

มีวิธีปฏิบัต	ิดังนี	้

(2.1)		 หน่วยบริการมีหนังสือแสดงความประสงค์ขอเข้า

ร่วมโครงการฯ	ผ่าน	สปสช.เขต	โดยระบุ

(2.1.1)		 รายละเอียดของแพทย์ที่สามารถสั่ง

ใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ	 เลขที ่

ใบประกอบโรคศลิป์	สาขาความเช่ียวชาญ

ของแพทย์	 ยา	 และข้อบ่งใช้ที่จะขอ 

สัง่ใช้ยา
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(2.1.2)		 รายละเอียดผู้ประสานงานดูแลระบบ

การเบกิยาของโรงพยาบาล	(ช่ือ	นามสกุล	

และเลขท่ีบตัรประจำาตวัประชาชน)	เพือ่

ใช้ออก	Username,	Password	สำาหรบั

ใช้ในการเข้าสู่โปรแกรมการเบิกยาของ	

สปสช.	 หลังจากนั้นผู ้ประสานงานที่	

สปสช.เขต	 จะตรวจสอบข้อมูลและแจ้ง	

หน่วยบริการ	และ	สปสช.	ส่วนกลาง

(2.2)		 หน่วยบรกิารกรอกแบบฟอร์มกำากบัการใช้ยาตาม

แนวทางกำากับการใช้ยา	จ(2)	ที่บัญชียาหลักแห่งชาติกำาหนด

(2.3)		 ขออนุมัติใช้ยาจากผู้อำานวยการโรงพยาบาลหรือ

บุคคล/คณะกรรมการที่ผู้อำานวยการมอบหมาย	(ส่วนนี้สำาหรับระบบควบคุมภายในโรงพยาบาล)

(2.4)		 ส่งข้อมูลการใช้ยาของผู ้ป่วยมาที่	 สปสช.	 ซึ่ง

สามารถเลือกวิธีการส่งข้อมูล	ได้	2	ทาง	(เลือกช่องทำงใดช่องทำงหนึ่ง)	คือ	

(2.4.1)		 ช่องทางที	่1	ส่งข้อมูลผ่านโปรแกรมการ

เบกิชดเชยยา	มลีกัษณะการส่งข้อมูลเป็น

แบบ	Off-line	หรือ	On-line	

(2.4.2)		 ช่องทางที	่2	ส่งแฟ้มข้อมูลขอชดเชยยา	

ตามรูปแบบที่กำาหนด	และส่งข้อมูลการ

ชดเชยดังกล่าวมาที่เว็บไซต	์ของ	สปสช.

ตามวิธีที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้โปรแกรม

(2.5)	 ระบบจะตัดยอดข้อมูลหลังเที่ยงคืนของทุกวัน	

และส่งข้อมูลเข้าระบบ	VMI	ขององค์การเภสัชกรรมทุกวันโดยหน่วยบริการสามารถตรวจสอบผลการ 

ส่งข้อมูลเบิกชดเชยยาได้	 2	 ทาง	 คือ	 จากโปรแกรมการเบิกชดเชยยาท่ีติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของ 

หน่วยบริการ	และจากทางเว็บไซต์ระบบยาของ	สปสช.

(2.6)		 องค์การเภสชักรรมจดัส่งยาตามข้อมลูทีไ่ด้รบัจาก

โปรแกรมการเบิกชดเชยยา	ภายใน	7	วันทำาการ	หลังจากได้รับข้อมูลจาก	สปสช.	

(2.7)		 หน่วยบริการสามารถ	Download	โปรแกรมเบิก

ชดเชยยา	ยาบัญชี	จ(2)	และคู่มือการใช้งานได้ที	่www.nhso.go.th	โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
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(2.7.1)		 เข้าสู่เว็บไซต	์www.nhso.go.th

(2.7.2)		 กดเลือก	“บริการข้อมูล”

(2.7.3)		 เลือกหัวข้อ	 “Download/เอกสาร

บรรยาย

(2.7.4)		 เลือกหัวข้อย่อย	“Download”

(2.7.5)		 กดเลอืก	Download	“Setup	โปรแกรม

เบิกยา	บัญช	ีจ(2)	version	3.0	”	หรือ

คู่มือการใช้โปรแกรม

(3)		การเบิกชดเชยยา:	 กรณีพิเศษสำาหรับรายการยาท่ีผู้ป่วย

ต้องได้รบัการรักษาต่อเนือ่งเป็น	ระยะเวลานานๆ	หรอืตลอดชีวติ	สปสช.	จดัระบบบรหิารจดัการสำาหรบั

การเบิกยาชดเชยสำาหรับกรณีดังกล่าวนี	้ได้แก่

(3.1)		 รายการยา

(3.1.1)		 ยา	Immunoglobulin	G	(IVIG)	สำาหรับ 

ผูป่้วยโรค	Primary	Immunodeficiency	

Disease	 (PID)	 ซึ่งจำาเป็นต้องได้รับยา	

Immunoglobulin	G	(IVIG)	ตลอดชีวิต	

(3.1.2)		 ยา	Leuprorelin	สำาหรบัผูป่้วย	Central	

precocious	puberty	ซึ่งผู้ป่วยจำาเป็น

ต้องได้รบัยาทุกเดอืนต่อกนัจนกว่าผูป่้วย

มีอายุครบตามเกณฑ์ที่กำาหนด

(3.1.3)		 หรือยาอื่นตามที	่สปสช.	กำาหนด

(3.2)		 เมือ่หน่วยบรกิารรบัส่งต่อซึง่เป็นโรงพยาบาลระดบั

ตติยภมูิ	และมีแพทย์ที่อยู่ในเงือ่นไขตามหลักเกณฑ์	ได้วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรค	2	โรคข้างต้น	พิจารณา 

ลงความเหน็ว่าสามารถส่งตวัผูป่้วยกลบัไปรบัยาต่อท่ีโรงพยาบาลระดบัทุตยิภมิูได้	ให้หน่วยบริการรบัส่งต่อ 

ส่งตัวผู้ป่วยกลับพร้อมสำาเนาแบบฟอร์มกำากับการใช้ยาและหนังสือส่งตัวที่ระบุรายการยา,	 ปริมาณที่

ต้องใช้,	ระยะเวลาใช้ยา	ไปยังโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิใกล้บ้าน	เมื่อโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิได้รับ 

ผูป่้วยแล้ว	ให้ทำาหนงัสือขออนมุติัเบิกชดเชยยาเป็นกรณพีเิศษ	โดยกรอกแบบฟอร์มการขออนุมัตชิดเชย

ยาเป็นกรณีพิเศษ	 ตามเอกสารแนบ	 รวมทั้งสำาเนาหนังสือส่งตัวกลับจากหน่วยบริการรับส่งต่อที่ระบุ

รายการยาข้างต้น	ส่งมายังสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	(สปสช.เขต)	และ	สปสช.	เขต 
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ดำาเนินการตรวจสอบและแจ้งผลการอนุมัติให้โรงพยาบาลทราบ	 และประสานกับผู้ประสานงานของ

โรงพยาบาลเพื่อดำาเนินการให้หน่วยบริการได้รับชดเชยยาดังกล่าว	อนึ่ง	การส่งตัวผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วย

สามารถไปรับยาเป็นกรณพีเิศษทีห่น่วยบรกิารทุตยิภมิูใกล้บ้านน้ี	หน่วยบริการดำาเนินการส่งแบบฟอร์ม

การขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษนี้เฉพาะครั้งแรกที่ดำาเนินการเบิกยาให้ผู้ป่วยแต่ละรายเท่านั้น	

หมายเหต:ุ	สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิและสำานกังานประกนัสงัคม	มีข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างกนั

เพือ่พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐานของข้อมลูและการบรหิารจดัการสารสนเทศในระบบบรกิารสขุภาพร่วมกนัเพือ่

ลดความซำา้ซ้อนและสร้างระบบทีม่มีาตรฐานเดยีวกนัในการบรหิารจดัการอนัจะนำาไปสูก่ารมรีะบบบรหิารจดัการ

ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในท่ีสุด	 จึงเป็นเหตุให้ทางสำานักงานประกันสังคมใช้ระบบการเบิกชดเชยยาบัญชี	 จ(2) 

ของสำานักงานหลักประกันสุขภาพร่วมกันตั้งแต่ปีงบประมาณ	2556

แผนภ�พที่ 2	แนวทางบริหารจัดการยาบัญชี	จ(2)	ร่วมกัน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สั่งใช้ยา	จ.2

กรอกแบบฟอร์ม
ขออนุมัติใช้ยา	จ.2

Authorized	โดย	ผอ.
หรือผู้ที	่ผอ.มอบหมาย

จ่ายยาให้ผู้ป่วย

	key	เบิกชดเชยยา
ของผู้ป่วย

สปสช.	สปส.	

ระบบ	ตัดข้อมูลทุกเที่ยงคืน	เพื่อ	

•	ตรวจสอบสิทธิ	ผู้ป่วย	

•	รายงานข้อมูลปริมาณยาแยกตามสิทธิ	ราย	รพ.	

องค์การเภสัชกรรม	
•	รับข้อมูล
•	จัดส่งยาให้หน่วยบริการ
ภายใน	5-7	วัน	(VMI)

หน่วยบริการ	ได้รับยา

เลข	P
O
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2)  ย� Clopidogrel

2.1)		 ความเป็นมา

	 เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การประกาศใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐ	

ประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 สามารถเข้าถึงยาจำาเป็น	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	 2552	

เป็นต้นมา	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ดำาเนินการสนับสนุนยา	 Clopidogrel	 ตามที่มี

การประกาศการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐ	 ให้แก่หน่วยบริการภายใต้ในระบบหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

2.2)		 สิทธิประโยชน์	

	 ยาเมด็	Clopidogrel	bisulfate	75	mg	ซึง่จัดหาโดยมาตรการประกาศ

ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐ	

2.3)		 เงื่อนไขการรับบริการ

2.3.1)	 ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิว่าง	ที่เข้ารับ

การรักษาพยาบาลในหน่วยบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ หรือเป็นหน่วยบริการที่

เข้าร่วมโครงการผ่าตัดหัวใจกับ	สปสช.

2.3.2)		 แพทย์ผูท้ำาการรกัษาสัง่จ่ายภายใต้เงือ่นไขทีก่ำาหนดไว้ในบญัชี

ยาหลักแห่งชาต	ิคือ

(1)		ใช้กับผู้ป่วยที่มีข้อห้ามใช้หรือแพ	้Aspirin

(2)	 ให้ระยะสั้นในการสอดฝังขดลวดคำ้ายันผนังหลอดเลือด	

(Stent)

(3)		ใช้ในกรณทีีใ่ช้	Aspirin	แล้วยงัม	ีRecurrent	thrombotic	

events

(4)		ใช ้ ในกรณีพิ เศษ	 เช ่น	 Atr ial	 fibrillat ion	 หรือ	 

Antiphospholipid	syndrome	ซึ่งยังอาจไม่จำาเป็นต้องใช	้หรือไม่สามารถใช	้Anticoagulant	ได้

(5)		ใช้กับผู้ป่วยที่มี	 Multiple	 thrombotic	 risk	 factors	 

ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ในระยะสั้น

2.4)		 คุณสมบัติของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ

	 เป็นหน่วยบริการประจำา	 หน่วยบริการรับส่งต่อในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาต	ิหรือเป็นหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการผ่าตัดหัวใจ	กับ	สปสช.
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2.5)	 	ระบบการเบิกยา	Clopidogrel	bisulfate	75	mg	tablet

2.5.1)	 หน่วยบริการสมัครเข ้าร ่วมโครงการเพิ่มการเข ้าถึงยา	 

Clopidogrel	ผ่าน	สปสช.เขต	โดยกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มขอสำารองยา	Clopidogrel	และแบบฟอร์ม

ขอ	Username/Password	ส่งให้	สปสช.เขต	(ขอแบบฟอร์มดงักล่าวได้จาก	สปสช.เขต)	เมือ่	สปสช.เขต 

ตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ	แล้วถ้าถูกต้อง	จะส่ง	Username/Password	ในการเบิกยา	Clopidogrel	ให้

หน่วยบริการเพื่อใช้ในการเบิกชดเชยยา	

2.5.2)		 เพื่อให้การบริหารจัดการยาของหน่วยบริการมีความคล่องตัว	

สปสช.จะจัดส่งยาให้แก่หน่วยบริการสำารองยาในเบื้องต้น	 3	 เดือน	 โดยพิจารณาจากอัตราการใช้ยา

ต่อเดือน	การจ่ายชดเชยและการสำารองยามีวิธีปฏิบัติ	ดังนี้

2.5.3)		หน่วยบริการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมการเบิกชดเชยยา	 

(ยา	Clopidogrel	โดยหน่วยบริการสามารถส่งข้อมูลการเบิกยา	Clopidogrel	ได้ทุกวัน

2.5.4)		 ส่งข้อมูลการใช้ยาของผู้ป่วยมาที	่สปสช.	(สามารถส่งข้อมูลได้

ทุกวัน)	ซึ่งสามารถเลือกวิธีการส่งข้อมูลได	้2	ช่องทาง	(เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)	คือ	

(1)		ช่องทางที	่1	ส่งข้อมูลผ่านโปรแกรมการเบิกชดเชยยา	มี

ลักษณะการส่ง	ข้อมูลเป็นแบบ	Off-line	หรือ	On-line

(2)	 ช่องทางท่ี	 2	 ส่งแฟ้มข้อมูลขอชดเชยยา	 ตามรูปแบบที่

กำาหนดและส่งข้อมลูการชดเชยดงักล่าวมาทีเ่วบ็ไซต์ของ	สปสช.ตามวิธีท่ีระบุไว้ในคูมื่อการใช้	โปรแกรม

2.5.5)		 ระบบจะตดัยอดข้อมลูทีส่ะสมไว้ทีส่่วนกลางเพือ่ส่งระบบ	VMI	

ขององค์การ	เภสัชกรรมทุกเที่ยงคืน

2.5.6)		 องค์การเภสชักรรมจะจัดส่งยาตามข้อมูลท่ีได้รบัจากโปรแกรม

การเบิกยาชดเชยยา	ภายใน	7	วันทำาการหลังจากได้รับข้อมูลจาก	สปสช.แล้ว	(นับจำกวันที่ระบบตัด

ยอดข้อมูลส่งองค์กำรเภสัชกรรม)

2.5.7)		หน่วยบริการสามารถ	 Download	 โปรแกรมเบิกชดเชยยา	

(Clopidogrel)	และคู่มือการใช้งานได้ที่	www.nhso.go.th	โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1)		เข้าสู่เว็บไซต์	www.nhso.go.th

(2)		กดเลือก	“บริการข้อมูล”

(3)		เลือกหัวข้อ	“Download/เอกสารบรรยาย

(4)		เลือกหัวข้อย่อย	“Download”

(5)		กดเลือก	Download	“โปรแกรมเบิกยา	Clopidogrel”	

หรือ	 คู่มือการใช้โปรแกรม	 หรือ	 กดเลือก	 Download	 “โปรแกรมเบิกยาบัญชี	 จ(2)	 Version	 3”	 

ซึ่งมีการบรรจุโปรแกรมการเบิกชดเชยายา	Clopidogrel	รวมไว้ด้วยกันแล้ว
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3) ย�กำ�พร้�

3.1)	ความเป็นมา

ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติในการประชุมครั้งที่	

4/2553	วันที	่19	เมษายน	2553	เห็นชอบการเพิ่มการเข้าถึงยากำาพร้าในระบบหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า เพือ่แก้ไขปัญหายากำาพร้าทัง้ระบบ	โดยเริม่ต้นทีย่ากำาพร้ากลุม่ยาต้านพษิโดยได้เริม่ดำาเนนิการ 

กระจายยา	และติดตามประเมินผลโครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	2553	เป็นต้นมา

เพือ่ให้เกดิการสำารองยาทีจ่ำาเป็นต่อการรกัษาผูป่้วยทีไ่ด้รบัพษิ	หน่วยบรกิาร

มียาใช้ทันต่อความจำาเป็น	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงได้ดำาเนินการจัดระบบการจัดหา

และกระจายยาไปสำารองยังหน่วยบริการต่างๆให้กระจายอยู่ทั่วประเทศ	และมอบองค์การเภสัชกรรม

เป็นผู้ดำาเนินการจัดหายาทั้งจากผู้ผลิตในประเทศและการจัดหาจากต่างประเทศ	 และกระจายยาไป

ยังหน่วยบริการด้วยการบริหารจัดการผ่านระบบ	VMI	รวมถึงได้ขยายชุดสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุม 

ยากำาพร้าที่มีความจำาเป็น	และมีปัญหาการเข้าถึงอย่างต่อเนื่องนั้น

3.2)		 สิทธิประโยชน์

	 งบประมาณเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยากำาพร้าและยาต้านพิษในระบบ 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เป็นงบประมาณที่จัดสรรจากงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว	เพื่อเพิ่มการ

เข้าถึงยากำาพร้าและยาต้านพิษในผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาพยาบาล	 โดยครอบคลุมบริการ	 การรักษา

ดว้ยยากำาพรา้และยาต้านพษิ	การขนสง่ยาของหนว่ยบรกิาร	การใหค้ำาปรกึษาการสัง่ใชย้า	และตดิตาม

ประเมินผลการใช้ยาจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญ	 เพื่อให้หน่วยบริการสามารถจัดบริการที่มีคุณภาพ 

ให้แก่ผู้ป่วยที่มีความจำาเป็นต้องใช้ยาในโครงการยากำาพร้าและยาต้านพิษได้อย่างทั่วถึงและมี 

ความมั่นใจในการรับบริการ	ในปีงบประมาณ	2558	จัดสรรเป็นประเภทบริการต่างๆ	ดังนี้

3.2.1)		 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนรายการ 

ยากำาพร้าและยาต้านพิษครอบคลุมกับผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาพยาบาล	โดยในปีงบประมาณป	ี2557	

ให้ดำาเนินการจำานวน	18	รายการ	คือ
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1)	Dimercaprol	inj,	(BAL)	

2)	Sodium	nitrite	inj.	

3)	Sodium	thiosulfate	inj.	

4)	Methylene	blue	inj,	

5)	Succimer	cap.	(DMSA)

6)	Diptheria	antitoxin

7)	Botulinum	antitoxin

8)	Calcium	disodium	edentate

9)	Digoxn	specific	antibody	fragment	

10)	เซรุ่มต้านพิษงูเห่า

11)	เซรุ่มต้านพิษงูเขียวหางไหม้

12)	เซรุ่มต้านพิษงูแมวเซา

13)	เซรุ่มต้านพิษงูกะปะ]

14)	เซรุ่มต้านพิษงูทับสมิงคลา

15)	เซรุ่มรวมระบบเลือด	(Polyvalent	antivenum	for	

hematotoxin)*	

16)	เซรุ่มรวมระบบประสาท	(Polyvalent	antivenum	

for	neurotoxin)

17)	Esmolol	inj.

18)	Diphenhydramine	inj**

หมายเหตุ:
*	 กรณีผู้ป่วยจำาเป็นต้องได้รับเซรุ่มต้านพิษงูจงอาง	 และงูสามเหลี่ยม	 ให้เบิกเซรุ่มรวมระบบประสาท	 

(Polyvalent	antivenum	for	neurotoxin)	ทดแทน
**	ยา	Dacarbazine	 inj.	และ	Diphenhydramine	 inj.	 ให้เริ่มเบิกชดเชยได้หลังผ่านมติคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

3.2.2)	 การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยา

ในโครงการยากำาพร้าและยาต้านพิษ

3.3)		 เงื่อนไขการรับบริการ

	 ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย	 ว่ามีความจำาเป็นต้องได้รับยากำาพร้าตามชุด

สิทธปิระโยชน์	และเข้ารบับรกิารในหน่วยบรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิหรอืจำาเป็นต้อง

ได้รับการรักษาด้วยยาต้านพิษเป็นการเร่งด่วนฉุกเฉินตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน

3.4)		 คุณสมบัติของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ	

3.4.1)		 เป็นหน่วยบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

โดย	สปสช.จะแจ้งรายชือ่หน่วยบรกิาร/หน่วยงานทีเ่ป็นแหล่งสำารองยา	พร้อมรายช่ือและช่องทางตดิต่อ

ผูป้ระสานงานของยาแต่ละรายการให้หน่วยบรกิาร/หน่วยงานทีเ่ข้าร่วมโครงการทราบ	และดำาเนนิการ

เชือ่มต่อข้อมลูปรมิาณยาคงคลงัของหน่วยบรกิาร/หน่วยงานทีเ่ป็นแหล่งสำารองยาในระบบออนไลน์กบั

ระบบ	Geographic	Information	System	(GIS)	ให้หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการสามารถสืบค้นได้

จากหน้าเว็บไซต์ของ	สปสช.	http://drug.nhso.go.th/Antidotes/
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3.4.2)	 เป็นหน่วยบริการเอกชนท่ีรับผู้ป่วยท่ีมีความจำาเป็นต้องได้รับ

ยาต้านพิษเป็นการเร่งด่วนตามคำานิยามในประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน	โดยหน่วยบริการ

ท่ีต้องการเบกิยากรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน	3	กองทนุต้องดำาเนนิการแนวทางการเบกิชดเชยยากำาพร้าและยา

จำาเป็นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน	3	กองทุน	รายละเอียดดังภาคผนวก	4.1	

3.5)		 ระบบการเบิกยา

	 การลงบันทึกข้อมูลเบิกยาในโปรแกรมบริหารจัดการยากำาพร้า	 ของ	

สปสช.ให้หน่วยบริการทำาการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษา 

3.5.1)		หน่วยบรกิารทีม่ผีูป่้วยทีค่าดว่าได้รบัสารพษิ	หรอืมคีวามจำาเป็น

ต้องได้รบัยากำาพร้ากลุม่ยาต้านพษิทีอ่ยูใ่นชดุสทิธปิระโยชน์ของสำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ	 

อาจพิจารณาโทรศัพท์หารือกับศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี/ศูนย์พิษวิทยาศิริราชเพื่อช่วยวินิจฉัย	หรือ

แนะนำาการใช้ยากำาพร้าโดยเฉพาะกลุ่มยาต้านพิษอย่างถูกต้อง	 เหมาะสม	 โดยสามารถติดต่อได้ที่ 

ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี	โทร	1367	ศูนย์พิษวิทยาศิริราช	โทร	02-4197007

3.5.2)		 กรณหีน่วยบรกิารมผีูป่้วยทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยั	ว่ามคีวามจำาเป็น

ต้องได้รับยาแต่ไม่ได้เป็นแหล่งสำารองยานั้น	 ให้หน่วยบริการติดต่อศูนย์พิษวิทยา	 หรือเข้าไปทำาการ

สืบค้นข้อมลูการสำารองยาจากเวบ็ไซต์ของ	สปสช.	http://drug.nhso.go.th/Antidotes/	เพือ่พจิารณา

ว่าจะดำาเนินการเบิกยาจากแหล่งสำารองยาใดได้สะดวกและรวดเร็ว	 ทั้งนี้หน่วยบริการสามารถเบิก

ยาจากแหล่งใดก็ได้โดยไม่ต้องคำานึงว่าเป็นหน่วยบริการในเขตเดียวกันหรือไม่	 เมื่อทราบว่าจะเบิกยา

จากแหล่งสำารองยาใด	 ให้หน่วยบริการประสานไปยังผู้ประสานงานตามที่ระบุไว้บนเวบไซด์	 เพื่อให ้

แหล่งสำารองยาดังกล่าวจัดส่งยาให้ต่อไป

3.5.3)		 กรณีหน่วยบริการท่ีมีผู ้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัย	 ว่ามีความ

จำาเป็นต้องได้รับยาแก้พิษและเป็นแหล่งสำารองยานั้น	ให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการเบิกใช้ยาลงใน	

Program	ของ	สปสช.และสามารถนำายาไปใช้เพือ่การรกัษาผูป่้วยรายนัน้	หากยาทีส่ำารองไว้ไม่เพยีงพอ	

ให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการเบิกใช้ยาลงใน	 Program	ของ	 สปสช.ตามจำานวนที่ม	ี และประสาน 

ขอยาเพิ่มเติมโดยดำาเนินการตามข้อ	(1)

3.5.4)		หน่วยบริการที่เป็นแหล่งสำารองยา	 และได้รับการประสาน 

ขอเบิกยาจากหน่วยบริการอื่นที่รับผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ	 และได้รับการวินิจฉัย	 ว่ามีความจำาเป็นต้อง

ได้รับยา	 ให้ดำาเนินการจัดส่งยาไปยังหน่วยบริการท่ีประสานขอยามา	 หรือนัดหมายให้หน่วยบริการ

ที่มีความจำาเป็นต้องใช้ยามารับยาตามช่องทางที่เหมาะสมและรวดเร็ว	 และบันทึกข้อมูลการเบิกยา

พร้อมข้อมลูการจัดส่งยาในโปรแกรมการบรหิารจดัการยากำาพร้า	ของ	สปสช.	เพือ่รบัการชดเชยยา	และ 

ค่าขนส่งต่อไป
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3.5.5)		หลังจากท่ีหน่วยบริการให้บริการยาและกรอกข้อมูลเพื่อเบิก

ชดเชยยาจากระบบแล้ว	จะได้รบัการตดิต่อจากศนูย์พษิวทิยาเพือ่ตดิตามประเมนิผลโครงการ	ท้ังนีข้อ

ความร่วมมอืหน่วยบรกิารให้ข้อมลูแก่ศูนย์พษิวทิยา	เพือ่ใช้ในการประเมนิและพฒันาระบบการบรหิาร

จัดการยากำาพร้าระดับประเทศต่อไป

3.5.6)		 กรณีมีการใช้ยา	 Diphtheria	 antitoxin	 หรือ	 Botulinum	

antitoxin	ให้หน่วยบริการดำาเนินการตามแนวทางการบริการจัดการยา	Diphtheria	antitoxin	และ	

Botulinum	antitoxin	รายละเอียดดังภาคผนวก.4.2	

3.5.7)		หน่วยบริการที่ไม่ได้เป็นแหล่งสำารองยา	 แต่อยู่ในพื้นที่ที่มี 

ความเสี่ยงจะเกิดพิษ	 สามารถขอสมัครเข้าเป็นหน่วยสำารองยาเพิ่มเติมได้	 โดยกรอกแบบฟอร์ม	 

รายละเอียดดังภาคผนวก	 4.3	 ส่งไปที่	 สปสช.เขตที่หน่วยบริการสังกัดอยู่	 เพื่อดำาเนินการเพิ่มแหล่ง

สำารองยาต่อไป

3.5  กรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค
3.5.1  ก�รดูแลรักษ�ผู้ป่วยโรคธ�ลัสซีเมีย 

	 การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย	เป็นการจ่ายเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุน

และส่งเสริมการจัดบริการดูแลผู้ป่วยโรคโลหิตธาลัสซีเมีย	 ให้ได้รับการรักษาท่ีจำาเป็น	 รวมถึงการได้

รับยาจำาเป็นและยาที่มีปัญหาในการเข้าถึง	โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องการรับเลือด	และยาขับเหล็ก	และ

ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องหลายครั้งในระยะเวลา	1	ปี	ในการนี	้เพื่อสนับสนุน

ให้หน่วยบรกิาร	ให้สามารถดำาเนนิงานจดับรกิารโดยไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายของผูป่้วยและหน่วยบรกิาร	

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น	

	 สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิจงึได้กำาหนดให้มีการจัดสรรค่าการจัดการ

เพิม่เตมิ	เพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิงานแก่หน่วยให้สามารถดำาเนนิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ตามเงือ่นไข	

หลกัเกณฑ์	ซ่ึงสำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิจะประกาศภายใน	31	ธนัวาคม	2557	ต่อไป

3.5.2  ก�รบริห�รจัดก�รก�รดูแลผู้ป่วยวัณโรค

	 วณัโรคเป็นโรคตดิต่อทีส่ำาคัญและยงัเป็นปัญหาสาธารณสขุของประเทศ	เนือ่งจาก

ในระยะหลังมีอัตราป่วยเพิ่มสูงขึ้นมาก	 และพบเชื้อวัณโรคดื้อยามากขึ้น	 ดังนั้นจึงต้องมีการบริหาร

จดัการให้ผูป่้วยได้รบัยาทีเ่หมาะสม	ครบถ้วน	ตลอดระยะเวลาตามแผนการรกัษา	โดยในปีงบประมาณ	

2558	การบริหารจัดการวัณโรคครอบคลุมค่าใช้จ่าย	ดังนี้

1)		ค่ายารักษาวัณโรค	 สนับสนุนเป็นยารักษาวัณโรคสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยา

ตามแนวทางการรักษา
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2)		สนับสนุนการชดเชยตรวจทางห้องปฏิบัติการวัณโรค	ทั้งการตรวจทางห้อง

ปฏบิตักิารพืน้ฐาน	การตรวจเพาะเชือ้วณัโรค	(Culture	&	DST)	และการตรวจเชือ้วณัโรคดือ้ยาด้วยวธิ	ี

Molecular	assay	เพื่อการวินิจฉัยเชื้อวัณโรคดื้อยา	และติดตามการรักษาวัณโรคดื้อยาสำาหรับผู้ป่วย

วัณโรคกลุ่มเป้าหมาย	 เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ	 เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการควบคุมเชื้อวัณโรคดื้อยา

3)		การติดตามการรักษาและกำากับการกินยา	 สนับสนุนกิจกรรมใดๆ	 ท่ีส่ง 

ผลต่อผลลัพธ์การรกัษาผูป่้วยวณัโรคให้บรรลตุามเป้าหมาย	เช่น	กจิกรรมตดิตามการรกัษาผูป่้วยวณัโรค	

กิจกรรมกำากับการกินยา	(DOTS)	กิจกรรมเยี่ยมบ้าน	เป็นต้น	ทั้งนี	้สปสช.ได้ถ่ายโอนงบประมาณและ

ภารกิจ	ให้	สปสช.เขต	เป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้แก่	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	หรือสำานักอนามัย

กรุงเทพมหานคร	หรือหน่วยบริการ	 ในพื้นที่รับผิดชอบ	 ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ผ่านความเห็นชอบ

จากคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต	(อปสข.)	และให้	สปสช.เขต	เป็นผู้กำากับติดตามผลการ

ดำาเนินงานในระดับจังหวัด	ให้บรรลุตามเป้าหมาย

4)		การค้นหาผู้สัมผัสและผู้ป่วยวัณโรครายใหม่	 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน 

กจิกรรมใดๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการค้นหาผูป้ว่ยวัณโรครายใหม่	และนำาเขา้สู่ระบบการดแูลรักษาแตเ่นิน่ๆ	 

อันได้แก่กิจกรรมต่อไปนี้	เช่น	กิจกรรมตรวจคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรค	กิจกรรมค้นหา

ผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเส่ียง	 เป็นต้น	 ทั้งนี้แผนงานสนับสนุนระบบบริการเอดส์และวัณโรค	 ได้ถ่ายโอน 

งบประมาณและภารกิจ	 ให้	 สปสช.เขต	 เป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้แก่สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	 

หรอืสำานักอนามยักรงุเทพมหานคร	หรอืหน่วยบรกิาร	ในพืน้ทีร่บัผดิชอบ	ตามหลกัเกณฑ์เงือ่นไขทีผ่่าน

ความเหน็ชอบจาก	อปสข.	และให้	สปสช.เขตเป็นผูก้ำากบัตดิตามผลการดำาเนนิงานในระดบัจงัหวดั	ให้

บรรลุตามเป้าหมาย

 รายละเอียดการบริหารจัดการตามคู่มือการบริหารจัดการงบบริการสุขภาพ 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส	์และวัณโรค	ปีงบประมาณ	2558

3.5.3  ก�รบริห�รจัดก�รก�รดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)

	 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง	(Palliative	care)	เป็นรูปแบบ 

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย	 จิตใจ	 สังคม	 และจิตวิญญาณ	 สำาหรับผู้ท่ีป่วยด้วย 

โรคที่คุกคามต่อชีวิต	 ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้	 เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเผชิญกับความเจ็บป่วย	

ผ่านกระบวนการป้องกนัและบรรเทาความทกุข์ทรมานจากความเจบ็ปวด	ซึง่มใิช่เป็นเพยีงอาการของ

ความผิดปกติทางร่างกายเท่านั้น	แต่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากสภาวะทางด้านจิตใจของผู้ป่วยด้วย	รวมทั้ง

การให้คำาแนะนำาต่อญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วย	 ในการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลง

ที่จะเกิดขึ้น	 เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดตามบริบทของปัจเจกบุคคล	 เท่าที่จะ

ทำาได้ในเวลาที่เหลืออยู	่
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1)		วัตถุประสงค์

1.1)		 เพือ่ให้ผู้ป่วยระยะสดุท้ายและครอบครวั	ได้รบัการดแูลประคบัประคอง

อย่างเป็นองค์รวม	ทัง้ทางด้านร่างกาย	จติใจ	สงัคม	และจติวญิญาณ	ในชมุชนและทีบ้่านอย่างเหมาะสม

1.2)		 เพือ่ให้ผูป่้วยระยะสดุท้ายได้รบับรกิาร	ดแูลแบบประคบัประคองท่ีบ้าน

ตามความเหมาะสมและได้รับความสะดวกในการดูแลผู้ป่วยด้วยอุปกรณ์ที่จำาเป็น	เพื่อบรรเทาอาการ

จากความทุกข์ทรมาน	

2)	 กรอบการบริหารงบประมาณ

	 สำาหรับหน่วยบริการที่จัดให้มีระบบบริการแบบประคับประคอง	 เพื่อดูแล	

ติดตามผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน	 โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ	 ร่วมกับการสนับสนุนยา	 อุปกรณ์ที่จำาเป็น

ในการดูแลผู้ป่วยเพื่อบรรเทาอาการที่บ้าน	ตามความเหมาะสม	

3)		แนวทางสนับสนุน	/	หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย

3.1)		 สำาหรับหน่วยบริการที่จัดให้มีบริการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

ที่บ้าน	โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

3.2)		 บรกิารประคบัประคองทีใ่ห้สำาหรบัผูป่้วยทีล่งทะเบยีนในหน่วยบรกิาร	

ครอบคลุมผู้ป่วยทุกกลุ่มโรค	ที่ได้รับการวินิจฉัย	เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย	โดยมีรหัส	ICD	=	Z51.5	เป็น

รหัสโรคร่วม	

3.3)		 บริการที่ได้รับการชดเชยตั้งแต่เดือนตุลาคม	2557	ถึง	กันยายน	2558	

ครอบคลมุยา	อปุกรณ์ทีใ่ห้ไว้สำาหรบัผูป่้วยไว้ใช้ทีบ้่าน	ได้แก่	ยามอร์ฟีนเพือ่บรรเทาอาการ	ชุดทำาความ

สะอาดแผล	ออกซเิจนพร้อมอปุกรณ์	ร่วมกบัการตดิตามอาการตามความเหมาะสม	โดยเป็นการตดิตาม	

ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน	หรือผู้ป่วยอาจมาที่แผนกผู้ปวยนอกตามความจำาเป็น	เพื่อขอรับบริการดังกล่าว	

3.4)		 การชดเชยจะคำานวณตามจำานวนวันท่ีหน่วยบริการให้บริการตาม

รายการในข้อ	3.3)	โดยชดเชยให้ไม่เกินครั้งละ	30	วัน	ต่อการตรวจติดตาม	(Visit)	ในแต่ละครั้ง

3.5)		 ข้อมลูการชดเชยเป็นไปตามข้อมูลท่ีมีการบนัทึกในระบบ	E-Claim	ของ	

สปสช.	ตามวิธีการบันทึกข้อมูล	จากคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	

ปีงบประมาณ	2558

3.6)	 แนวปฏบัิติในการขอรบัค่าใช้จ่าย	การอทุธรณ์	การจ่ายชดเชย	และการ

จัดสรรให้เป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	ปีงบประมาณ	

2558
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4)		บทบาทหน้าที่	และผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.1)		 สปสช.ส่วนกลาง

4.1.1)		 กำาหนดกรอบการบริหารจัดการในภาพรวม

4.1.2)		ประสาน	ทำาความเข้าใจ	สนับสนุน	สปสช.เขต	ในการบริหาร

จัดการ

4.1.3)		 กำากับ	 ติดตาม	 ประเมินผลการดำาเนินงานในภาพรวมระดับ

ประเทศ

4.1.4)		 ชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ	E-Claim

4.1.5)		 รับข้อมูลผ่านระบบ	 E-Claim	 ตรวจสอบ	 ประมวลผล	 

ออกรายงาน	และเบิกจ่าย

4.2)		 สปสช.เขต

4.2.1)		ประสาน	ทำาความเข้าใจ	สนับสนุนหน่วยบริการในพื้นที่

4.2.2)		 ตดิตามข้อมูลจาก	สปสช.กลาง	เพือ่ใช้กำากบัตดิตามผลงานของ

หน่วยบริการ

4.2.3)		 กำากับ	 ติดตาม	 ประเมินผล	 การดำาเนินงานของหน่วยบริการ	

ในระดับเขต	และจังหวัด

4.3)		 หน่วยบริการ

4.3.1)		 จัดให้มีระบบบริการแบบประคับประคอง	 เพ่ือให้การดูแล 

ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้านอย่างต่อเนื่อง	โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

4.3.2)		 ให้บริการ	 ติดตามผู้ป่วย	 บันทึก	 จัดเก็บข้อมูลการให้บริการ	 

ในระบบ	E-Claim	ตามเงื่อนไขที่	สปสช.กำาหนด	

4.3.3)		 ติดตาม	ตรวจสอบ	อุทธรณ	์แก้ไขข้อมูลผลงานการให้บริการ

ตามเงื่อนไข	ระยะเวลา	ที่กำาหนดในคู่มือแนวทางฯ	

5)		การติดตาม	กำากับ

5.1)		 อัตราการได้รับบริการดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน	ด้วยยามอร์ฟีน	

ชุดทำาความสะอาดแผล	ออกซิเจน	ในระดับหน่วยบริการ	จังหวัด	เขต	ประเทศ

5.2)		 ความครอบคลุมของหน่วยบริการประจำาที่จัดบริการดูแลแบบประคับ

ประคองที่บ้าน	ด้วยยามอร์ฟีน	ชุดทำาความสะอาดแผล	ออกซิเจน	ในระดับหน่วยบริการ	จังหวัด	เขต	

ประเทศ
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4.  การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพ 
และป้องกันโรค 

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	(P&P)	เป็นสิทธิประโยชน์เดียวในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติที่จัดให้กับประชาชนไทยทุกสิทธิ	 เป็นบริการสาธารณสุขท่ีให้โดยตรงกับบุคคลและ

ครอบครัว	 โดยมีวัตถุประสงค์เชิงผลลัพธ์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ	 อัตราป่วย/อัตราตายที่เป็น 

ภาระโรคของประเทศและส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก	 บรรลุเป้าประสงค์ท่ีต้องการให้ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีและลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือน	 โดยการบริการสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ครอบคลุมบริบทที่สำาคัญ	ดังนี้	

(1)	 การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาภาวะเสี่ยงต่อการเสียสุขภาพและศักยภาพที่เอื้ออำานวย 

ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

(2)		 การสร้างเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 การให้คำาปรึกษา	 แนะนำา	 และการให้ความรู้ 

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย

(3)		 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	 การใช้ยา	 และการทำาหัตถการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันการเจ็บป่วย	

ค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ 

เป็นค่าใช้จ่ายสำาหรบัการสนบัสนนุและส่งเสรมิการจดับรกิารสาธารณสขุ	เพือ่เป็นการส่งเสรมิให้บคุคล

สามารถเข้าถงึบรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคได้อย่างท่ัวถึงและมีประสทิธภิาพ	โดยมกีจิกรรม

บริการตามกลุ่มวัยตามรายละเอียดในภาคผนวกที	่5 ซึ่งมีสาระสำาคัญโดยสรุปดังนี้

(1)	 การตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด

(2)	 การตรวจและการบริบาลสุขภาพ	 พัฒนาการและภาวะโภชนาการของเด็กและเยาวชน	

ตามแนว	ทางของกรมอนามยั	กระทรวงสาธารณสุข	และหรอืแนวทางการตรวจสขุภาพของประชาชน

ไทยซึ่งจัดทำาโดยแพทยสภา

(3)		 การสร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรคตามแผนงานการสร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรคของประเทศ	รวมทัง้

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

(4)		 การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาภาวะเสี่ยงต่อการเสียสุขภาพและศักยภาพที่เอื้ออำานวย

ต่อการสร้างเสริมสุขภาพสำาหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง	 ตามแนวทางการตรวจสุขภาพของ

ประชาชนไทย	ซึ่งจัดทำาโดยแพทยสภา/ราชวิทยาลัย/กระทรวงสาธารณสุข

(5)		 การวางแผนครอบครัว	 ตามแนวทางของกรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข	 และหรือ

แนวทาง	การตรวจสุขภาพของประชาชนไทย	ซึ่งจัดทำาโดยแพทยสภา
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(6)		 การให้ยาต้านไวรัสเอดส์	กรณีป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากแม่สู่ลูก

(7)		 การเยี่ยมบ้านและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

(8)		 การให้คำาปรึกษาแนะนำา	 การสร้างเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการให้ความรู้

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยแก่ผู้รับบริการทั้งระดับบุคคลและครอบครัว	ตลอดจน

สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ

(9)		 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก	

4.1  วัตถุประสงค์
	 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามสิทธิประโยชน์ของ 

แต่ละกลุ่มวัย

4.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
	 ประชาชนไทยทุกสิทธิ	 ได้แก	่ ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ ผู้มีสิทธิประกันสังคม	

(โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ	 ทั้งส้ิน)	 ผู้มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน	และสทิธอิืน่ๆ	ย่อมมสีทิธเิข้าถงึบรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคตามสทิธปิระโยชน์

ที่ระบุสำาหรับแต่ละกลุ่มวัย	 กระทรวงสาธารณสุขและ	 สปสช.	 ได้ร่วมกันกำาหนดตัวช้ีวัดที่สะท้อน 

การเข้าถงึบรกิารของประชาชนแต่ละกลุ่มวัย	โดยความเหน็ชอบของคณะอนกุรรมการส่งเสรมิสขุภาพ

และป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เพื่อใช้ในการติดตามประเมิน	ดังนี้

กลุ่มวัย ตัวชี้วัด

1.	กลุ่มมารดา 1.	ร้อยละของหญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์คร้ังแรกอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ	12	สัปดาห์	

2.	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ	5	ครั้งตามเกณฑ์

3.	ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ	3	ครั้งตามเกณฑ์

4.	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

2.	กลุ่มเด็ก	
0-5	ปี

5.	ร้อยละของเด็กที่มีผลตรวจ	TSH	ผิดปกติได้รับการติดตามเพื่อตรวจยืนยัน

6.	ร้อยละของเด็ก	18	เดือนได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการ

7.	ร้อยละของเด็ก	18	เดือนที่ได้รับการตรวจประเมินพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า

8.	ร้อยละของเด็กอายุครบ	1	ปี	ได้รับวัคซีน	MMR

9.	ร้อยละของเด็กอายุครบ	2	ปี	ได้รับวัคซีนครบทุกชนิดตามเกณฑ	์(ยกเว้น	MMR)

10.	ร้อยละของเด็กอายุตำ่ากว่า	3	ปี	ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558110   

กลุ่มวัย ตัวชี้วัด

3.	กลุ่มเด็ก
วัยเรียน

11.	ร้อยละของเด็ก	ป.	1	ได้รับการตรวจช่องปาก

12.	ร้อยละของเด็ก	ป.	1	ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน

13.	ร้อยละของเด็ก	ป.	1	ได้รับบริการ	Comprehensive	care

14.	ร้อยละของเด็ก	6-12	ป	ีที่มีภาวะอ้วน

4.	กลุ่มวัยรุ่นและ
วัยทำางาน

15.	ร้อยละของประชาชนอายุ	35-59	ปี	ได้รับการคัดกรองเบาหวาน	/ความดันโลหิตสูง

16.	ร้อยละของสตรีอายุ	30-59	ปี	ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อย	1	

ครั้งภายใน	5	ป	ี

5.	กลุ่มผู้สูงอายุ 17.	ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

6.	กลุ่มเป้าหมาย	 
	เฉพาะ

18.	การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ	่ให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	(ผู้สูงอายุมากกว่า	65	ป	ี

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	7	โรค	หญิงมีครรภ	์อายุครรภ	์>	4	เดือน	เด็กอายุ	6	เดือน	-	2	ปี)

สำาหรบัค่าเป้าหมายของตวัชีว้ดัให้	สปสช.เขตปรกึษาหารอืร่วมกบัหน่วยบรกิารและผูมี้ส่วนได้ 

ส่วนเสยีกำาหนดค่าเป้าหมายทีเ่ป็นไปได้โดยพจิารณาจากค่าพืน้ฐาน	(Base	line)	ของแต่ละพ้ืนที/่จงัหวดั

และความพยายามทุม่เทจัดบรกิารให้ครอบคลมุประชาชนในพืน้ที	่นอกจากนัน้	สปสช.เขตร่วมกบัหน่วย

บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจกำาหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมที่สะท้อนการเข้าถึงบริการของประชาชนได้

ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ	 อปสข.	 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและ	 สปสช.อาจมีการพิจารณาทบทวน 

ตัวชี้วัดเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ	และ	สปสช.จะประกาศให้ทราบโดยเร็ว	

4.3  กรอบแนวการบริหารจัดการ
	 เพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการค่าใช้จ่ายบรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค 

โดยคำานึงถึงความสอดคล้องด้าน	Health	Need	ของประชาชนในพืน้ที	่การมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน 

ในการดำาเนินงานรวมถึงประสิทธิผลและคุณภาพของการบริการ	 สปสช.จึงกำาหนดแนวทางการ

บริหารบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็น	 2	 ระดับ	 คือ	 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่	 

(แผนภาพที่	3)	
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แผนภ�พที ่3	กรอบแนวทางการบรหิารบรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค	ปีงบประมาณ	2558

4.4  กรอบแนวการบริหารค่าใช้จ่าย
	 ปีงบประมาณ	 2558	 สปสช.ได้รับจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับบริการสร้างเสริม 

สขุภาพและป้องกนัโรค	เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย	สนบัสนนุและส่งเสรมิการจดับรกิารสาธารณสขุ	จำานวน	383.61	

บาทต่อผู้มีสิทธ ิ48.606	ล้านคน	หรือเท่ากับ	286.40	บาทต่อประชากรไทยทุกสิทธ	ิ(จำานวน	65.104	

ล้านคน)	 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแนวการบริหาร	 สปสช.แบ่งการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการ 

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นประเภทบริการย่อย	3 รายการ	ได้แก่

4.4.1		 บรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคระดบัประเทศ	(P&P	National	priority	

program	and	central	procurement) 

4.4.2		 บรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคทีด่ำาเนนิการในชมุชน	(P&P	community)

4.4.3		 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำาหรับบริการพื้นฐาน	 (P&P	 basic	

services)

ทัง้นี	้กรณมีเีงนิเหลอืจ่ายจาก	3	ประเภทบรกิารย่อยนี	้คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาติ	 ให้	 สปสช.สามารถปรับเกลี่ยค่าใช้จ่ายระหว่างประเภทบริการย่อยได้ตามผลงานบริการ 

ที่เกิดขึ้นจริง

แนวก�รบริห�รบริก�ร P&P ปี 2558

การบริหาร
ระบบบริการ

P&P

การบริหาร
ระดับประเทศ

การจัดซื้อ/
จัดจ้าง

การดำาเนินงาน	
NPP

การบริการ
basic

services
การบริหาร
ระดับเขต

พื้นที

การมีส่วน
ร่วม_ท้องถิ่น

บริการ
ทางเลือก

หน่วย
บริการ ประชาชน

แต่ละกลุ่มวัย

ได้รับบริการ

P&P	ตามสิทธิ

ประโยชน์

อ.ป.ท.
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แผนภ�พที ่4 กรอบการบรหิารค่าใช้จ่ายบรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค	ปีงบประมาณ	2558

(ก)
NPP	&	Central
Procurement
(27	บาท/คน)

(ข)
P&P	ในชุมชน
(45	บาท/คน)

P&P
(286.40	บาท	x	ปชก.	ทุกสิทธิ	65.104	ล้านคน)

งบที่ได้รับ	383.61	บาท/คน
UC	pop	48.606	คน

(ค)
P&P	basic	services	(214.40	บาท/คน)

•	วัคซีน	สมุดสุขภาพ
•	บริการปัญหาระดับ

ประเทศ:	TSH	/
Thalassemia	/
Child	develop-
ment/	Teenage	
pregnancy

•	ไม่เกิน	1	บาทต่อคน
เป็นค่าสนับสนุน
ส่งเสริมระบบ	การ
กำากับติดตาม/
ประเมินผล

•	บริหารแบบ	global	
budget	ระดับเขต	
สำาหรับเขต	1-12	
จัดสรรให้กองทุน	
ท้องถิ่นที่มีความ
พร้อม	หากมีเงิน
เหลือให้	ปรับเกลี่ย
เป็น	P&P	basic	
services	โดย
ความเห็นชอบจาก 
อปสข.

•	สำาหรับ	สปสช.
เขต	13	ซึ่งยังไม่มี
กองทุนฯ	ท้องถิ่น
ให	้สปสช.จัดสรร
เป็น	P&P	basic	
services

1.		บริหารแบบ	global	budget	ระดับเขต	โดยคำานวณ	GB	ระดับเขตตามจำานวน
ประชากรโครงสร้างกลุ่มอายุ	ผลงานบริการ/อัตราความครอบคลุมบริการ

2.		หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย	ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลาง	
และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในระดับพืRนทีHได้โดยต้องผ่านความเห็นชอบ
จาก	อปสข.

3.	กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย	มีดังนี้
1)	ไม่น้อยกว่า	20	บาทต่อคนจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	รวมกับเงิน

ปฐมภูมิตามเกณฑ์	QOF	โดยจ่ายให้หน่วยบริการ/สถานบริการ
2)	ไม่เกิน	8	บาทต่อคน	สำาหรับบริการทีHต้องการเร่งรัดการเข้าถึงบริการหรือ

แก้ปัญหาพืRนทีH	ระดับเขต/จังหวัด	ตามความจำาเป็นทางสุขภาพ	โดยจ่าย
ให้หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงาน/องค์กร/ภาคประชาชน	กรณีพื้นที่	
สปสช.เขต	13	กทม.	ให้สามารถปรับค่าใช้จ่ายได้มากกว่าที่กำาหนด	 
โดยความเห็นชอบของ	อปสข.

3)	ไม่เกิน	5	บาทต่อคน	สำาหรับสนับสนุนและส่งเสริมระบบ	การกำากับติดตาม/
ประเมินผล	ระดับเขต/จังหวัด/อำาเภอ	โดยจ่ายให้หน่วยบริการ/สถานบริการ/
หน่วยงาน/องค์กร/ภาคประชาชน

4)		ส่วนทีHเหลือ	(ประมาณ	181.40	บาทต่อคน)	จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อคนที่อาจ
ปรับด้วยโครงสร้างอายุ/ผลงานบริการ	และ/หรือจ่ายตามรายการบริการ	โดย
จ่ายให้หน่วยบริการ/สถานบริการ

4.4.1  บริก�รสร้�งเสริมสุขภ�พและป้องกันโรคระดับประเทศ

	 การจดัการปัญหาสาธารณสขุหรอืภาระโรคท่ีสำาคญัของประเทศให้บรรลผุลสำาเรจ็ 

และเกิดผลกระทบอย่างชัดเจนนั้น	 มีความจำาเป็นต้องดำาเนินการและช้ีนำาภาพรวมในระดับประเทศ	

นอกจากนั้นการจัดบริการสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ใหม่ยังจำาเป็นต้องมีการนำาร่องและบริหาร

จัดการในระดับประเทศเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของระบบก่อนท่ีจะขยายไปท่ัวประเทศ	 

รวมถึงการจัดหาพัสดุ	 อาทิ	 การจัดซื้อเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	 หากดำาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

รวมระดับประเทศย่อมทำาให้ได้ราคาต่อหน่วยที่ประหยัดและช่วยประกันการเข้าถึงเวชภัณฑ์/วัสดุ

ของผู้รับบริการ	

1)		วัตถุประสงค์

1.1)		 เพื่อจัดหา	 กระจายเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา	 และวัสดุให้แก่ 

หน่วยบริการและหน่วยงาน
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1.2)	 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคท่ีสำาคัญ 

ต่อการป้องกันหรือลดทอนปัญหาสาธารณสุขหรือภาระโรคที่สำาคัญของประเทศ

2)		กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย

	 ค่าใช้จ่ายจำานวน	27	บาทต่อคน	สปสช.บริหารเป็น	2	ส่วน	คือ

2.1)	 ค่าใช้จ่ายสำาหรับการจัดซื้อ/จัดจ้างรวมระดับประเทศ	 (central	 

procurement)	ได้แก่

2.1.1)	 คา่วคัซนีป้องกนัโรคพืน้ฐานตามแผนการใหวั้คซนีของประเทศ	

(EPI	 Program)	 ทั้งนี้ครอบคลุมกิจกรรมการจัดซื้อ	 การบริหาร	 การขนส่ง/การเบิกจ่ายและการ 

กระจายวัคซีนให้แก่หน่วยบริการทั่วประเทศผ่านระบบ	 VMI	 ตามจำานวนที่มีการให้บริการ	 ทั้งนี้การ

บริหารวัคซีนเป็นไปตามภาคผนวก	6

2.1.2)		 ค่าวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล	 สำาหรับผู้ป่วย 

โรคเรื้อรังทุกกลุ่มอาย	ุ(ได้แก	่โรคหืด	ปอดอุดกั้นเรื้อรัง	ไตวายเรื้อรัง	หัวใจ	เบาหวาน	หลอดเลือดสมอง	

และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำาบัด)	 ผู้ที่อายุมากกว่า	 65	 ปี	 หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์

มากกว่า	4	เดือน	เด็กอายุ	6	เดือนถึง	2	ปี	และกลุ่มเป้าหมายอื่นที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แหง่ชาตกิำาหนด	ทัง้นีค้รอบคลุมกิจกรรมการจัดซ้ือ	การบรหิาร	การขนสง่/การเบกิจา่ยและการกระจาย 

วัคซีนให้แก่หน่วยบริการทั่วประเทศผ่านระบบ	 VMI	 ตามจำานวนท่ีมีการให้บริการ	 สำาหรับแนวทาง

การดำาเนินงานและค่าการจัดการแก่หน่วยบริการและหน่วยงานที่ดำาเนินการเป็นไปตามเงื่อนไข	 

หลักเกณฑ์	และอัตราที่	สปสช.กำาหนด	ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง	

2.1.3)		 ค่าสมุดบันทึกสุขภาพและเวชภัณฑ์/วัสดุทางการแพทย์ 

ตามความจำาเป็น	 โดยสนับสนุนผ่านกรมอนามัย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำาเนินงานโดย	 สปสช.	 

เพื่อดำาเนินการจัดพิมพ์/จัดหาและจ่ายให้หน่วยบริการ/สถานบริการตามจำานวนที่มีการให้บริการ

2.2)	 ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสำาคัญระดับ

ประเทศ	(National	Priority	Program)	เป็นค่าใช้จ่ายให้หน่วยบริการ/สถานบริการ	หน่วยงานและ

องค์กร	 เพื่อเพิ่มความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการ	 ลดอัตราป่วย/ตายและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 

ที่สำาคัญของประเทศ	โดยในปีงบประมาณ	2558	มีแผนงานดำาเนินการ	ได้แก	่
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แผนง�น วัตถุประสงค์ ก�รดำ�เนินง�น

1.	การป้องกันและควบคุมความผิดปกติแต่กำาเนิด

1.1	การป้องกันและ
ควบคุมโรคโลหิตจาง	
ธาลัสซีเมีย	

1.	เพื่อให้คู่เสี่ยงเข้าถึงบริการและได้
รับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด	

2.	เพื่อให้คู่เสี่ยงที่มีผลการตรวจ
วินิจฉัยก่อนคลอดผิด	ปกติเข้าถึง
บริการยุติการตั้งครรภ์

1.	การพัฒนาระบบ	กลไกการบริหาร
จัดการ/บริการ	

2.	การสนับสนุนกลไกทางการเงิน	โดย
สปสช.จ่ายชดเชย/เพิ่มเติม	กรณี
-	การตรวจยืนยันโลหิตจางธาลัสซีเมีย 
ทุกขั้นตอนในคู่เสี่ยง	(สามีและ	
ภรรยาตั้งครรภ์)	

-	การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์
-	การสิ้นสุดการตั้งครรภ์

3)	การพัฒนาศักยภาพ

1.2	การป้องกันและ
ควบคุมภาวะพร่อง
ไทรอยด์ฮอร์โมน 
ในเด็กแรกเกิด

เด็กแรกเกิดได้รับการตรวจคัดกรอง
ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน	และใน
รายที่มีผลตรวจคัดกรอง	ผิดปกติได้รับ
การตรวจยืนยันและดูแลต่อเนื่อง

1.	การพัฒนาระบบ	กลไกการบริหาร
จัดการ	

2.	การสนับสนุนกลไกทางการเงิน

2.	การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

2.1	การตรวจประเมิน
และดูแลพัฒนาการเด็ก

1.	เด็กอายุ	9,	18,	30	และ	42	เดือน	
ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการ	

2.	เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
ดูแลต่อเนื่อง

1.	การพัฒนาระบบ	กลไกการบริหาร
จัดการ/บริการ	

2.	การสนับสนุนกลไกทางการเงิน
3.	การพัฒนาศักยภาพ

3.	การป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น

3.1	การป้องกันและ
ควบคุมการตั้งครรภ์ 
ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น

1.	ลดปัญหาการตั้งครรภ์/ตั้งครรภ์ซำ้า
ในวัยรุ่น

2.	วัยรุ่นได้รับการป้องกันการยุติการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย

1.	การสนับสนุนกลไกทางการเงิน	โดย
สปสช.จ่ายเพิ่มเติมกรณีบริการใส่ห่วง
อนามัยและยาฝังคุมกำาเนิดสำาหรับ 
วัยรุ่นอายุตำ่ากว่า	20	ปี

2.	การสนับสนุนเครือข่ายการบริการ

ทัง้น้ีรายละเอยีดการดำาเนนิงานของแผนงานและการสนบัสนนุกลไกทางการเงนิ	สปสช.จะแจ้ง

ให้ทราบโดยเรว็	สำาหรบัแผนงาน/โครงการเพิม่เตมินอกเหนือจากน้ีเป็นไปตามแนวทางท่ีผ่านความเหน็

ชอบจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาต	ิซึ่ง	สปสช.จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
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2.3)	คา่ใชจ่้ายสำาหรบัสนบัสนนุและสง่เสรมิการจดับรกิาร	ไม่เกนิ	1	บาทตอ่คน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขตามแผนงาน/โครงการ 

ใน	2.2)	และกรณอีืน่ๆ	ประกอบดว้ยการพฒันาระบบ	กลไกการบรหิารจดัการ/การบรกิารสาธารณสขุ	

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	 ระบบข้อมูลสารสนเทศรวมถึงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเอกชน/ 

ภาคประชาชน	 และการกำากับติดตามประเมินผล	 การมีข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับประสิทธิผล

ประสิทธิภาพการบริการ	 โดย	 สปสช.จ่ายให้หน่วยบริการ/สถานบริการ	 หน่วยงานและองค์กรท่ีรับ

ดำาเนินการ	

2.3.1)		 แนวทางการสนับสนุน

1)		 สปสช.จัดหาและกระจายวัคซีน	 สมุดบันทึกสุขภาพ	

เวชภณัฑ์และวสัดทุางการแพทย์	ให้หน่วยบรกิาร/สถานบรกิารท่ัวประเทศตามจำานวนท่ีมีการให้บรกิาร	

โดยวคัซีนพืน้ฐานและวคัซนีไข้หวดัใหญ่กระจายผ่านระบบ	VMI	สมดุบนัทกึสขุภาพ	เวชภณัฑ์และวสัดุ

ทางการแพทย์ดำาเนินการโดยหน่วยงานที่รับดำาเนินการ	หรือ	สปสช.อาจดำาเนินการด้วยตนเอง

2)		 สปสช.จ ่ายเป ็นค ่าชดเชยบริการหรือเพิ่มเติมให ้ 

หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงาน	ที่ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่สำาคัญ	 ตาม

แนวทาง	 เงื่อนไข	หลักเกณฑ์และอัตราที่	สปสช.กำาหนด	รวมถึงค่าใช้จ่ายบริการตรวจคัดกรองภาวะ

พร่องไทรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกิด	 บริการตรวจยืนยันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทุกขั้นตอนและ

การบริการต่อเนื่อง	

3)		 สปสช.จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานหรือองค์กรทั้ง 

ภาครัฐและเอกชนโดยทำาสัญญาหรือข้อตกลงดำาเนินงาน	 เพ่ือดำาเนินการแผนงาน/โครงการตาม 

กรอบแนวทางที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเห็นชอบ

4.4.2  บริก�รสร้�งเสริมสุขภ�พและป้องกันโรคที่ดำ�เนินก�รในชุมชน

1)		วัตถุประสงค์

	 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ดำาเนินงานในชุมชน	 เป็นการ

สนับสนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้เป็นหน่วยรบัผดิชอบบรหิารจดัการและดำาเนนิงานให้ประชาชน

ในพืน้ทีเ่ข้าถงึบรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค	โดยเป็นไปตามความพร้อม	ความเหมาะสมและ

ความต้องการของท้องถิ่นหรือพื้นที่	ตามเจตนารมณ์แห่ง	พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	มาตรา	

18	(8)	และ	(9)	และมาตรา	47	

2)		กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย

	 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคท่ีดำาเนินการในชุมชน	 จำานวน	 

45 บาทต่อคน	 บริหารแบบ	 Global	 budget	 ระดับเขต	 โดยคำานวณตามจำานวนประชาชนไทย 



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558116   

ทุกสิทธใินพืน้ทีร่บัผดิชอบ	เพือ่ดำาเนนิงานสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคในรปูแบบความร่วมมอืกบั

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิสปสช.เขตจดัสรร 

ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมดำาเนินงาน	 

โดยจ่ายตามจำานวนประชาชนไทยทุกสิทธิในพื้นที่รับผิดชอบของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่นั้น	 หากมีเงินหลือจากกรณีท้องถ่ินยังไม่พร้อมร่วมดำาเนินงาน	 ให้	 สปสช.เขตปรับ

เกลี่ยเป็นค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำาหรับบริการพื้นฐานตามข้อ	4.4.3	 โดย

ความเห็นชอบของ	อปสข.	

กรณีพื้นที่	สปสช.เขต	13	กรุงเทพมหานคร	ซึ่งยังไม่มีกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ในระดับท้องถิ่น	 สปสช.จัดสรรงบบริการที่ไม่ได้ใช้ส่วนน้ีเป็นค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคสำาหรับบริการพื้นฐาน	ตาม	ข้อ	4.4.3	

3)		แนวทางการสนับสนุน/กรอบการดำาเนินงาน

	 สปสช.จดัสรรค่าใช้จ่ายบรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคทีด่ำาเนนิการ

ในชุมชน	เพื่อให้	สปสช.เขตบริหารจัดการ	ดังนี	้

3.1)		 แนวทางการดำาเนนิงานและบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ

ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เรื่องการ

กำาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดำาเนินงานและบริหารจัดการกองทุน

หลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที	่พ.ศ.	2557	ลงวนัที	่19	กมุภาพนัธ	์2557	รวมถงึประกาศ

คณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ

เรื่อง	การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที	่พ.ศ.	2557	

โดยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นท่ี	 ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริม 

เป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนฯ	ท้องถิ่นอนุมัต	ิดังนี้

3.1.1)		 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ 

	 หน่วยบริการ	 หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	 โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุข

ภาพ	 การป้องกันโรค	 การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จำาเป็นต่อ

สุขภาพและการดำารงชีวิต	 เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก	กลุ่มผู้สูงอายุ	กลุ่มคนพิการ	กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ

ท่ีมีความเสี่ยง	 และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่	 สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.1.2)		 เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่น

ในพื้นที่	 ได้ดำาเนินงานตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ	การป้องกัน

โรค	ใหแ้กส่มาชกิหรอืประชาชนในพืน้ที	่และกรณมีีความจำาเปน็ตอ้งจัดซือ้วสัดท่ีุมีลกัษณะเปน็ครภุณัฑ์
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ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน	5,000	บาทต่อโครงการ	วัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้อยู ่

ในความดแูลและบำารงุรกัษาของกลุม่หรอืองคก์รประชาชนหรอืหน่วยงานอ่ืนท่ีไดร้บัการสนับสนุนน้ันๆ

3.1.3)		 เพือ่สนบัสนนุและสง่เสรมิกจิกรรมการสรา้งเสรมิสขุภาพ	การ

ปอ้งกนัโรค	การฟืน้ฟสูมรรถภาพและการรกัษาพยาบาลระดบัปฐมภมูเิชงิรกุของศนูยเ์ดก็เลก็หรอืศนูย์

ชือ่อืน่ทีด่ำาเนนิกจิกรรมเกีย่วกบัการพฒันาและดแูลเดก็เลก็ในชุมชน	หรอืศนูยพ์ฒันาและฟืน้ฟคูณุภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการหรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ดำาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต 

ผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน	 ตามหลักเกณฑ์ที่	 สปสช.กำาหนด	 เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15  

ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น

3.1.4)		 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 

หลกัประกนัสขุภาพใหม้ปีระสทิธภิาพ	ทัง้นีต้อ้งไมเ่กนิรอ้ยละ	15	ของเงนิรายรบัของกองทนุหลกัประกนั

สุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น	 และในกรณีท่ีมีความจำาเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง

โดยตรง	ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน	20,000	บาทต่อหน่วย	 โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบ

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่โดยอนโุลม	และครภุณัฑท์ีจ่ดัหาได	้ใหอ้ยูใ่นความดแูลและบำารงุรกัษา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ

3.1.5)		 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่	 ให้คณะกรรมการ 

กองทนุฯ	ท้องถิน่พจิารณาอนมุตัจิา่ยเงนิกองทนุเพือ่สนบัสนนุและสง่เสรมิกจิกรรมในการปอ้งกนัและ

แก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำาเป็น	เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ได้

3.2)		 แผนการดำาเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 

หรือพื้นที่	 ปีงบประมาณ	 2558	 โดยมี	 สปสช.เขต	 1-12	 เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานกับกองทุน 

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	ดังนี้

ลำ�ดับ ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น ระยะเวล�

1 สปสช.ส่วนกลาง	ส่งข้อมูลฐานประชากร	ณ	1	ก.ค.	2557	ส่งให	้
สปสช.เขต

ก่อน	31	ก.ค.	57

2 สปสช.เขต	ปรับเกลี่ยประชากร	ป	ี2558 ก่อน	31	ส.ค.	57

3 −	 สปสช.ส่วนกลาง	แจ้งวงเงินงบประมาณและรหัสงบประมาณ	 
ป	ี2558	ให้	สปสช.เขต

−	 สปสช.เขต	พิจารณา	อปท.ที่สมัครเข้าร่วมดำาเนินงาน	ปี	2558
−	 สปสช.เขต	ตั้งเรื่องโอนเงิน	ส่ง	สปสช.ส่วนกลาง
−	 อปท.	สมทบเงินเข้ากองทุนตามสัดส่วนที่กำาหนด

1	ต.ค.57-31	ธ.ค.	57
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ลำ�ดับ ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น ระยะเวล�

4 −	 กองทุนจัดทำาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประจำาปี	2558
−	 กองทุนบันทึกผลการดำาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม	และรายงานทางการเงิน

1	ต.ค.57-30	ก.ย.	58

5 การติดตามประเมินผลกองทุน	และบันทึกข้อมูลในโปรแกรม	 
รอบที่	1	ป	ี2558
−	 การประเมินตนเอง	โดยคณะกรรมการกองทุน
−	 การประเมินจากทีมประเมินภายนอก	โดยทีมประเมิน 

ระดับอำาเภอ

1-30	เม.ย.	58

6 สปสช.ส่วนกลาง/สปสช.เขต	เยี่ยมติดตามหนุนเสริมกองทุน 1	พ.ค.-30	ก.ย.	58

7 การติดตามประเมินผลกองทุน	และบันทึกข้อมูลในโปรแกรม	 
รอบที่	2	ปี	2558
−	 การประเมินตนเอง	โดยคณะกรรมการกองทุน
−	 การประเมินจากทีมประเมินภายนอก	โดยทีมประเมิน 

ระดับอำาเภอ

1-31	ต.ค.	58

8 อปท.	จัดทำาสรุปผลการดำาเนินงาน	และรายงานการรับจ่ายและเงิน
คงเหลือของกองทุน	รายไตรมาส	(ไตรมาส	1-4)	และ	ประจำาปี	 
ส่ง	สปสช.เขต

1-30	ม.ค.	58
1-30	เม.ย.	58
1-30	ก.ค.58
1-30	ต.ค.58
1-30	พ.ย.	58

9 สปสช.เขต	สำาเนาสรุปผลการดำาเนินงาน	และรายงานการรับจ่าย
และเงินคงเหลือของกองทุน	ประจำาปี	2558	ส่ง	สปสช.ส่วนกลาง/
สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/สำานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินจังหวัด

1-31	ธ.ค.	58

3.3)	 หลักเกณฑ์การเข้าร่วมจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ 

ท้องถิ่นหรือพื้นที่	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนให้ดำาเนินงานและบริหารจัดการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ	ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

3.3.1)	 มีความประสงค์เข้าร่วมบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ

3.3.2)		 มกีารดำาเนินกจิกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรคในพืน้ที่

มาก่อนแล้ว	 และมีการจัดทำาแผนและดำาเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต	 โดยการมีส่วนร่วมของ

ภาคีต่างๆ	ในพื้นที่
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3.3.3)		 มคีวามพรอ้มในการอดุหนนุเงนิหรอืงบประมาณตามอตัราสว่น

ที่กำาหนด

3.4)		 หลักเกณฑ์การสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ 

ทอ้งถิน่หรอืพืน้ที	่ให้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สมทบเงนิเขา้กองทนุไมน่อ้ยกวา่อตัรารอ้ยละของเงนิ 

ที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ดังนี้

3.4.1)		 องค์การบริหารส่วนตำาบลขนาดเล็ก	 สมทบเงินไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ	30

3.4.2)		 องค์การบริหารส่วนตำาบลขนาดกลาง	 สมทบเงินไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	40

3.4.3)		 องค์การบรหิารสว่นตำาบลขนาดใหญห่รอืเทศบาลตำาบล	สมทบ

เงินไม่น้อยกว่าร้อยละ	50

3.4.4)		 เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครหรือองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นรูปแบบอื่น	สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ	60

3.5)		 การกำากับ	ติดตาม	และประเมินผล

3.5.1)		 การบันทึกข้อมูลพื้นฐาน	 รายงานกิจกรรม	 รายงานด้าน 

การเงิน	 รายงานการประเมินตนเองผ่านระบบโปรแกรมออนไลน์ทางเวบไซต์	 http://tobt.nhso.

go.th/obt	ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

3.5.2)		 สปสช.ส่วนกลาง/สปสช.เขต	 กำากับ	 ติดตาม	 และลงพื้นที่ 

ตรวจเยี่ยม

3.5.3)		 การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดับพ้ืนท่ี	ระดับจังหวัด	ระดับเขต

4.4.3  บริก�รสร้�งเสริมสุขภ�พและป้องกันโรคสำ�หรับบริก�รพื้นฐ�น

	 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำาหรับบริการพื้นฐาน	 เป็นค่าใช้จ่าย

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามชุดสิทธิประโยชน์	 (รวมถึงบริการทันตกรรมส่งเสริม

ป้องกนั)	แก่ประชาชนไทยทุกสิทธิทัง้ในและนอกหน่วยบรกิาร	บรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค

เพือ่การแก้ปัญหาพืน้ที	่รวมทัง้สนบัสนนุและส่งเสรมิการจดับรกิาร	โดยจ่ายค่าใช้จ่ายให้หน่วยบรกิาร/

สถานบริการ/หน่วยงาน/องค์กร/ภาคประชาชน	 (บุคคล/กลุ่มบุคคล/คณะบุคคล)	 เพื่อให้ประชาชน

สามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ณ	 หน่วยบริการทุกแห่งซึ่งตั้งอยู่ภายในจังหวัดท่ีอาศัย

หรอืลงทะเบยีนไว้ทัง้นีต้้องเป็นหน่วยบรกิารประจำาและเครอืข่ายในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

หรือสถานบริการที่สมัครใจเข้าร่วมจัดบริการ	 หรืออาจกำาหนดให้ประชาชนรับบริการโดยไม่เสีย 
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ค่าใช้จ่ายทีห่น่วยบรกิารทกุแห่งภายในเขต	โดยสปสช.เขตปรึกษาหารอืกบัหน่วยบรกิารและผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสยี	และอปสข.ให้ความเหน็ชอบ	(ยกเว้นกรณฝีากครรภ์ตามนโยบาย	“ฝากท้องทุกที	่ฟรทีกุสทิธ”ิ	

สามารถไปใช้บริการได้ที่หน่วยบริการทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)

1)		วัตถุประสงค์

1.1)		 เพื่อจัดการให้มีบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั้งเชิงรับและ

เชิงรุกรวมถึงบริการเสริมให้ประชาชนทุกสิทธิเข้าถึงบริการอย่างครอบคลุมมากขึ้น	

1.2)		 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน	 องค์กรเอกชน

และภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำาเนินการแสวงหาผลกำาไร	 เพื่อดำาเนินการหรือจัดบริการ 

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในพื้นที่

1.3)		 การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อการแก้ปัญหาพื้นที่

1.4)		 สนับสนุนและส่งเสริมระบบ	 เพื่อลดปัญหา	 (gap)	 การเข้าถึงบริการ/

คุณภาพบริการ	รวมทั้งการกำากับติดตามและประเมินผล	ระดับเขต/จังหวัด/อำาเภอ

2)		กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย

2.1)		 คา่ใชจ้า่ยบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรคสำาหรบับรกิารพืน้ฐาน	

จำานวนไม่น้อยกว่า	214.40	บาทต่อคน	บริหารเป็นระดับเขต	โดยคำานวณและจัดสรรเงินเป็น	Global	

budget	ระดบัเขตตามจำานวนประชากร	โครงสรา้งอายแุละผลงานบรกิาร/อตัราความครอบคลมุบรกิาร	

ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการคำานวณมีแหล่งที่มาดังนี้

2.1.1)		 จำานวนประชากรไทยทุกสิทธิ	 ใช้ฐานข้อมูลจำานวนประชากร

สิทธิต่าง	ๆ	รวมสิทธิว่าง	จากศูนย์ทะเบียนข้อมูล	สปสช.	ณ	วันที่	1	กรกฎาคม	2557	

2.1.2)	 จำานวนประชากรไทยทุกสิทธิตามโครงสร้างอายุ	 ใช้ฐานข้อมูล

จำานวนประชากรสิทธิต่าง	ๆ	รวมสิทธิว่างจากศูนย์ทะเบียนข้อมูล	สปสช.	ณ	วันที	่1	กรกฎาคม	2557	

2.1.3)		 ข้อมูลผลงานบริการตามชุดกิจกรรมภายใต้สิทธิประโยชน์

แต่ละกลุ่มวัยทุกสิทธิ	 ซึ่งเป็นผลงานบริการ	 P&P	 ที่หน่วยบริการประจำาและเครือข่ายหน่วยบริการ/

สถานบริการจัดส่งข้อมูลแก่สปสช.ตามชุดข้อมูลการบริการผู้ป่วยนอกและบริการสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรครายบุคคล	 (OP/PP Individual	 data	หรือ 21/43 แฟ้ม)	 และข้อมูลผลงานบริการ 

คัดกรองมะเร็งปากมดลูก	 (Pap	Registry	Program)	 โดยใช้ข้อมูลผลงานบริการช่วงระยะเวลา	1	ปี	 

(ผลงานไตรมาส	3	และ 4	ปีงบประมาณ	2556	และผลงานไตรมาส	1	และ	2	ปีงบประมาณ	2557)	

และตน้ทุนบรกิารรายกจิกรรม	(Activity	based	costing)	ในการคำานวณคา่ใชจ้า่ย	โดยกจิกรรมบรกิาร

ตามกลุ่มวัยที่ใช้ในการคำานวณเพื่อจ่ายตามผลงานบริการ	P&P	ได้แก่	บริการฝากครรภ์	บริการตรวจ

หลังคลอด	 บริการวางแผนครอบครัว	 การตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก	 บริการวัคซีนตามโปรแกรม 
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พื้นฐาน	 งานอนามัยโรงเรียน	 บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดัน

โลหิตสูง	บริการตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้าและบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

2.2)		 สปสช.เขตบริหารเงิน	Global	budget	ระดับเขตตามกรอบแนวทาง

และหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายที่กำาหนดและสามารถเพิ่มหลักเกณฑ์ในระดับพื้นท่ีได้	 โดย

แนวทางการจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจาก	 อปสข.	 ทั้งนี้การกำาหนดแนวทางการจ่ายต้องอำานวยให้

ประช�ชนไทยทุกสิทธิส�ม�รถใช้บริก�รได้โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย ณ หน่วยบริก�รทุกแห่งซ่ึงตั้งอยู่

ภ�ยในจังหวัด (หรือเขตต�มที่พื้นที่เห็นชอบร่วมกัน) ท่ีอ�ศัยหรือลงทะเบียนไว้	 รวมถึงการฝาก

ครรภต์ามนโยบาย	”ฝากทอ้งทกุที	่ฟรทีกุสทิธ”ิ	ซึง่สามารถใช้บรกิารโดยไม่เสยีคา่ใช้จ่ายท่ีหน่วยบรกิาร 

ทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 เพ่ือให้หน่วยบริการสามารถวางแผนและบริหารจัดการให้

ประชาชนเขา้ถงึบรกิารไดอ้ยา่งครอบคลมุรวมทัง้กำาหนดเปา้หมายผลงานบรกิารภายใตค้า่ใช้จา่ยทีไ่ดร้บั

อยา่งเหมาะสม	สปสช.เขตควรแจ้งหนว่ยบรกิารไดร้บัรูถ้งึวงเงนิทัง้หมดทีจ่ะไดร้บัตัง้แตต่น้ปงีบประมาณ	

กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายบรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค

สำาหรับบริการพื้นฐาน	มีดังนี้	



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558122	  

ก�
รจ

ัดส
รร

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์
หน

่วย
ง�

นร
ับค

�่ใ
ช้จ

่�ย
แน

วท
�ง

ก�
รส

นับ
สน

ุน/
กร

อบ
ก�

รด
ำ�เ

นิน
ง�

น

1)
	ไม

่น้อ
ยก

ว่า
	2

0	
บา

ท

ต่อ
คน

เพ
ื่อจ

่าย
ตา

มเ
กณ

ฑ์ค
ุณ
ภา

พ

ผล
งา

นบ
ริก

าร
	(Q

O
F)

 

หน
่วย

บร
ิกา

ร/
 

สถ
าน

บร
ิกา

ร

บูร
ณ
าก

าร
กา

รจ
ัดก

าร
กับ

งบ
จ่ำ

ยต
ำม

เก
ณ

ฑ์ค
ุณ

ภำ
พแ

ละ
ผล

งำ
นบ

ริก
ำร

ปฐ
มภ

ูมิ 

2)
	ไม

่เก
ิน	

8	
บา

ทต
่อค

น	

สำา
หร

ับพ
ื้นท

ี่	ส
ปส

ช.
เข
ต	

13
	ก

รุง
เท

พม
หา

นค
ร	
ให

้

สา
มา

รถ
ปร

ับค
่าใ
ช้จ

่าย

ได
้มา

กก
ว่า

ที่ก
ำาห

นด
	

โด
ยค

วา
มเ

ห็น
ชอ

บข
อง

	

อป
สข

.

เพ
ื่อเ

ป็น
ค่า

ใช
้จ่า

ยบ
ริก

าร

สร
้าง

เส
ริม

สุข
ภา

พแ
ละ

ป้อ
งก

ันโ
รค

ที่ต
้อง

กา
รเ
ร่ง

รัด

กา
รเ
ข้า

ถึง
บร

ิกา
รห

รือ
 

แก
้ปัญ

หา
พื้น

ที่ร
ะด

ับเ
ขต

/

จัง
หว

ัดต
าม

คว
าม

จำา
เป

็นท
าง

สุข
ภา

พ

หน
่วย

บร
ิกา

ร/
 

สถ
าน

บร
ิกา

ร/
หน

่วย
งา

น/

อง
ค์ก

ร/
ภา

คป
ระ

ชา
ชน

เป
็นค

่าใ
ช้จ

่าย
สำา

หร
ับบ

ริก
าร

สร
้าง

เส
ริม

สุข
ภา

พแ
ละ

ป้อ
งก

ันโ
รค

ที่เ
ป็น

ปัญ
หา

เฉ
พา

ะพ
ื้นท

ี่รว
มถ

ึงพ
ื้นท

ี่พิเ
ศษ

/ก
ลุ่ม

เป
้าห

มา
ยเ

ฉพ
าะ

	ได
้แก

่	บ
ริก

าร
ที่ต

้อง
มี

กา
รบ

ริห
าร

จัด
กา

รใ
นภ

าพ
รว

มร
ะด

ับเ
ขต

หร
ือจ

ังห
วัด

	(อ
าท

ิ	ก
าร

ตร
วจ

คัด
กร

อง

ตา
ต้อ

กร
ะจ

ก	
ทัน

ตก
รร

มส
่งเ
สร

ิมป
้อง

กัน
	ก

าร
จัด

บร
ิกา

รเ
ชิง

รุก
เพ

ื่อใ
ห้ผ

ู้มีส
ิทธ

ิ

ปร
ะก

ันส
ังค

ม/
แร

งง
าน

นอ
กร

ะบ
บ/

คน
ชา

ยข
อบ

เข
้าถ

ึงบ
ริก

าร
	ก

าร
ป้อ

งก
ันแ

ละ

คว
บค

ุมโ
รค

ติด
ต่อ

ทา
งเ
พศ

สัม
พัน

ธ	์
กา

รจ
ัดก

าร
ปัจ

จัย
เส

ี่ยง
	เป

็นต
้น)

	ก
าร

จ่า
ย

เพ
ื่อใ

ห้ม
ีทา

งเ
ลือ

กใ
นก

าร
เข
้าถ

ึงบ
ริก

าร
	(อ

าท
	ิจ

่าย
ให

้หน
่วย

บร
ิกา

ร/
สถ

าน
บร

ิกา
ร

อื่น
จัด

บร
ิกา

รเ
ชิง

รุก
หร

ือบ
ริก

าร
เส

ริม
จา

กป
กต

ิเข
้าไ
ปใ

นช
ุมช

น/
โร
งเร

ียน
หร

ือ

สถ
าน

ปร
ะก

อบ
กา

ร	
จ่า

ยใ
ห้ภ

าค
ปร

ะช
าช

น/
อง

ค์ก
รเ
อก

ชน
เพ

ื่อด
ำาเ
นิน

งา
นห

รือ

จัด
บร

ิกา
รเ
สร

ิมเ
พิ่ม

เต
ิมจ

าก
ปก

ติส
ำาห

รับ
คน

ชา
ยข

อบ
	เป

็นต
้น)

	แ
ละ

จ่า
ยเ

พื่อ

จูง
ใจ

ให
้เก

ิดก
าร

บร
ิกา

รท
ี่เพ

ิ่มค
วา

มค
รอ

บค
ลุม

แล
ะค

ุณ
ภา

พผ
ลง

าน
บร

ิกา
ร	
(อ

าท
	ิ

จ่า
ยเ

พิ่ม
เต

ิมแ
ก่ห

น่ว
ยบ

ริก
าร

ตา
มต

ัวช
ี้วัด

ผล
ผล

ิตแ
ละ

ผล
ลัพ

ธ์ท
ี่ส ำา

คัญ
ขอ

งพ
ื้นท

ี	่

เป
็นต

้น)
	



ส่วนที่  2 

ส่วนที่ 2 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	ปีงบประมาณ	2558	 	|			123

ก�
รจ

ัดส
รร

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์
หน

่วย
ง�

นร
ับค

�่ใ
ช้จ

่�ย
แน

วท
�ง

ก�
รส

นับ
สน

ุน/
กร

อบ
ก�

รด
ำ�เ

นิน
ง�

น

3)
	ไม

่เก
ิน	

5	
บา

ทต
่อค

น
เพ

ื่อเ
ป็น

ค่า
ใช

้จ่า
ยใ

นก
าร

สน
ับส

นุน
แล

ะส
่งเ
สร

ิม

กา
รจ

ัดบ
ริก

าร
	ก

าร
กำา

กับ

ติด
ตา

มแ
ละ

ปร
ะเ
มิน

ผล
	

กา
รม

ีข้อ
มูล

เช
ิงป

ระ
จัก

ษ์

เก
ี่ยว

กับ
ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พ

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

กา
รบ

ริก
าร

	 

กา
รพ

ัฒ
นา

ระ
บบ

บร
ิกา

ร

ปฐ
มภ

ูม	ิ
กา

รแ
พท

ย์แ
ผน

ไท
ย 

เพ
ื่อส

ร้า
งเ
สร

ิมส
ุขภ

าพ
แล

ะ

ป้อ
งก

ันโ
รค

	แ
ละ

ระ
บบ

สุข
ภา

พช
ุมช

นเ
พื่อ

เพ
ิ่มก

าร

เข
้าถ

ึงห
รือ

คุณ
ภา

พบ
ริก

าร
	

กา
รส

นับ
สน

ุนก
าร

มีส
่วน

ร่ว
ม  

ขอ
งภ

าค
ปร

ะช
าช

นห
รือ

หน
่วย

งา
นภ

าค
ีที่เ

กี่ย
วข

้อง

หน
่วย

บร
ิกา

ร/
สถ

าน

บร
ิกา

ร/
หน

่วย
งา

น/

อง
ค์ก

ร/
ภา

คป
ระ

ชา
ชน

สำา
หร

ับส
นับ

สน
ุนก

าร
ดำา

เน
ินง

าน
	ก

าร
ส่ง

เส
ริม

ระ
บบ

บร
ิกา

รข
อง

หน
่วย

บร
ิกา

ร

แล
ะร

ะบ
บส

ุขภ
าพ

ชุม
ชน

	ก
าร

พัฒ
นา

ระ
บบ

บร
ิกา

รป
ฐม

ภูม
ิ	ก

าร
แพ

ทย
์แผ

นไ
ทย

 

เพ
ื่อส

ร้า
งเ
สร

ิมส
ุขภ

าพ
แล

ะป
้อง

กัน
โร
ค	

เพ
ื่อล

ดป
ัญ
หา

 (g
ap

)	ก
าร

เข
้าถ

ึงบ
ริก

าร
/ 

คุณ
ภา

พบ
ริก

าร
	ร
วม

ทั้ง
กา

รส
นับ

สน
ุนห

น่ว
ยง

าน
สำา

หร
ับก

าร
บร

ิหา
รจ

ัดก
าร

	

กา
รก

ำาก
ับต

ิดต
าม

แล
ะป

ระ
เม

ินผ
ล	

โด
ยม

ีแน
วท

าง
ดำา

เน
ินก

าร
	อ

าท
	ิก

าร
พัฒ

นา

ศัก
ยภ

าพ
กอ

งท
ุนฯ

ใน
ระ

ดับ
ท้อ

งถ
ิ่น	

กา
รป

้อง
กัน

แล
ะแ

ก้ไ
ขป

ัญ
หา

กา
รต

ั้งค
รร

ภ์

วัย
รุ่น

/ป
ัญ
หา

สุข
ภา

พช
่อง

ปา
ก/

ปัญ
หา

สุข
ภา

พต
าม

กล
ุ่มว

ัย	
กา

รส
่งเ
สร

ิม/

สน
ับส

นุน
กล

ไก
กำา

กับ
ติด

ตา
มส

ุขภ
าพ

ช่อ
งป

าก
	ก

าร
พัฒ

นา
ระ

บบ
	ก

ลไ
กเ

พื่อ
เพ

ิ่ม

กา
รเ
ข้า

ถึง
บร

ิกา
รต

าม
กล

ุ่มว
ัย	

กา
รส

นับ
สน

ุนห
น่ว

ยง
าน

เพ
ื่อบ

ริห
าร

จัด
กา

รแ
ละ

กำา
กับ

ติด
ตา

มก
าร

ทำา
งา

นข
อง

หน
่วย

บร
ิกา

ร	
กา

รส
นับ

สน
ุนก

าร
พัฒ

นา
บร

ิกา
ร

เพ
ื่อก

าร
เข
้าถ

ึงบ
ริก

าร
ตา

มบ
ริบ

ทข
อง

พื้น
ที	่

เป
็นต

้น	
โด

ยค
าด

หว
ังเ
ป้า

หม
าย

กา
ร

ดำา
เน

ินง
าน

	อ
ย่า

งน
้อย

	3
	เร

ื่อง
	ด

ังน
ี้

1)
	

มีร
ะบ

บ/
กล

ไก
	เพ

ื่อเ
พิ่ม

กา
รเ
ข้า

ถึง
บร

ิกา
ร/

คุณ
ภา

พบ
ริก

าร
	ข

อง

ปร
ะช

าช
น	

2)
	

มีร
ูปแ

บบ
กา

รจ
ัดบ

ริก
าร

ที่เ
อื้อ

/ส
่งเ
สร

ิมก
าร

เ ข
้าถ

ึงบ
ริก

าร
ขอ

ง

ปร
ะช

าช
นใ

นพ
ื้นท

ี่พิเ
ศษ

	(เ
ขต

เม
ือง

/ท
ุรก

ันด
าร

)	ห
รือ

กล
ุ่มเ

ป้า
หม

าย

เฉ
พา

ะ	
เช
่น	

กล
ุ่มผ

ู้ใช
้แร

งง
าน

	เก
ษต

รก
ร	
ผู้ต

้อง
ขัง

	ฯ
ลฯ

3)
	

มีบ
ริก

าร
ทา

งเ
ลือ

ก 	
เพ

ื่อใ
ห้ป

ระ
ชา

ชน
สา

มา
รถ

เข
้าถ

ึงบ
ริก

าร
เพ

ิ่มข
ึ้น



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558124	  

ก�
รจ

ัดส
รร

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์
หน

่วย
ง�

นร
ับค

่�ใ
ช้จ

่�ย
แน

วท
�ง

ก�
รส

นับ
สน

ุน/
กร

อบ
ก�

รด
ำ�เ

นิน
ง�

น

4)
	ส

่วน
ที่เ

หล
ือ	

(ป
ระ

มา
ณ
	1

81
.4
0	

บา
ท

ต่อ
คน

)

เพ
ื่อเ

ป็น
ค่า

ใช
้จ่า

ยส
ำาห

รับ

กา
รจ

ัดบ
ริก

าร
สร

้าง
เส

ริม
 

สุข
ภา

พแ
ละ

ป้อ
งก

ันโ
รค

ตา
มช

ุดส
ิทธ

ิปร
ะโ

ยช
น์แ

ก่

ปร
ะช

าช
นไ

ทย
ทุก

สิท
ธิท

ี่

ใช
้บร

ิกา
รท

ี่หน
่วย

บร
ิกา

ร/

สถ
าน

บร
ิกา

รห
รือ

ใน
ชุม

ชน
	

โด
ยป

ระ
ชา

ชน
ไท

ยท
ุกส

ิทธ
ิ

สา
มา

รถ
ใช

้บร
ิกา

รไ
ด้โ

ดย
ไม

่

เส
ียค

่าใ
ช้จ

่าย
	ณ

	 

หน
่วย

บร
ิกา

รท
ุกแ

ห่ง
ซึ่ง

 

ตั้ง
อย

ู่ภา
ยใ

นจ
ังห

วัด
	 

(ห
รือ

เข
ตต

าม
ที่พ

ื้นท
ี่เห

็น

ชอ
บร

่วม
กัน

)ท
ี่อา

ศัย
หร

ือ 

ลง
ทะ

เบ
ียน

ไว
้

หน
่วย

บร
ิกา

ร/
 

สถ
าน

บร
ิกา

ร

จ่า
ยแ

บบ
เห

มา
จ่า

ยต
่อค

น	
ที่อ

าจ
ปร

ับด
้วย

โค
รง

สร
้าง

อา
ย	ุ

ผล
งา

นบ
ริก

าร
	แ

ละ

หร
ือจ

่าย
ตา

มร
าย

กา
รบ

ริก
าร

	แ
ละ

หล
ักเ

กณ
ฑ์เ

พิ่ม
เต

ิมท
ี่ผ่า

นค
วา

มเ
ห็น

ชอ
บ

จา
ก	

อป
สข

.	โ
ดย

งบ
ส่ว

นน
ี	้(ร

วม
งบ

ปร
ะช

าก
รส

ิทธ
ิปร

ะก
ันส

ังค
มส

ิทธ
ิสว

ัสด
ิกา

ร

รา
ชก

าร
แล

ะส
ิทธ

ิว่า
ง	
ที่ไ

ม่ม
ีกา

รล
งท

ะเ
บีย

นเ
ลือ

กห
น่ว

ยบ
ริก

าร
ปร

ะจ
ำา)
	ส

าม
าร

ถ

ปร
ับเ

กล
ี่ยร

ะห
ว่า

งห
น่ว

ยบ
ริก

าร
ภา

ยใ
นจ

ังห
วัด

	ภ
าย

ใต
้กา

รห
าร

ือร
่วม

กัน
ใน

ระ
ดับ

จัง
หว

ัด	
แล

ะเ
สน

อต
่อ	

อป
สข

.เพ
ื่อพ

ิจา
รณ

า	
ทั้ง

นี้ก
าร

กำา
หน

ดแ
นว

ทา
ง 

หล
ักเ

กณ
ฑ์ก

าร
จ่า

ยง
บแ

ก่ห
น่ว

ยบ
ริก

าร
คว

รค
ำาน

ึงถ
ึง

		-
		น

โย
บา

ยก
าร

เข
้าร

ับบ
ริก

าร
ได

้ที่ห
น่ว

ยบ
ริก

าร
ภา

ยใ
นจ

ังห
วัด

/เข
ต	

ที่อ
ยู่อ

าศ
ัย

หร
ือล

งท
ะเ
บีย

นไ
ว้	
แล

ะน
โย

บา
ย	

“ฝ
าก

ท้อ
งท

ุกท
ี	่ฟ

รีท
ุกส

ิทธ
ิ”	

ที่ก
ำาห

นด
ให

้

สา
มา

รถ
เข
้าร

ับบ
ริก

าร
กับ

สถ
าน

บร
ิกา

รใ
นส

ังก
ัดก

ระ
ทร

วง
สา

ธา
รณ

สุข
ได

้ 

ทุก
แห

่ง	
จึง

คว
รจ

่าย
งบ

ส่ว
นน

ี้ให
้สถ

าน
บร

ิกา
รท

ี่ร่ว
มใ

ห้บ
ริก

าร
	เช

่น	
 

ศูน
ย์อ

นา
มัย

แม
่แล

ะเ
ด็ก

	เป
็นต

้น

		-
		ห

น่ว
ยบ

ริก
าร

/ส
ถา

นบ
ริก

าร
	ได

้รับ
กา

รจ
ัดส

รร
ค่า

ใช
้จ่า

ยส
อด

คล
้อง

กับ
 

กา
รใ
ห้บ

ริก
าร

	เพ
ื่อใ

ห้เ
กิด

คว
าม

เป
็นธ

รร
มส

ำาห
รับ

ผู้ใ
ห้บ

ริก
าร

		 -
		ก

าร
กำา

หน
ดเ

ป้า
หม

าย
ผล

งา
นบ

ริก
าร

ขอ
งห

น่ว
ยบ

ริก
าร

/ส
ถา

นบ
ริก

าร
	 

ภา
ยใ

ต้ค
่าใ
ช้จ

่าย
ที่ไ

ด้ร
ับ	

รว
มท

ั้งก
ำาห

นด
แน

วท
าง

กา
รก

ำาก
ับต

ิดต
าม

	แ
ละ

 

กา
รด

ำาเ
นิน

งา
นห

าก
ผล

งา
นบ

ริก
าร

ไม
่สอ

ดค
ล้อ

งก
ับเ

ป้า
หม

าย
ที่ก

ำาห
นด

		 -
		ก

าร
จ่า

ยแ
บบ

เห
มา

จ่า
ยใ

นส
่วน

ขอ
งป

ระ
ชา

กร
	n

on
	U

C	
ที่ไ

ม่ไ
ด้ล

งท
ะเ
บีย

น

ใน
ระ

บบ
หล

ักป
ระ

กัน
สุข

ภา
พแ

ห่ง
ชา

ติ	
(ส

ิทธ
ิปร

ะก
ันส

ังค
ม	

สิท
ธิส

วัส
ดิก

าร

รา
ชก

าร
แล

ะส
ิทธ

ิอื่น
)	ค

วร
สอ

ดค
ล้อ

งก
ับก

าร
ดูแ

ล/
จัด

บร
ิกา

รส
ำาห

รับ

ปร
ะช

าก
ร 	
no

n	
UC

	ข
อง

หน
่วย

บร
ิกา

ร	



ส่วนที่  2 

ส่วนที่ 2 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	ปีงบประมาณ	2558	 	|			125

4.5  การก�ากับ ติดตาม และประเมินผล
4.5.1	 ระดับประเทศ	 เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	โดย	สปสช.ดำาเนินการ

1)		การกำากบัตดิตามผลการดำาเนนิการตามตวัชีว้ดัทีก่ำาหนด	โดยใช้ข้อมลูบรกิาร

ผู้ป่วยนอกและ	 สร้างเสริมสุขภาพปัองกันโรครายบุคคล	 (43	 แฟ้ม)	 ข้อมูลบริการผู้ป่วยในรายบุคคล	

ข้อมูลการลงทะเบียนสิทธิ	การสำารวจวิจัย	การตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน	เป็นต้น

2)		การประเมินผล	 โดยการสำารวจระดับ	 Population-based	 เพื่อประเมิน 

การเข้าถงึบรกิาร	การสำารวจระดับ	Provider-based	เพือ่ประเมนิคณุภาพบรกิาร	และการประเมนิผล 

เฉพาะเรื่อง/ประเด็น

4.5.2		 ระดับพื้นที่	เพื่อเสนอต่อ	อปสข.	โดย	สปสช.เขต	ดำาเนินการ

1)		การกำากับติดตามผลการดำาเนินการตามตัวชี้วัดที่กำาหนด	

1.1)		 รายงานผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่กำาหนดร่วมกันใน

พื้นที่	 จากแหล่งข้อมูลที่กำาหนดร่วมกัน	 เช่น	 ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอกและ	 สร้างเสริมสุขภาพปัองกัน

โรครายบุคคล	 (43	 แฟ้ม)	 จากหน่วยบริการ/สสจ.	 รายงานข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/ 

แผนปฏิบัติการ	เป็นต้น

1.2)		 ติดตามให้	หน่วยงาน/องค์กร/ภาคประชาชน	ที่ได้รับการสนับสนุนงบ

ประมาณต้องรายงานผลผลติ/ผลลพัธก์ารดำาเนนิงานตามทีต่กลง	และสง่รายงานผลการดำาเนนิงานเมือ่

สิน้สดุแผนงานหรอืปีงบประมาณ	รวมทัง้ใหม้กีารรายงานความกา้วหนา้และสรปุผลการดำาเนนิงานตอ่

ที่ประชุม	อปสข.ตามระยะเวลาที่กำาหนด

2)		การประเมินผล	 โดยการสำารวจระดับ	 Population-based	 หรือ	 

Provider-based	 ตามระบบของ	 สปสช.	 และอาจมีการสำารวจเฉพาะเรื่องโดยไม่ซำ้าซ้อนกับระดับ

ประเทศ
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5.  การบริหารค่าใช้จ่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการ
แพทย์

การจัดหาบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	 สำาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ

เริ่มจากที่เน้นเฉพาะสำาหรับคนพิการให้สามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	 และ

ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการได้อย่างทั่วถึง	 ถึงปัจจุบันได้ขยายขอบข่ายการบริการเพิ่มเติมให้

ครอบคลมุการบรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์แก่คนพกิาร	ผูป่้วยภายหลงัการเจบ็ป่วยเฉยีบพลนั	

และผูสู้งอายุทีจ่ำาเป็นต้องได้รบัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ	และมีความร่วมมอืกบัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

ด้วยการสนบัสนนุงบบรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์ให้กบักองทนุฟ้ืนฟสูมรรถภาพทีจ่ำาเป็นต่อ

สขุภาพระดบัจังหวดั	เพือ่ให้เกดิการเข้าถงึบรกิารและสร้างความยัง่ยนืต่อระบบการจดัการด้านสขุภาพ	

รวมทั้งการมีส่วนร่วมขององค์กรคนพิการ	อีกทั้งภาคีอื่นๆ	ในพื้นที่มากขึ้น	

5.1  วัตถุประสงค์
5.1.1		 ให้คนพิการได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ	 และบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน

5.1.2		 ให้ผู้ป่วย	ผู้สูงอายุ	ที่มีความจำาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 ได้รับบริการ

ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน

5.1.3		 ให้หน่วยบริการและภาคีอื่น	พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	โดยการจัดหา

อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้กับคนพิการ	 รวมทั้งจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในหน่วยบริการและ 

ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.1.4		 ให้องค์กรคนพิการ	 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 และรวม

กลุ่มเกิดความเข้มแข็ง	 สามารถร่วมมือกับหน่วยบริการ	 ท้องถิ่นและมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพช่วยเหลือ 

คนพิการด้วยกันเอง

5.1.5	 ส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมอืระหว่างหน่วยบรกิาร	องค์กรคนพิการ	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่	ชมุชนในการพฒันารปูแบบการดแูล	ช่วยเหลอื	สนบัสนนุ	และให้บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

แก่คนพิการ	ผู้ป่วย	ผู้สูงอาย	ุที่มีความจำาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่วมกันในชุมชน
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5.2 กลุ่มเป้าหมาย
	 กำาหนดกลุ่มเป้าหมาย	 ผู้เข้ารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพครอบคลุมประชากรผู้มีสิทธิใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	3	กลุ่ม	คือ

	 -	กลุ่มคนพิการ	ที่ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(ท.74)

	 -	กลุ่มผู้ป่วยที่มีความจำาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

	 -	กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความจำาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

5.3 กรอบการบริหารจัดการ
	 แนวทางหลักของการบริหารจัดการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย	์มุ่งหวังให้เกิด

การบูรณาการ	 การดำาเนินงานและงบประมาณร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นหรือจังหวัด	 ในลักษณะของกองทุนร่วม	 

(Matching	Fund)	ระดบัจังหวัด	เพ่ือให้คนพกิาร	ผูส้งูอายทุีจ่ำาเป็นต้องได้รบัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ	และ

ผู้ป่วยระยะฟื้นฟูในชุมชน	ได้รับบริการการดูแลและช่วยเหลือให้ครอบคลุมในทุกมิต	ิ

ปีงบประมาณ	2558	มีงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย	์จำานวน	14.95	บาทต่อ

ผู้มีสิทธิ	โดยมีกรอบการบริหารจัดการ	ตามแผนภาพที่	5	
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แผนภ�พที่ 5	กรอบการบริหารจัดการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย	์ปีงบประมาณ	2558

โดยกำาหนดกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย	ดังนี้

5.3.1		 ไม่น้อยกว่า	 13.90	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 จ่ายเป็นค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน 

การแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ	โดย

1)		ครอบคลุมบริการต่างๆ	ดังนี้	

1.1)		 ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยสำาหรับคนพิการ	 จ่ายตามรายการที่	 สปสช.

กำาหนด	

งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 

(14.95 บาทต่อผู้มีสิทธิ)

 726,659,700 บาท

งบบริการฟื้นฟูและอุปกรณ์

เครื่องช่วยความพิการ

 (ไม่น้อยกว่า 13.90 บาทต่อผู้มีสิทธิ) 

675,623,400 บาท

งบสนับสนุนและส่งเสริม

การจัดบริการ

 (ไม่เกิน 1.05 บาทต่อผู้มีสิทธิ)

51,036,300 บาท

สนับสนุนงบให้หน่วยบริก�ร/กองทุนฟื้นฟูฯ 

จังหวัด ต�มแนวท�งที่กำ�หนด

-	ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ	(จัดหา	ผลิต	ซ่อม)

-	ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	ผู้สูงอายุ	

	ผู้ป่วย	Sub	acute	(บริการผู้ป่วยนอก	และบริการ	

	ในชุมชน

-	ค่าฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

สำ�หรับหน่วยบริก�ร/องค์กรคนพิก�ร และ

กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัด ต�มแนวท�งที่กำ�หนด

-	 ส่งเสริม	และสนับสนุนการจัดบริการของ

	 หน่วยบริการตามความพร้อม

-	 ส่งเสริมศักยภาพองค์กรคนพิการ/ผู้ดูแล

-		ส่งเสริมระบบบริการในชุมชนร่วมกับ	อปท.

-		ส่งเสริมกำาลังคนด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ

-		ส่งเสริมการจัดบริการรูปแบบใหม่

	 และพัฒนาองค์ความรู้
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1.2)		 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้ที่จำาเป็นต้องได้

รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ที่ใช้รูปแบบการจัดบริการแบบผู้ป่วยนอกของหน่วยบริการ	

การบริการในชุมชน	และการบริการในระบบทางเลือกต่างๆ	(สำาหรับกรณีผู้ป่วยในรวมอยู่ใน	Global	

budget	ระดับเขตแล้ว)

1.3)		 ค่าฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ	

1.4)		 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน	

2)		ไม่เกนิร้อยละ	10	ให้บรหิารภาพรวมระดบัประเทศ	เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสำาหรบั

หน่วยบริการระดับตติยภูมิด้านฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	 การตามจ่ายกรณีข้ามเขต	 และ 

ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ/ค่าบริการที่เป็นโครงการนำาร่อง

3)		ไม่น้อยกว่าร้อยละ	90	ให้บริหารจัดการระดับเขต	มีแนวทางบริหารดังนี้

3.1)		 บริหารวงเงินแบบ	Global	budget	 ระดับเขต	 โดยคำานวณ	Global	

budget	ระดับเขต	ตามจำานวนผูม้สีทิธ	ิจำานวนผูส้งูอาย	ุจำานวนคนพกิารตาม	ท.74	และผลงานบริการ	

และให้คำานวณกำาหนดเปน็	Global	budget	ระดบัเขตแตล่ะเขตประจำาปทีัง้ปตีัง้แตเ่ริม่ตน้ปงีบประมาณ	

โดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

3.2)		 การจ่ายเป็นไปตามกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย	

และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายในระดับพื้นที่ได้โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.

5.3.2	 ไม่เกิน	1.05	บาทต่อผู้มีสิทธิ	 จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์ของหน่วยบริการ	 องค์กรคนพิการ	 และภาคีอื่นๆ	 เพื่อเป็นต้นแบบในการ

ขยายการดำาเนนิงานบรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพเชงิรกุ	และการพัฒนาศกัยภาพการฟ้ืนฟสูมรรถภาพของ

องค์กรคนพิการ	เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพตนเอง	และเพิ่มการเข้าถึงบริการให้ทั่วถึงมากขึ้น	

5.3.3	 ให้สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อ	 5.3.1	 และข้อ	 5.3.2	 ให้กับกองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพทีจ่ำาเป็นต่อสขุภาพระดบัจงัหวดั	ในจังหวัดท่ีพร้อมตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ	 เรื่องกำาหนดหลักเกณฑ์การดำาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่

จำาเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด	พ.ศ.	2554	และฉบับที	่2	พ.ศ.	2555	

5.3.4		 ในปีงบประมาณ	 2558	 ให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการรับส่งผู้ทุพพลภาพ 

ไปกลับหน่วยบริการ	 โดยการบริหารจัดการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ

พื้นที่	ตามความเหมาะสม
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5.4  กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย
5.4.1		 ค่าใช้จ่ายเพือ่บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพและอปุกรณ์เครือ่งช่วยความพกิาร	จำานวน 

ไม่น้อยกว่า	13.90	บาทต่อผู้มีสิทธิ	บริหารจัดการ	ดังนี้

1)		ไม่น้อยกว่าร้อยละ	90	บรหิารจดัการระดบัเขต	กำาหนดเป็น	Global	budget	

ระดับเขตแต่ละเขตประจำาปีทั้งปีตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ	การคำานวณ	Global	budget	ระดับเขต	

ตามจำานวนผู้มีสิทธิ	จำานวนผู้สูงอายุ	จำานวนคนพิการตาม	ท.74	และผลงานบริการ	โดยใช้ข้อมูลที่เป็น

ปัจจุบัน	ในสัดส่วน	20:	20:	30:	30	

2)		ไม่เกินร้อยละ	10	บริหารจัดการระดับประเทศ

3)		ขอบเขตบริการครอบคลุมตามข้อ	5.3.1	ทั้งนี้อย่างน้อยในส่วน

3.1)		 อุปกรณ์เครื่องช่วยฟังสำาหรับคนพิการ	 ให้มีการกำาหนดเป้าหมายการ

ให้บริการ	

3.2)		 การฝึกใช้อุปกรณ์/การฝึกอบรมทักษะการทำาความคุ้นเคยกับสภาพ

แวดล้อมและการเคลื่อนไหว	 (Orientation	 &	Mobility)	 สำาหรับคนตาบอดตามแผนยุทธศาสตร์ 

ป	ี2553-2558	ให้มีการกำาหนดเป้าหมายการให้บริการ

5.4.2		 เงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย	์จำานวน

ไม่เกิน	1.05	บาทต่อผู้มีสิทธิ	ให้บริหารจัดการ	ดังนี้

1)		จำานวนร้อยละ	 90	 บริหารจัดการระดับเขต	 กำาหนดเป็น	 Global	 budget	

ระดับเขตแต่ละเขตประจำาปีทั้งปีตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ	การคำานวณ	Global	budget	ระดับเขต	

ตามจำานวนผู้มีสิทธิ	 จำานวนผู้สูงอายุ	 และจำานวนคนพิการตาม	ท.74	 โดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน	 ใน

สัดส่วน	30:	30:	40	

2)		จำานวนร้อยละ	10	บริหารจัดการระดับประเทศ

3)		ขอบเขตการดำาเนินงานครอบคลุม	

3.1)		 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน 

การแพทย์ของหน่วยบริการตามความพร้อม

3.2)		 การสง่เสรมิศักยภาพดา้นการฟืน้ฟสูมรรถภาพขององคก์รคนพกิารและ

ผู้ดูแล	ให้สามารถดูแลสุขภาพช่วยเหลือตนเองได้	รวมทั้งช่วยเหลือกันเองในกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

3.3)		 การส่งเสริมระบบบริการในชุมชนร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 ตามแนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเป็นฐาน	 (Community	

Base	Rehabilitation)

3.4)		 การส่งเสริมกำาลังคนด้านการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
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3.5)	 การส่งเสริมการจัดบริการรูปแบบใหม	่และพัฒนาองค์ความรู้

5.4.3		 กรณีการปรับเกลี่ยระหว่างค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์

เครื่องช่วยความพิการและเงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ	ให้มีการปรับเกลี่ยได้	ดังนี้

1)	 การบรหิารจัดการระดบัประเทศ	ภายใต้ความเหน็ชอบของเลขาธกิาร	สปสช.

หรือผู้ที่เลขาธิการ	สปสช.	มอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน

2)		การบรหิารจัดการระดบัเขต	ภายใต้ความเหน็ชอบของผูอ้ำานวยการ	สปสช.เขต

5.5  แนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย
	 การจ่ายเงินจาก	Global	budget	ระดับเขต	ให้กับหน่วยบริการ	มีแนวทางดังนี้

5.5.1 ค่�ใช้จ่�ยเพื่อบริก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พและอุปกรณ์เครื่องช่วยคว�มพิก�ร 

1)		แนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายเพือ่บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพ	และอปุกรณ์เครือ่งช่วย 

ความพิการ	จาก	Global	budget	ระดับเขต	ให้	สปสช.เขตพิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ	ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละด้าน	ดังนี้	

1.1)		 ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยสำาหรับคนพิการ	 สนับสนุนงบประมาณให้กับ

หน่วยบรกิาร	เพือ่เปน็คา่ใชจ้า่ยในการจดัหาอปุกรณเ์ครือ่งชว่ยความพกิารใหก้บัคนพกิาร	ตามจำานวน

เป้าหมายในแต่ละเขต	ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร	สปสช.จ่ายชดเชยไม่เกินราคาที่หน่วยบริการ

จดัซือ้หรอืจดัหาได้จริง	บวกคา่ดำาเนินการตามควรแก่กรณี	และไมเ่กินเพดานราคากลาง	ตามประเภท

และรายการที	่สปสช.ประกาศ	กำาหนด	(ภาคผนวก	7.1)	โดย	สปสช.อาจขอเอกสาร/หลกัฐานการจดัหา

อุปกรณ์เพื่อตรวจสอบได้	ทั้งนี้	สปสช.สามารถเพิ่มรายการ/และหรือกำาหนดราคากลางได	้และอาจมี

การปรับลักษณะหรือข้อบ่งชี้ที่ไม่กระทบกับราคากลางระหว่างปีได้

1.1.1)	 กรณีการใหบ้รกิารอปุกรณเ์ครือ่งชว่ยฟงักบัคนพกิารทีส่ญูเสยี

การได้ยิน

(1)		กำาหนดวงเงินร้อยละ	10-15	ของงบค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ	ที	่สปสช.เขตได้รับจัดสรร	

(2)		หน่วยบริการที่ขอรับค่าใช้จ่ายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

และมาตรฐานการใส่เครื่องช่วยฟังที่	 สปสช.กำาหนด	 หน่วยบริการที่ยังไม่ผ่านการตรวจประเมิน 

ความพร้อมในการให้บรกิารเครือ่งช่วยฟังสามารถส่งเอกสารแจ้งความจำานงการให้บรกิารเครือ่งช่วยฟัง 

ไปที่	 สปสช.เขต	 เพื่อให้	 สปสช.เขตตรวจประเมินความพร้อมตามเกณฑ์	 และรายงานผลการตรวจ

ประเมินให้หน่วยบริการทราบต่อไป
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3)	 การจ่ายค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังให้กับหน่วยบริการ	 ต้อง

เป็นไปตามข้อบ่งช้ี	 ในบัญชีรายการอุปกรณ์ที่คณะทำางานพิจารณาคัดเลือกเห็นชอบ	 และ	 สปสช.

ประกาศกำาหนดเท่านัน้	รายละเอยีดอตัราการจ่ายชดเชยค่าบรกิารอปุกรณ์เครือ่งช่วยฟัง	ตามรายการ

ที่กำาหนดในภาคผนวก	7.2

1.1.2)		 การจ่ายการจัดบริการซ่อม/ผลิตกายอุปกรณ์/อุปกรณ์ 

เครือ่งชว่ยความพกิารและอปุกรณป์ระยกุตด์ดัแปลงสำาหรบัคนพกิาร	กำาหนดใหมี้การจัดสรรวงเงินจาก 

คา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพและอปุกรณเ์ครือ่งชว่ยความพกิาร	เพือ่สนบัสนนุใหห้นว่ยบรกิาร	

องค์กรคนพิการ	หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการจัดบริการซ่อม/ผลิตอุปกรณ์	ประยุกต์ดัดแปลง

เพื่อช่วยในการดำาเนินชีวิตประจำาวันสำาหรับคนพิการให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพความพิการและ

การใชช้วีติในชมุชน	ทัง้นีต้ามความพรอ้มของหนว่ยบรกิาร	องคก์รคนพกิาร	หรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ในพื้นที่	โดยกำาหนดเป้าหมายมีหน่วยงาน/องค์กรจัดบริการดังกล่าวอย่างน้อยเขตละ	1	แห่ง	

1.2)		 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำาหรับหน่วยบริการ	 กรณี

ให้บริการแบบผู้ป่วยนอก	 สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยบริการเพื่อจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้ 

คนพิการ	ตามรายการที่กำาหนดในภาคผนวก	7.3	(กรณีผู้ป่วยในรวมอยู่ใน	Global	budget	ระดับเขต

แลว้)	สำาหรบัการใหบ้รกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ป่วย	ผูส้งูอาย	ุท่ีจำาเปน็ตอ้งไดร้บับรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพ	

อยู่ในเงื่อนไขการให้บริการสาธารณสุขจากงบเหมาจ่ายรายหัวเดิม	 สปสช.เขตสามารถพิจารณา

สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม	 จากงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ได้ภายในกรอบวงเงินที่

ได้รับจัดสรร	(เฉพาะกรณีผู้ป่วยนอก)

1.3)		 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน	สนับสนุนงบประมาณ

ใหก้บัหนว่ยบริการ	เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพกิาร	ผูป้ว่ยระยะฟืน้ฟ	ูและ 

ผู้สูงอายุที่จำาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 อย่างต่อเน่ืองท่ีบ้านและในชุมชน	 ตามรายการท่ี

กำาหนดในภาคผนวก	7.3

1.4)		 การสนับสนุนการฝึกใช้อุปกรณ์/การฝึกอบรมทักษะการทำาความคุ้นเคย

กับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว	(Orientation	&	Mobility)	สำาหรับคนตาบอด	กำาหนดให้มีการ

จดัสรรวงเงนิจากค่าใชจ่้ายเพือ่บรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพและอปุกรณเ์ครือ่งช่วยความพกิาร	เพือ่สนบัสนนุ

ใหห้นว่ยบรกิาร	และองค์กรทีร่ว่มดำาเนนิงานจดับรกิารฝกึใชอ้ปุกรณเ์ครือ่งชว่ยทีจ่ำาเปน็ใหก้บัคนพกิาร

ตามเป้าหมายที่กำาหนด	ดังนี้	ค่าฝึกใช้อุปกรณ์และฝึกทักษะความคุ้นเคยฯ	(O&M)	รายละ	9,000	บาท	

ทั้งนี้	สปสช.เขต	สามารถพิจารณาสนับสนุนให้เกิดศูนย์บริการฝึกทักษะการทำาความคุ้นเคยกับสภาพ

แวดล้อมและการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา	ตามความจำาเป็นของพื้นที่ภายในวงเงินที	่สปสช.

เขตได้รับจัดสรร	 (ภาคผนวก	 7.4)	 และสามารถพิจารณาสนับสนุนให้เกิดบริการการฝึกใช้อุปกรณ์
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ชนิดอื่นที่จำาเป็นเพิ่มเติมได้ตามชุดสิทธิประโยชน์	ภายใต้การพิจารณาของ	อปสข./คณะกรรมการฯ/ 

คณะทำางานฯ	เขต

ทัง้นีห้นว่ยบรกิาร/สถานพยาบาล	ทีใ่หบ้รกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพดา้นการแพทย์

ในแต่ละประเภทของกิจกรรมนั้นต้องให้บริการตามแนวทางปฏิบัติด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูตามขอบเขต

มาตรฐานของวชิาชพี	ตามประกาศ	ระเบยีบ	และกฎข้อบังคบัของกระทรวงสาธารณสขุ	และผูป้ระกอบ

วิชาชีพต้องมีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพนั้นๆ	เช่น	สาขากิจกรรมบำาบัด	สาขา

กายภาพบำาบัด	เป็นต้น

1.5)	 แนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์

เครื่องช่วยความพิการระดับเขต	กำาหนดการจัดสรรให้แก่หน่วยบริการ	เป็น	2	งวด	ดังนี	้

	 งวดที่	 1	 จ่ายล่วงหน้าร้อยละ	 60	 ภายในเดือนมกราคม	 2558	 โดย

ประมาณการจากผลงานการให้บริการที่เกิดขึ้นระหว่างเดือน	ตุลาคม	2555	ถึง	เดือนมิถุนายน	2557	

	 งวดที	่2	จ่ายจรงิตามผลงานการใหบ้รกิาร	ภายในเดือนกรกฎาคม	2558	

โดยพิจารณาจากผลงาน	4	เดือนของปีงบประมาณ	2557	(มิถุนายน	2557	ถึงกันยายน	2557)	บวก

ผลงาน	8	เดือนของปีงบประมาณ	2558	(ตุลาคม	2557	ถึง	พฤษภาคม	2558)	

	 ทั้งนี้	 ให้สามารถกำาหนดการจ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและจ่ายจริงเพื่อ

บรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพและอปุกรณเ์ครือ่งชว่ยความพกิาร	ตามความสอดคล้องกบับรบิทของพืน้ทีไ่ด	้

โดยแนวทางการจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.

1.6)	การส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย

1.6.1)		หน่วยบริการจัดส่งข้อมูลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพและ

รายการอุปกรณ์เครื่องช่วยฯ	ตามโครงสร้างข้อมูลที่	สปสช.กำาหนด	ภายในระยะเวลา	30	วันหลังให้

บริการ	

1.6.2)		 ขอ้มลูเพือ่ขอรบัคา่ใชจ้า่ย	ตอ้งประกอบดว้ย	ข้อมลูสว่นบคุคล,	

สิทธิการรักษาพยาบาล,	วันที่รับบริการ,	รหัสโรค	(ICD-10)	และรหัสหัตถการ	(ICD-9)	

1.6.3)		 กรณีให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง	 รหัสโรค	 ได้แก่	 Z461,	

H900,	H903,	H906,	และรหัสหัตถการ	ได้แก	่9548,	9549	(+21	เฉพาะเด็ก)

1.6.4)		 กรณีให้บริการอุปกรณ์แขนเทียม	ขาเทียม	ซึ่ง	1	ชุด	ประกอบ

ด้วยอุปกรณ์หลายชิ้น	ไม่ต้องแยกเบิกจำานวนชิ้นย่อยที่เป็นองค์ประกอบ	ให้เบิกเป็นชุดเพียงรหัสเดียว

เท่านั้น	ตามข้อบ่งชี	้และอายุการใช้งาน	การเบิกอุปกรณ์รายชิ้นส่วนย่อยเฉพาะกรณีซ่อมแซมเท่านั้น	

(ภาคผนวก	7.1)
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1.6.5)	 กรณีตรวจพบว่า	 หน่วยบริการมีการให้บริการที่ไม่สอดคล้อง

กับข้อเท็จจริงของการให้บริการ	 หรือไม่สอดคล้องกับหลักวิชาการทางการแพทย์	 สปสช.จะชะลอ	

(Pending)	 การจ่ายเงินตามผลงานการให้บริการของหน่วยบริการน้ันไว้ช่ัวคราวเพื่อตรวจสอบความ

ถูกต้องของข้อมูลต่อไป	

1.7)		 การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วย

ความพิการในลักษณะจ่ายล่วงหน้า	 ให้จ่ายตามผลงานในรอบปีท่ีผ่านมา	 ให้กับหน่วยบริการท่ีมีการ

พัฒนาระบบบริการหรือมีระบบการบริหารจัดการตามเงื่อนไข	ดังนี้

1.7.1)		 มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนางานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 

ในและนอกหน่วยบริการ

1.7.2)		 มีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	 หรือนักกายภาพบำาบัด	 หรือ 

นักกิจกรรมบำาบัดหรือนักวิชาชีพด้านงานฟื้นฟูอื่นๆ	ในหน่วยบริการ

1.7.3)		 มีโครงสร้างและงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	ที่ชัดเจน	 โดย 

จัดตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงบและพัฒนาระบบงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	ที่ประกอบด้วย	 

สหสาขาวิชาชีพ	 และผู้แทนคนพิการร่วมเป็นกรรมการและมีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพ	เป็นกรรมการและเลขานุการ	

1.7.4)		 มีผลงานให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 และการจัดสรรอุปกรณ์

แก่คนพิการอย่างต่อเนื่องทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน

1.7.5)		 มีการจัดทำาบันทึกข้อมูลคนพิการและรายงานผลการจัดสรร

อุปกรณ์และบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	ผ่านระบบรายงานที	่สปสช.กำาหนด

2)	แนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายเพือ่บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพและอปุกรณ์เครือ่งช่วย

ความพกิาร	ระดับประเทศ	กำาหนดให้	สปสช.	ดำาเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพือ่บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ	ดังนี้	

2.1)		 เปน็ค่าใชจ่้ายเพือ่บรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพและอปุกรณเ์ครือ่งชว่ยความ

พิการ	 สำาหรับหน่วยบริการตติยภูมิด้านงานฟื้นฟูสมรรถภาพตามผลงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา	

และจัดสรรให้หน่วยบริการกรณีคนพิการเข้ารับบริการข้ามเขตพื้นที่ตามผลงานการให้บริการ	ภายใน 

กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร	

2.2)	 เปน็คา่ใชจ้า่ยสำาหรบัคา่อปุกรณเ์ครือ่งชว่ยความพกิาร/คา่บรกิารฟืน้ฟู

สมรรถภาพที่เป็นโครงการนำาร่อง
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ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน ระยะเวล�

หน่วยบริการ จัดให้มีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์

เครื่องช่วยความพิการ

หน่วยบริการ
จัดส่งข้อมูลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

และรายการอุปกรณ์เครื่องช่วยที่สนับสนุน

ให้คนพิการ	ตามโครงสร้างข้อมูลที่	สปสช.

กำาหนด

ภายใน	30	วัน

หลังจากให้บริการ

สปสช.
ตรวจสอบข้อมูล

เบื้องต้น

สปสช.	เขต ประมวลผลข้อมูลที่ผ่านตามเงื่อนไขออก

รายงาน	และเสนอขออนุมัติจัดสรรบประมาณ

สปสช.

(สำานักการเงินและ

บัญชีกองทุน)

รับเอกสาร/ตรวจสอบการเบิกจ่าย

เงินกองทุน/	โอนเงินให้หน่วยบริการ

งวดที่	1	เดือน	ม.ค.58

งวดที่	2	เดือน	ก.ค.58

ภายใน	15	วันทำาการ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผังขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นก�รจ่�ยค�่ใช้จ่�ยจ�ก สปสช. ถึงหน่วยบริก�ร
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5.5.2 เงินสนับสนุนและส่งเสริมก�รจัดบริก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พด�้นก�รแพทย์ 

	 ครอบคลุมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ด้านการแพทย์	เช่น	การส่งเสริมศักยภาพองค์กรคนพิการ	การส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทย์ในชุมชน	 การจัดประชุมคณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการ	 คณะทำางาน	 การประชุม

สัมมนา	การสนับสนุนหน่วยบริการ	การสนับสนุนองค์กรคนพิการ	การเผยแพร่ความรู	้ เป็นต้น	ทั้งนี	้

สปสช.อาจดำาเนินการบริหารจัดการเอง	 หรือมอบหมายให้หน่วยงาน/องค์กรอื่นเป็นผู้ดำาเนินการ

บริหารจัดการแทนได้

1)		แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูระดับเขต

	 ให้	 สปสช.เขตดำาเนินการสนับสนุนเงินให้กับหน่วยบริการ	 องค์กรคนพิการ	

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	ดังนี้

1.1)		 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

ของหน่วยบริการตามความพร้อม	 โดยเน้นความต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดจากฐานงานเดิม	 และ

นวัตกรรมบริการอื่นๆ	โดยกำาหนดการสนับสนุนในรูปแบบการเสนอโครงการ	เพื่อพิจารณาสนับสนุน

ตามแนวทางที่กำาหนด	(ภาคผนวก	7.5)

1.2)		 ส่งเสริมศักยภาพด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพขององค์กรคนพิการ	ผู้ดูแล

คนพิการ	และอาสาสมัคร	ในรูปแบบการเสนอโครงการเพื่อพิจารณาสนับสนุนตามแนวทางที่กำาหนด	

(ภาคผนวก	7.6)

1.3)		 สง่เสรมิระบบบรกิารในชมุชนรว่มกบักองทนุหลกัประกนัสขุภาพระดบั

ท้องถิ่นหรือพื้นที่	ตามแนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเป็นฐาน	(Community	base	

rehabilitation)	 โดยบูรณาการการดำาเนินงานและงบประมาณร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

1.4)		 ส่งเสริมกำาลังคนด้านการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการ	

โดยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนากำาลังคนด้านงานฟื้นฟูฯ	ตามความจำาเป็น

2)	 แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูระดับประเทศ

	 กำาหนดการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟู	 เพื่อดำาเนินงานใน 

ด้านต่างๆ	ดังนี้

2.1)	 ส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์รูปแบบใหม่	

(Model	development)	 โดยหน่วยบริการ	องค์กรคนพิการ	และภาคีอื่นๆ	 เพื่อเป็นต้นแบบในการ

ขยายการบริการฟืน้ฟสูมรรถภาพ	เชน่	ศนูยก์ารดำารงชวีติอสิระของคนพกิาร	การพฒันารปูแบบบรกิาร

บุคคลออทิสติก	ฯลฯ
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2.2)		 สนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพการฟืน้ฟสูมรรถภาพขององคก์รคนพกิาร

ระดับประเทศ	 เพ่ือให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะ	 องค์ความรู้ขององค์กรในระดับ 

ลูกข่าย	ให้สามารถดำาเนินกิจกรรมได้อย่างเข้มแข็งในพื้นที่

2.3)		 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการด้านการฝึกทักษะ

การดำารงชีวิตประจำาวันของคนพิการทางการมองเห็น	 (Orientation	 &	Mobility)	 และด้านอื่นๆ	 

ตามความจำาเป็นของระบบบริการ

2.4)		 สนบัสนนุการพฒันา/เผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้นงานฟืน้ฟฯู	รว่มกบัองคก์ร	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.5.3  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภ�พที่จำ�เป็นต่อสุขภ�พระดับจังหวัด

	 ให้	 สปสช.เขตดำาเนินการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/จังหวัดที่มีความพร้อม	 และ

จัดสรรงบประมาณไม่เกินวงเงินที่จังหวัดได้รับจัดสรรต่อจำานวนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ในแต่ละจังหวัด	 จากค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ	 และ 

เงินสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูฯ	 ให้กับกองทุนฯ	 ตามท่ีตกลงร่วมกับองค์การบริหารส่วน

จังหวัดที่เข้าร่วม	 โดยอัตราสนับสนุนให้ผ่านความเห็นชอบจาก	 อปสข.	 และมีการสมทบงบประมาณ

จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสัดส่วนที่เท่ากันเพื่อดำาเนินการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

ที่จำาเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด	 และส่งเสริมการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้ครบวงจรอย่าง 

มปีระสิทธภิาพและตอบสนองความต้องการของคนพกิาร	ผูป่้วยระยะฟ้ืนฟ	ูและผูส้งูอาย	ุทีจ่ำาเป็นต้อง

ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	ตามวัตถุประสงค์ดังนี้

1)	 เพื่อให้คนพิการ	ผู้ป่วยระยะฟื้นฟ	ูและผู้สูงอายุ	ที่จำาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู 

สมรรถภาพในเขตพื้นที่จังหวัดได้รับบริการฟื ้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์จากหน่วยบริการ	 

สถานบริการ	หรือองค์กรอื่นๆ	 รวมทั้งได้รับเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบริการทาง 

การแพทย์	 ในกรณีที่มีผลการตรวจวินิจฉัยหรือมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์	 ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์	 และ

รายการที่	 สปสช.ประกาศกำาหนด	 หรือรายการอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ 

หลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่

2)		เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการ 

ทุกระดับในจังหวัดนั้นให้สามารถจัดบริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ครอบคลุมและ

ตอบสนองต่อความจำาเป็นของคนพิการ	 ผู้ป่วยระยะฟื้นฟู	 และผู้สูงอายุที่จำาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

สมรรถภาพในท้องถิ่นชุมชนได้มากขึ้น
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3)		เพื่อสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการดูแล	 ช่วยเหลือ	 สนับสนุนและฟื้นฟู

สมรรถภาพคนพิการ	 ผู้ป่วยระยะฟื้นฟู	 และผู้สูงอายุที่จำาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับ

ชุมชนและในครอบครัว	ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบบริการของหน่วยบริการอย่างทั่วถึงในจังหวัดนั้น

4)		เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการ	

และองค์กรผู้สูงอายุ	 และองค์กรอื่นๆ	 ให้สามารถร่วมมือกับหน่วยบริการและมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพ 

ช่วยเหลือคนพิการ	 ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยกันเองได้

ในระยะยาว

5)		เพื่อสนับสนุนให้คนพิการ	 ผู้ป่วยระยะฟื้นฟ	ู และผู้สูงอายุที่จำาเป็นต้องได้รับ

การฟื้นฟูสมรรถภาพ	ได้รับบริการขั้นพื้นฐานให้สามารถดำารงชีวิตประจำาวันได้อย่างอิสระ	

6)		เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนาบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ	ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ	 10	 ของค่าใช้จ่ายท้ังหมดของบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์ในรอบปีงบประมาณนั้น	

รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ เรื่อง	 การ

กำาหนดหลักเกณฑ์การดำาเนนิงานและบรหิารจัดการกองทนุฟ้ืนฟสูมรรถภาพทีจ่ำาเป็นต่อสขุภาพระดบั

จังหวัด	พ.ศ.	2554	และประกาศเพิ่มเติมในปี	2555	(ภาคผนวก	7.7)	

กำาหนดระยะเวลาในการสมทบเงนิ	ให้อยูใ่นดลุยพนิจิของผูอ้ำานวยการ	สปสช.เขต

5.6  การก�ากับ ติดตาม ประเมินผล
5.6.1	 ให้หน่วยบริการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ	 จากงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	 จัดส่ง

ข้อมูลการให้บริการตามโครงสร้างข้อมูลผ่านโปรแกรมที	่สปสช.กำาหนด	

5.6.2		 ให้หน่วยบรกิารและองค์กรฯ	ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุงบประมาณด้านการสนบัสนนุ

และส่งเสรมิการจดับรกิารของหน่วยบรกิาร	จากงบบริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์	ในรูปแบบ

ของการดำาเนินงานโครงการ	รายงานผลการดำาเนินงานโครงการตามรปูแบบท่ีกำาหนด	ให้กบั	สปสช.เขต 

หรือ	สปสช.ส่วนกลางที่สนับสนุนงบประมาณโครงการภายในระยะเวลาที่กำาหนด

5.6.3		 ให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนฟ้ืนฟสูมรรถภาพทีจ่ำาเป็นต่อสขุภาพระดบัจงัหวดั

รายงานผลการดำาเนนิงานตามแผนงานโครงการ	และรายงานการเบกิจ่ายเงนิให้	สปสช.เขตทีส่นบัสนนุ

งบประมาณตามรูปแบบรายงาน	และภายในระยะเวลาที่กำาหนด
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5.6.4		 ผลผลิตและผลลัพธ์ในการกำากับติดตาม

1)		การเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการ	ผู้สูงอาย	ุผู้ป่วยที่จำาเป็นต้อง

ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	

2)		ร ้อยละของการติดตามผลการใช้เครื่องช่วยฟังของผู ้ที่ได ้รับอุปกรณ์ 

เครื่องช่วยฟัง	

3)		จำานวนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีจำาเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด	 ท่ีมีการ

บริหารจัดการและส่งเสริมการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

4)		จำานวนองค์กรคนพกิารได้รบัการพฒันาให้มีส่วนร่วมด้านการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

5.7  บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.7.1  สปสช.ส่วนกล�ง

1)		ชีแ้จงหลกัเกณฑ์แนวทางการดำาเนนิงานบรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์ 

ให้	สปสช.เขต	หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทราบ	รวมทั้งให้คำาปรึกษาแนะนำา	

2)		บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 และมุ่งให้เกิด 

การบูรณาการในระดับพื้นที่	ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

3)		พฒันาระบบรายงาน	กำากบั	ตดิตามผลการดำาเนนิงานให้บรรลตุามเป้าหมาย	

ตัวชี้วัด

4)		รวบรวม	วิเคราะห์	สรุปแผน/ผลการดำาเนินงาน	และงบประมาณ

5)		ประสานงานและสนบัสนุนคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	และคณะทำางาน

ชุดต่างๆ	

6)		ประสานงานองค์กรวิชาชีพ	องค์กรผู้พิการ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ผู้เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ร่วมมือกันพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

5.7.2 สปสช.เขต

1)	 ชีแ้จงหลกัเกณฑ์แนวทางการดำาเนนิงานบรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์ 

ให้หน่วยบริการ	หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที	่

2)		บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 และมุ่งให้เกิด 

การบูรณาการในระดับพื้นที่	ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

3)	 จัดสรรงบประมาณบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	 ตามแนวทางท่ี

กำาหนด
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4)		กำากับ	ติดตามผลการดำาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย	ตัวชี้วัด

5)		รวบรวม	วิเคราะห์	สรุปแผน/ผลการดำาเนินงาน	และงบประมาณ

6)		ประสานงานองค์กรวิชาชีพ	องค์กรผู้พิการ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 

ผูเ้กีย่วข้องในพืน้ที	่เพือ่ให้ร่วมมอืกันพฒันาระบบบรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์อย่างต่อเนือ่ง

5.7.3  หน่วยบริก�ร เครือข�่ยบริก�ร สถ�นพย�บ�ล 

1)	 ให้บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์และจดัสรรอปุกรณ์เครือ่งช่วยฯ	และ

รายงานข้อมูลการให้บริการและจัดสรรอุปกรณ์เครื่องช่วยตามแนวทางระบบรายงานและโปรแกรม 

ข้อมูลที่	สปสช.กำาหนด

2)		พัฒนา/สนับสนุนศักยภาพเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และองค์กร

คนพิการเพื่อรองรับการจัดบริการฟื้นฟูแก่กลุ่มเป้าหมายในชุมชน
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6.  การบริหารค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย
 

 จากการส่งเสรมิให้มกีารขยายบรกิารแพทย์แผนไทยให้เป็นบรกิารหลกัทีคู่ข่นานไปกบัการแพทย์

แผนปัจจบุนั	โดยมเีป้าประสงค์ให้ประชาชนเข้าถงึบรกิารสาธารณสขุด้วยการใช้บรกิารแพทย์แผนไทย 

เพิ่มขึ้น	 และในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย	

สนับสนุน	 และส่งเสริมการจัดบริการแพทย์แผนไทยเพื่อจ่ายเพิ่มเติมจากการบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป	

ซึ่งในปีงบประมาณ	2558	 ได้รับจัดสรรจำานวน	8.19	บาทต่อผู้มีสิทธิ	 และมีการมอบหมายให	้คณะ

อนุกรรมการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

เป็นผู้พัฒนาแนวทางเพื่อการจัดระบบบริการ	 ประสาน	 สนับสนุน	 และบูรณาการบริการการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 เพื่อให้เกิดรูปแบบ

บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

6.1  วัตถุประสงค์ 
6.1.1	 เพื่อให้มีบริการการแพทย์แผนไทยท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย	 คู ่ขนานไปกับ 

การแพทย์แผนปัจจุบัน

6.1.2	เพื่อให้มีการใช้ยาจากสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มขึ้น	

6.1.3	เพ่ือเพิม่การเข้าถงึบรกิารการแพทย์แผนไทยของประชาชนสทิธหิลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาติ

6.2  กลุ่มเป้าหมาย 

6.2.1		 ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

6.2.2		 หน่วยบริการภาครัฐและเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

6.3  กรอบการบริหารจัดการ 
6.3.1	 ค่าบริการการแพทย์แผนไทย	 จำานวน	 8.19	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 บริหารเป็นระดับ

เขต	โดยจัดสรรเงินเป็น	Global	budget	ระดับเขต	ตามจำานวนผู้มีสิทธิ	ผลงานบริการ	และจำานวน 

หน่วยบริการ	 ตามจำานวนประชากรผู้มีสิทธิ	 จำานวนหน่วยบริการและผลงานบริการในปีท่ีผ่านมา	 

ในสัดส่วน	40:30:30	

6.3.2		 การจ่ายเป็นไปตามกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย	 และ 

เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในระดับพื้นที่ได้โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.	



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558142	  

6.3.3		 กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายคา่ใช้จ่าย	ให้เปน็คา่ใช้จ่ายแหมาจา่ย

เพิม่เตมิให้หน่วยบรกิาร	สำาหรบัการจดัให้มบีรกิารและผลงานบรกิารเวชกรรมไทยโดยแพทย์แผนไทย	

การบริการนวด	 ประคบ	 อบสมุนไพรเพื่อการรักษาฟื้นฟูสภาพแก่ผู้ป่วยและแม่หลังคลอดตามแนว 

เวชปฏิบัติ	และการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ	ทั้งนี้รวมถึงสถานพยาบาลที่ทำาสัญญา/

ข้อตกลงการดำาเนินการโครงการร่วมกับ	สปสช.

6.4 แนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย
6.4.1	 อย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายตามภาคผนวก	8	และ	

สปสช.เขตกำาหนดเกณฑ์ระดับพื้นที่เพิ่มเติมได้	 (ถ้ามี)	 โดยเกณฑ์การจ่ายและอัตราการจ่าย	ต้องผ่าน

ความเห็นชอบจาก	อปสข.	ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน	2557	เพื่อแจ้งแก่หน่วยบริการ

6.4.2	 สปสช.เขต	บริหารจัดการเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่	สปสช.กำาหนด	

6.4.3		 การโอนเงินเป็นไปตามที่	สปสช.เขต	และหรือ	สปสช.ส่วนกลาง	กำาหนด	

6.5  หน่วยบริการที่ได้รับค่าใช้จ่าย
	 ต้องเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ท่ีจัดบริการแพทย์แผนไทย	

และ/หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์	โดยบุคลากรให้บริการต้องมีคุณสมบัติผ่านการอบรมจากหลักสูตร

ท่ีคณะกรรมการวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยกำาหนด	 (แพทย์แผนไทยหมายถึงผู้ที่จบปริญญา

ตรีจากหลักสูตรและสถาบันที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย/ 

แพทย์แผนไทยประยกุต์และมใีบประกอบโรคศลิปะด้านการแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยกุต์)	

และหน่วยบริการต้องผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินข้ึนทะเบียนหน่วยบริการประเภทต่างๆ	 ในระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิดังนี้

6.5.1		 หน่วยบรกิารประจำาทีจั่ดบรกิารแพทย์แผนไทย	และ/หรือแพทย์แผนไทยประยกุต์

ทีผ่่านเกณฑ์การตรวจประเมนิขึน้ทะเบียนหน่วยบรกิารประจำาและเกณฑ์การตรวจประเมินข้ึนทะเบยีน

หน่วยบริการปฐมภูมิ

6.5.2		 หน่วยบริการปฐมภูมิ	ต้องผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

ปฐมภูมิ

6.5.3		 หน่วยบริการร่วมให้บริการ	 ต้องผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินขึ้นทะเบียน 

หน่วยบริการปฐมภูมิ

6.5.4		 โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย	 ตามระบบของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก	กระทรวงสาธารณสุข	จำานวน	21	แห่ง	(ภาคผนวก	8)
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ทั้งนี้รวมถึง	 สถานพยาบาลหรือหน่วยงานมีการให้บริการการแพทย์แผนไทย	 ตาม 

ความเห็นชอบของ	อปสข.	โดยต้องมีการทำาสัญญา/ข้อตกลงการดำาเนินการโครงการร่วมกับ	สปสช.

6.6  การก�ากับ ติดตามและประเมินผล 
6.6.1		 จากรายงานการประมวลผลข้อมูลการจัดบริการตามชุดข้อมูลการบริการ 

ผู้ป่วยนอก	รายบุคคล	(OP	individual	data)	รายงานการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ	

6.6.2		 จากรายงานของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	

6.6.3		 สปสช.เขต	กำากบั	ติดตาม	ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่ม	และสุม่ตรวจสอบผลการจดับรกิาร

6.6.4	 คณะอนุกรรมการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 และ	 สปสช. 

ตรวจเยี่ยมพื้นที่และหน่วยบริการ	

6.6.5		 ผลผลิตและผลลัพธ์ในการกำากับติดตาม

1)		หน่วยบริการปฐมภูมิ/หน่วยบริการประจำาที่จัดบริการผู้ป่วยนอกคู่ขนาน	 

ตามเกณฑ์ที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 กระทรวงสาธารณสุขกำาหนด	 

เป้าหมาย	500	แห่ง	

2)		ประชาชนสิทธิระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิได้รบับรกิารแพทย์แผนไทย 

ตามชุดสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น	เป้าหมายร้อยละ	10

3)		ร้อยละของหน่วยบรกิารปฐมภมู/ิรพ.สต.ทีม่แีพทย์แผนไทยปฏบิตังิานประจำา

และมีการสั่งจ่ายยาจากสมุนไพรอย่างน้อย	10	รายการ	เป้าหมายร้อยละ	70

4)	 ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยท่ีได้มาตรฐาน	 เป้าหมาย

ร้อยละ	8

6.7  บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.7.1  สปสช. ส่วนกล�ง 

1)		ขบัเคลือ่นและประสานนโยบายในระดบัประเทศกบักระทรวงสาธารณสขุและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2)		ชี้แจงทำาความเข้าใจหลักเกณฑ์แนวทางการดำาเนินงานการบริหารงบบริการ

การแพทย์แผนไทย	รวมทั้งให้คำาปรึกษาแก่หน่วยบริการและหน่วยงานในพื้นที่

3)		บริหารจัดการงบประมาณ	 ให้เกิดประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผลและมุ่งให้เกิด 

การบูรณาการในระดับพื้นที่	ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

4)		สนับสนุนให้พื้นที่สามารถดำาเนินงานแพทย์แผนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558144	  

5)		พัฒนาระบบรายงาน	 กำากับ	 ติดตาม	 และสรุปผลการดำาเนินงาน	 เพื่อเสนอ

คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร	สปสช.ทุก	3	เดือน

6.7.2  สปสช.เขต

1)		สนับสนุนให้มีคณะกรรมการ/คณะทำางานพัฒนาการแพทย์แผนไทยระดับ

จงัหวดั	ภายใต้ความเหน็ชอบของ	อปสข.เพือ่เป็นกลไกขบัเคลือ่นการพฒันาแพทย์แผนไทยระดบัพืน้ที่

2)		ชีแ้จงหลกัเกณฑ์และแนวทางการดำาเนนิงานให้หน่วยบรกิารทราบ	ตลอดจน

ประชาสมัพนัธ์กระตุน้การให้บรกิาร	และเพิม่การเข้าถงึของผูม้สีทิธ	ิเป้าหมายและแนวทางการบรหิาร

งบประมาณบริการการแพทย์แผนไทยในระดับจังหวัด

3)		สนับสนุนการดำาเนินงานของหน่วยบริการและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัด

บริการแพทย์แผนไทย	และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยบริการในพื้นที่

4)		ตดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิงานการแพทย์แผนไทยในเขตและรายงาน

ให้	อปสข.และ	สปสช.ทราบ

5)		หน่วยบริการจัดบริการแพทย์แผนไทย	 ตามแนวทางที่กรมพัฒนาการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	แนะนำา	และแนวทางหลักเกณฑ์ที่กำาหนด

6.7.3  หน่วยบริก�รที่ให้บริก�รแพทย์แผนไทย 

1)		หน่วยบริการจัดบริการแพทย์แผนไทย	 ตามแนวทางที่กรมพัฒนาการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	แนะนำา	และแนวทางหลักเกณฑ์ที่กำาหนด

2)		ดำาเนินการพัฒนาบุคลากร/ผู ้ให้บริการแพทย์แผนไทย	 ให้ได้คุณสมบัติ

มาตรฐานวิชาชีพ	 เพื่อให้บุคลากรแพทย์แผนไทยท่ีปฏิบัติงาน	 มีคุณสมบัติให้เป็นไปตาม	 “ระเบียบ

กระทรวงสาธารณสุข	ว่าด้วยบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย

หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 พ.ศ.	 2545”	 คือ	 เป็นแพทย์แผนไทยท่ีจบปริญญาตรีและมี 

ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 เป็นผู้ช่วย 

แพทย์แผนไทยซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที ่

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยให้การรับรอง
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7. การบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุน

เพื่อให้ระบบบริการสุขภาพมีโครงสร้างพื้นฐานที่พอเพียงทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์	 และ 

สถานพยาบาล	 ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ที่

ระบุว่าเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย	 สนับสนุน	 และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ	 เพื่อส่ง

เสริมให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง	และมีประสิทธิภาพ	ซึ่งในการจัดบริการ

สาธารณสขุ	ทรพัยากรทีใ่ช้จะเสือ่มลงตามเวลา	และปรมิาณการให้บรกิาร	จึงจำาเป็นต้องมีการสนับสนุน

เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนให้กับหน่วยบริการ	

7.1  นิยาม/ค�าจ�ากัดความ 
	 ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	หมายถึง	เงินกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	 ที่เป็นค่าใช้จ่าย	 สนับสนุน	 และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ	 

ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	 โดยเป็นการลงทุน	 เพื่อการทดแทนส่วนขาด	 และซ่อมบำารุง

ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	ที่เสื่อมสภาพ	หรือถดถอย	หรือเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ดังเดิม

7.2  กรอบแนวทางการบริหาร
	 เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  ปีงบประมาณ	 2558	 ได้รับ

จัดสรรในอัตรา	128.69	บาทต่อผู้มีสิทธิ	โดยมีกรอบการบริหาร	ตามแผนภาพที่	6	



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558146	  

แผนภ�พที่ 6 กรอบการบริหารจัดการเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	

ปีงบประมาณ	2558

 

การบริหารจัดการเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	 ของ 

หน่วยบริการแต่ละสังกัด

7.2.1		 หน่วยบริการภาครัฐสังกัด	สป.สธ.	แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ดังนี้

1)		จำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ของวงเงินจัดสรรให้แก่หน่วยบริการโดยตรง

2)		จำานวนไม่เกนิร้อยละ	20	ของวงเงนิจัดสรรสำาหรบับรหิารระดบัประเทศ/เขต/

จงัหวดั	เพือ่ส่งเสรมิการเพิม่การเข้าถงึบรกิารและลดการส่งต่อไปใช้บรกิารนอกเขตพืน้ที	่เช่น	การพฒันา

บรกิารตตยิภมูเิฉพาะด้าน	เป็นต้น	โดยแนวทางการจ่ายเงินให้หน่วยบรกิาร	ให้ผ่านความเห็นชอบจาก	

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

7.2.2		 หน่วยบรกิารภาครฐันอกสงักดั	สป.สธ./เอกชน	จดัสรรให้แก่หน่วยบรกิารโดยตรง	

ตามจำานวนเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร

งบเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
(128.69	บาทต่อผู้มีสิทธิ

คำานวณตามสัดส่วนอัตราต่อผู้มีสิทธิของงบ	OP-PP-IP

ตามจำานวนผู้ลงทะเบียนสิทธิ

ตามจำานวนผู้ลงทะเบียนสิทธิ

ตามจำานวนผู้ลงทะเบียนสิทธิ ตามจำานวนผลบริการ	IP

(Sum	adjRW)	ของหน่วยบริการ

งบเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	OP
(55.77	บาทต่อผู้มีสิทธิ)

รวมงบเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	ที่คำานวณ
ตามสัดส่วน	OP-P&P-IP	(100%)

หน่วยบริก�รสังกัด สป.สธ.
•	ไม่น้อยกว่า	80%	จ่ายตรงให้หน่วยบริการ
•	ไม่เกิน	20%	สำาหรับการบริหารระดับประเทศ/เขต/
จังหวัด	เพื่อส่งเสริมการเพิ่มการเข้าถึงบริการและลดการ
ส่งต่อไปใช้บริการนอกพื้นที่

หน่วยบริก�รสังกัดอื่นๆ ยกเว้น สป.สธ.
ให้จ่ายตรงให้หน่วยบริการทั้งหมด	100%

งบเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	P&P
(20.24	บาทต่อผู้มีสิทธิ)

งบเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	IP
(52.68	บาทต่อผู้มีสิทธิ)
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7.3  กรอบระยะเวลาในการด�าเนินการ
7.3.1		 เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	ปีงบประมาณ	2558	

ให้	 สปสช.	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง	 เร่งรัดดำาเนินการจัดสรรเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	 2558	 

หากมีความจำาเป็นไม่สามารถจัดสรรได้ทัน	 ให้ขออนุมัติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

ในการขยายเวลาในการจัดสรรให้หน่วยบริการ

7.3.2	 การก่อหน้ีผูกพัน	 หากหน่วยบริการที่ได้รับโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่ 

เบกิจ่ายในลกัษณะงบลงทนุแล้ว	ให้เร่งรดัดำาเนนิการหรอืก่อหน้ีผกูพนัให้แล้วเสรจ็ภายในปีงบประมาณ

ทีไ่ด้รบัจดัสรรเงนิ	หากมคีวามจำาเป็นไม่สามารถดำาเนินการหรอืก่อหน้ีผกูพนัได้ทันภายในปีงบประมาณ

ทีไ่ด้รบัจดัสรร	ต้องขออนมุตัขิยายเวลาดำาเนนิการต่อคณะกรรมการ	หรอืคณะอนกุรรมการทีอ่นมัุตแิผน 

ในแต่ละระดับก่อนสิ้นปีงบประมาณโดยให้ขยายเวลาได้อีกหนึ่งปีงบประมาณ

7.3.3		 เมื่อก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว	การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา

7.4  เกณฑ์การจัดสรร
	 การจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	 จะจัดสรรให้กับ

หน่วยบรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตทิกุแห่ง	ยกเว้นหน่วยบรกิารรบัส่งต่อเฉพาะโรค	และ

หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนใหม่ระหว่างปีงบประมาณ	2558	ซึ่งมีหลักเกณฑ์การจัดสรรดังนี้

7.4.1		 เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนสำาหรับบริการ 

ผู้ป่วยนอก	 (OP)	 และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 (PP)	 ให้จ่ายตามจำานวนผู้มีสิทธิที่ลง

ทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับหน่วยบริการประจำา

7.4.2		 เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนสำาหรับบริการ 

ผู้ป่วยใน	(IP)	จ่ายตามจำานวนผลงานที่คิดเป็นค่านำ้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าตามระบบ	DRGs	(adjRW)	

ให้กับหน่วยบริการที่ให้บริการ

7.5  วิธีการค�านวณจัดสรรเงิน
7.5.1	 วิธีแบ่งสัดส่วนเงินค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	 

แต่ละประเภทบรกิาร	ด้วยสดัส่วนเงินอัตราต่อผูม้สีทิธติามประเภทบรกิาร	OP-PP-IP	แล้วนำาอตัราทีไ่ด้ 

	คูณกับเป้าหมายจำานวนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ป	ี2558	 (48.606	ล้านคน)	โดยอัตรา	

และวงเงินของแต่ละประเภทบริการ	มีดังนี้



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558148	  

1)		สัดส่วน	OP	=	55.77	บาทต่อประชากรผู้มีสิทธ	ิวงเงิน	2,710,756,620	บาท

2)		สัดส่วน	PP	=	20.24	บาทต่อประชากรผู้มีสิทธ	ิวงเงิน	983,785,440	บาท

3)		สัดส่วน	IP	=	52.68	บาทต่อประชากรผู้มีสิทธ	ิวงเงิน	2,560,564,080	บาท

7.5.2		 วิธีการคำานวณเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนให้กับ

หน่วยบริการ

1)	 คำานวณเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	 สำาหรับ

บริการ	 OP	 ตามประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่ีลงทะเบียนกับหน่วยบริการประจำา 

แต่ละแห่ง	ณ	31	ตุลาคม	2557	ด้วยอัตราต่อผู้มีสิทธิที่เท่ากันภายใต้วงเงินงบประมาณตามข้อ	7.5.1	

ข้อ	1)

2)	 คำานวณเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	 สำาหรับ

บริการ	 PP	 ตามประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ลงทะเบียนกับหน่วยบริการประจำา 

แต่ละแห่ง	ณ	31	ตุลาคม	2557	ด้วยอัตราต่อผู้มีสิทธิที่เท่ากันภายใต้วงเงินงบประมาณตามข้อ	7.5.1	

ข้อ	2)

3)	 คำานวณเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	 สำาหรับ

บริการ	IP	ตามข้อมูลผลงานผู้ป่วยใน	(adjRW)	ที่ทำาได้ในปีงบประมาณ	2557	โดยใช้ข้อมูล	10	เดือน	

ด้วยอัตราต่อ	1	adjRW	ที่เท่ากันทุกหน่วยบริการ	ภายใต้วงเงินงบประมาณตามข้อ	7.5.1	ข้อ	3)	ทั้งนี	้ 

ข้อมลูผลงานผูป่้วยใน	(adjRW)	ทีใ่ช้ในการคำานวณ	เป็นข้อมูลเฉพาะผูป่้วยในทัว่ไป	ซึง่ไม่รวมถงึข้อมลู 

การให้บรกิารผูป่้วยในทีม่กีารชดเชยเพิม่เตมิพเิศษจากการชดเชยผูป่้วยในทัว่ไป	ไม่รวมถึงข้อมลูผูป่้วยใน 

ของหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรค	และไม่รวมข้อมูลที่มีปัญหาต่างๆ	หลังจากวันที	่สปสช.ตัดข้อมูล	

เช่น	ข้อมูลส่งช้า	ข้อมูลอุทธรณ์	ข้อมูลปฏิเสธการจ่าย	เป็นต้น

4)		นำาผลการคำานวณตามข้อ	7.5.2	ข้อ	1)	ถึง	7.5.2	ข้อ	3)	รวมกันเพื่อเป็นเงิน

ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	

7.6 เงื่อนไขการจ่ายเงิน
	 การจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนให้กับหน่วยบริการ	

(ไม่รวมหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรค)  จะจัดสรรให้ตามรูปแบบการจัดบริการผู้มีสิทธิในระบบ 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการนั้น	ดังนี้

7.6.1		 กรณีหน่วยบริการที่ให้บริการประชากรผู้มีสิทธิ	 ทั้งบริการผู้ป่วยนอก	 บริการ 

สร้างเสรมิสขุภาพและป้องกันโรคและบรกิารผู้ป่วยใน	จะได้รับการจดัสรรเงนิค่าบรกิารทางการแพทย์ที่ 

เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนทั้ง	3	ส่วน	ตามเงื่อนไขที	่สปสช.กำาหนด
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7.6.2		 กรณีหน่วยบรกิารทีใ่ห้บรกิารประชากรผูม้สีทิธ	ิเฉพาะการบรกิารผูป่้วยนอกและ

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	หรือเฉพาะการบริการผู้ป่วยใน	 ก็จะได้รับการจัดสรรเงิน 

ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนเฉพาะส่วนการบริการนั้นๆ

7.6.3		 กรณีที่มีการโอนถ่ายประชากรกลางปีงบประมาณ	 ให้	 สปสช.เขต	 พิจารณา 

จดัสรรเงนิค่าบรกิารทางการแพทย์ทีเ่บกิจ่ายในลกัษณะงบลงทุนให้กบัหน่วยบรกิารท่ีรบัดแูลประชากร

จริงตามสัดส่วนที่ให้บริการ

7.6.4	 กรณีหน่วยบริการที่สมัครเข้าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ ในช่วงระหว่าง

ปีงบประมาณจะไม่ได้รับการจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

7.6.5		 การเรยีกคนืเงนิค่าบรกิารทางการแพทย์ทีเ่บกิจ่ายในลกัษณะงบลงทนุจะไม่มกีาร

เรียกคืน	หากหน่วยบริการอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครบปีงบประมาณ	แต่การเรียกคืน

เงินจะเกิดขึ้นเมื่อหน่วยบริการไม่สามารถให้บริการสาธารณสุขจนครบปีงบประมาณของสัญญาการ

ให้บริการสาธารณสุข	เช่น	การลาออก	เป็นต้น	หรือหน่วยบริการไม่สามารถดำาเนินการตามแผนการ

ดำาเนินงานได้

7.7  ขั้นตอนการด�าเนินงาน 
7.7.1  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง	 พิจารณาเห็นชอบหลักการ	

แนวทาง	รูปแบบ	และวิธีการจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

7.7.2		 สปสช.จัดทำากรอบแนวทางการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายใน

ลักษณะงบลงทุน	 พร้อมแจ้งตารางการจัดสรรเงินให้กับหน่วยบริการท่ัวประเทศทราบ	 โดยแจ้งผ่าน

สปสช.เขต	

7.7.3		 สปสช.เขต	ตรวจสอบตวัเลขการจดัสรร	และแจ้งยนืยนัตวัเลขการจดัสรรในเขตที่

รับผิดชอบ	ให้	สปสช.ทราบ	เพื่อ	สปสช.	จะได้แจ้งการจัดสรรตามการยืนยันนั้น	ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

อีกครั้งหนึ่ง

7.7.4		 การจดัทำาแผนและการพจิารณาอนมุตัแิผนการบรหิารเงนิค่าบรกิารทางการแพทย์

ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	มีรายละเอียด	ดังนี้

1)		หน่วยบริการภาครัฐสังกัดอื่น	 (ยกเว้น	 สป.สธ.)/ภาคเอกชน	 การจัดทำาแผน 

การบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนโดย	 ให้หน่วยบริการจัดทำาแผน 

การบรหิารเงนิค่าบรกิารทางการแพทย์ทีเ่บกิจ่ายในลกัษณะงบลงทนุ	และเสนอแผน	ไปยัง	สปสช.เขต	 

เพื่อรวบรวมเสนอให้	อปสข.พิจารณาอนุมัติ	และเบิกจ่ายเงินค่าเสื่อมให้หน่วยบริการต่อไป
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2)		หน่วยบริการภาครัฐสังกัด	 สป.สธ.จัดทำาแผนการบริหารเงินค่าบริการ 

ทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนของหน่วยบริการสังกัด	 สป.สธ.	 ระดับหน่วยบริการ	 

โดยหน่วยบริการและเครือข่ายเป็นผู้จัดทำาแผน	 และเสนอให้คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข

ระดับอำาเภอ	 (คปสอ.)	 เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผน	 พร้อมจัดส่งรายละเอียดแผนท่ีได้รับการอนุมัติ

ให้	 สปสช.เขตตรวจสอบและรวบรวมเก็บไว้	 โดย	 สปสช.จะเป็นผู้โอนเงินตรงให้หน่วยบริการตาม	 

สปสช.กำาหนด

3)		ส่วนของวงเงินค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 

เพื่อบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัด	 ดำาเนินการโดยให้ผ ่านความเห็นชอบจาก 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง

7.7.5		 เมื่อหน่วยบริการได้รับเงินโอน	 ให้ประสาน	 การดำาเนินการจัดซื้อ/จัดหา	 ตาม

ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ	 หรือระเบียบของหน่วยบริการนั้น	 และเงื่อนไขที่คณะ

กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบ

7.7.6		 คปสอ.	และ	สปสช.เขต	ตรวจสอบความถกูต้อง	ครบถ้วน	และเป็นปัจจบุนัของข้อมลู	

รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ของรายงานเพื่อติดตาม	กำากับ	และสนับสนุนให้หน่วยบริการดำาเนินงาน 

อย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และมีประสิทธิภาพต่อไป

7.8 การจ่ายเงินให้หน่วยบริการ
7.8.1	 สปสช.จะจ่ายเงินให้หน่วยบริการโดยตรง	ตามจำานวนเงินที่ได้รับอนุมัต	ิ(สำาหรับ

หน่วยบริการภาครัฐสังกัดอื่น/เอกชน	 ที่ยังไม่ได้ทำาข้อตกลงให้บริการสาธารณสุข/สัญญาให้บริการ

สาธารณสุข	ปีงบประมาณ	2558	ต้องมีหนังสือแสดงความจำานงด้วย)	

7.8.2		 กรณีหน่วยบริการที่เข้าใหม่	 ต้องแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร	พร้อมทั้งสำาเนาหน้าสมุดบัญชีคู่ฝากของหน่วยบริการ	จำานวน	1	ชุด	แนบมาพร้อม

กับหนังสือแสดงความจำานง	จำานวน	2	ชุด	ส่งไปที	่สปสช.	เขต

7.8.3		 การจัดทำาหนังสือแสดงความจำานงเพื่อขอรับเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิก

จ่ายในลักษณะงบลงทนุ	(ในกรณยีงัไม่ได้ทำาข้อตกลงให้บรกิารสาธารณสขุ/สญัญาให้บรกิารสาธารณสขุ	

ปีงบประมาณ	2558)

1)		 เมื่อต้นสังกัดของหน่วยบริการ	 และหน่วยบริการได้รับแจ้งวงเงินค่าบริการ

ทางการแพทย์ทีเ่บกิจ่ายในลกัษณะงบลงทนุทีไ่ด้รบัจัดสรร	ให้จัดทำาหนังสอืแสดงความจำานงเพือ่ขอรบัเงิน 

ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	 ตามแบบหนังสือแสดงความจำานง	 จำานวน	 
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2	 ชุด	 พร้อมแนบแผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนที่ได้รับ

อนุมัติตามวงเงิน	ยื่นต่อ	สปสช.เขต	ดำาเนินการอนุมัติตามวงเงินที่ได้รับมอบอำานาจ

2)		สปสช.เขตจัดเก็บหนังสือแสดงความจำานง	 ต้นฉบับไว้แนบท้ายสัญญา/ 

ข้อตกลงให้บริการสาธารณสุขฯ	และคืนคู่ฉบับให้หน่วยบริการ	

3)		สปสช.เขตส่งหนังสือแสดงความจำานงฉบับจริง	และรายละเอียดแผนบริหาร

เงนิค่าบรกิารทางการแพทย์ทีเ่บิกจ่ายในลักษณะงบลงทนุ	ให้	สปสช.	เพือ่ใช้เป็นหลกัฐานประกอบการ

โอนเงินให้หน่วยบริการต่อไป

โดยสามารถดาวน์โหลด	 แบบหนังสือแสดงความจำานงได้ท่ี	 www.nhso.go.th	

เลือกเมน	ู“บริการข้อมูล”	>	เลือก	“ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย”	>	เลือก	“ดาวน์โหลดเอกสาร”	>	เลือก	

“แบบฟอร์มอื่นๆ”	>	เลือก	“แบบหนังสือแสดงความจำานงตอบรับการดำาเนินงาน”

7.9  การก�ากับ ติดตาม และประเมินผล
7.9.1		 หน่วยบริการที่รับเงินและดำาเนินการตามข้อ	 7.7.5	 แล้ว	 ให้รายงานผลการจัด

ซื้อ/จัดหา	ผ่านทางเว็บไซต์ของ	สปสช.ที่	www.nhso.go.th	เลือกเมน	ู“บริการออนไลน์”	>	หมวด	

“NHSO	Budget”>	เลือก	“ระบบรายงานการใช้จ่ายงบค่าเสื่อม”	โดยสามารถลงทะเบียนรับ	User	

name,	Password	เพื่อใช	้Login	เข้าโปรแกรมรายงานได้ที	่สปสช.เขต

7.9.2		 หากมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ	ให้ดำาเนินการต่อไปนี้

1)		กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ/มีเงินเหลือจ่าย

1.1)		 การอนุมัติเปล่ียนแปลงรายการ	และ/หรือการใช้วงเงินเหลือจ่ายในส่วนท่ี 

จัดสรรระดับหน่วยบริการให้แจ้ง	 สปสช.เขต	 เพื่อพิจารณาตามมต	ิ อปสข.	หรือ	 คณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมหารที่	อปสข.มอบอำานาจ

1.2)		 การอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ	 และ/หรือการใช้วงเงินเหลือจ่าย 

ในส่วนของวงเงินระดับประเทศ/เขต/จังหวัด	 ให้เป็นไปตามมติเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนา

ระบบการเงินการคลัง	หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง

2)		กรณีที่หน่วยบริการไม่สามารถก่อหน้ีผูกพัน	 หรือไม่สามารถดำาเนินการตาม

กรอบระยะเวลาการดำาเนนิการงบค่าบรกิารทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลกัษณะงบลงทุน	ตามทีก่ำาหนด

ในข้อ	7.3.2	ได	้สปสช.อาจพิจารณาเรียกคืนเงินตามจำานวนเงินที่ระบุในแผนที่ได้รับการอนุมัต	ิหรือ

ตามหนังสือแสดงความจำานงแนบท้ายข้อตกลง/สัญญาการให้บริการ	แล้วแต่กรณี
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8. การบริหารเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับ
ความเสียหายจากการรักษาพยาบาล

ผู้รับบริการ	 หมายถึง	 ประชาชนที่มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 

ซึ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำาหรับผู้รับบริการ	ตามมาตรา	41	ที่กำาหนดว่า	“ให้คณะกรรมการ 

กันเงินจำานวนไม่เกินร้อยละหนึ่งของเงินที่จะจ่ายให้หน่วยบริการไว้เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ 

ผูร้บับรกิาร	ในกรณทีีผู่ร้บับรกิารได้รบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการรกัษาพยาบาลของหน่วยบรกิาร	

โดยหาผู้กระทำาผิดมิได้หรือหาผู้กระทำาผิดได้	 แต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควร	 

ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกำาหนด”น้ัน	 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังเพื่อ

ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล	 โดยการช่วยเหลือ 

ดงักล่าวมลีกัษณะเป็นการเยยีวยาหรอืบรรเทาความเดอืดร้อนเบือ้งต้น	โดยไม่ต้องรอการพิสจูน์ถกูผดิ	 

เพือ่เป็นการรกัษาความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างผูร้บับรกิารและผูใ้ห้บรกิารในอนัท่ีจะร่วมกนัคลีค่ลายปัญหา

ต่างๆ	ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุข	

หลักเกณฑ์	 วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	 มีรายละเอียดตามท่ีคณะ

กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้กำาหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเง่ือนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการ

ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล	 และตามคู่มือ“แนวทางการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือ 

เบ้ืองต้น	 มาตรา	 41”	 ที่คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขได้จัดทำาขึ้น	

และ	ตามคูม่อื”ดำาเนนิงานมาตรา	41”	สำาหรบัฝ่ายเลขานกุาร	ทีส่ำานกักฎหมาย	จดัทำาขึน้	โดยสามารถ	

Download ได้ที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย	สปสช.	http://law.nhso.go.th
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9. การบริหารเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ ให้บริการได้รับ
ความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข

การจ่ายเงินช่วยเหลอืเบือ้งต้นแก่ผูใ้ห้บรกิารทีไ่ด้รบัความเสยีหายจากการให้บรกิารสาธารณสขุ

นัน้	คณะกรรมการหลักประกนัสขุภาพแห่งชาตใิช้อำานาจในการบรหิารจดัการกองทนุ	ตามมาตรา	18(4)	

แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ. 2545 กำาหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข

ในการจ่ายเงินช่วยเหลือ	 โดยหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้	 เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาต	ิว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย

จากการให้บริการสาธารณสุข	พ.ศ.	2556	ซึ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ให้บริการนี	้ไม่เป็นการตัดสิทธิ

ของผู้ให้บริการที่จะพึงได้รับตามกฎ	ระเบียบ	หรือกฎหมายอื่น	
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10. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวส�าหรับหน่วยบริการ 
ภาครัฐ สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การดำาเนินงานและ

การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและหลักเกณฑ์	 วิธีการและเงื่อนไขการรับ 

ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ	 สำาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ

ปีงบประมาณ	2558	ในการประชุมครัง้ที	่8/2557	เมือ่วนัท่ี	22	กนัยายน	2557	สปสช.จงึจัดสรรเงินเหมาจ่าย 

รายหัว	 (ค่าบริการทางการแพทย์)	 ปีงบประมาณ	 2558	ภายใต้แนวคิดหลักเพื่อให้มีแรงจูงใจในด้าน 

การเงินที่เหมาะสมแก่ผู้ให้บริการในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการที่มีคุณภาพ	

ทำาให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำาเป็นและมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน

10.1 วัตถุประสงค์
10.1.1		เพือ่ให้ประชาชนเข้าถงึบรกิารสขุภาพทีจ่ำาเป็นและมคีณุภาพได้อย่างเท่าเทยีมกนั

10.1.2		เพื่อให้ผู้ให้บริการได้รับงบประมาณเหมาะสมเพียงพอต่อการจัดบริการทาง 

การแพทย์ให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ

10.2 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินให้หน่วยบริการ
	10.2.1	 งบบรกิารผูป่้วยนอกทัว่ไป	ประเภทบรกิารทีจ่่ายแบบเหมาจ่ายต่อผูม้สีทิธ	ิจดัสรร

แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิให้กับหน่วยบริการประจำา	คู่สัญญาของหน่วยบริการปฐมภูม	ิ (Contracted	

unit	for	primary	care:	CUP)	ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิจ่ายด้วยอัตราเหมาจ่ายที่ผ่าน

ความเห็นชอบจาก	อปสข.

10.2.2	 งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำาหรับบริการพื้นฐาน	(P&P	basic	

services)	จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิให้กับหน่วยบริการประจำา	คู่สัญญาของหน่วยบริการปฐมภูม	ิ

(Contracted	unit	for	primary	care:	CUP)	ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิจ่ายด้วยอัตรา

เหมาจ่าย	ที่ผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.

10.2.3	 งบบริการผู้ป่วยใน	 จัดสรรตามค่านำ้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับด้วยวันนอน	 (adjRW)	

สำาหรบักรณทีีห่น่วยบรกิารให้บรกิารรกัษาผูป่้วยภายในเขตเดยีวกนัจัดสรรด้วยอัตราจ่ายของแต่ละเขต 

ที่ผ่านความเห็นชอบจาก	 อปสข.	 ส่วนการจัดสรรเงินผู้ป่วยในกรณีที่หน่วยบริการให้บริการรักษา 

ผู้ป่วยนอกเขตจัดสรรด้วยอัตราจ่ายที่	9,600	บาทต่อนำ้าหนักสัมพัทธ์	



ส่วนที่  2 

ส่วนที่ 2 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	ปีงบประมาณ	2558	 	|			155

10.2.4	 งบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการ	 เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

หน่วยบริการที่จำาเป็นต้องให้บริการประชาชนในพื้นท่ีกันดารและพื้นท่ีเสี่ยงภัยท่ีเป็นหน่วยบริการใน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 โดยการบริหารเป็นภาพรวมระดับประเทศ	 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการ	ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง	เป็นผู้พิจารณา

รายชื่อหน่วยบริการ	และกำาหนดเงื่อนไข	หลักเกณฑ์	และอัตราจ่ายให้หน่วยบริการ	โดยอาจประยุกต์

จ่ายตามตัวแปรของสมการต้นทุนของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	 หรือข้อมูล 

งบการเงินของหน่วยบริการ	 หรือข้อมูลต้นทุนหน่วยบริการ	 ท้ังนี้	 หากผลการพิจารณาของ 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังใช้งบประมาณมากกว่าจำานวน	 464.904	 ล้านบาท	 

อาจต้องเกลี่ยงบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปที่ได้รับมาสนับสนุนหน่วยบริการสังกัด	 สป.สธ.ท่ีจำาเป็น 

ต้องให้บริการในพื้นที่กันดาร	พื้นที่เสี่ยงภัย	

10.2.5	 การปรับลดค่าแรงหน่วยบริการสังกัด	 สป.สธ.	 ป ีงบประมาณ	 2558	 

ให้คณะอนุกรรมการพฒันาระบบการเงนิการคลงั	เป็นผูก้ำาหนดแนวทางการปรบัลดค่าแรงในระบบของ

หน่วยบรกิารสงักดั	สป.สธ.	ให้ได้จำานวนเงนิค่าแรงในระบบรวมตามการคำานวณของสำานกังบประมาณ	

โดยให้มีคณะทำางานชุดหนึ่งประกอบด้วย	ผู้แทน	สป.สธ.	หน่วยบริการ	สปสช.	และนักวิชาการหรือ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 มีหน้าที่จัดทำาข้อเสนอแนวทางการปรับลดค่าแรงในระบบของหน่วยบริการสังกัด	

สป.สธ.	 และเสนอให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังฯ	 พิจารณาภายในไตรมาสแรก

ของปีงบประมาณ	ทั้งนี้หากมีความจำาเป็นต้องแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของหน่วยบริการ	 อาจให้ปรับ

ลดค่าแรงเพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ	3	ของจำานวนเงินเดือนของ	CUP

10.2.6	 สปสช.จัดให้มีการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวล่วงหน้า	 และการจัดสรรเงิน 

เหมาจ่ายรายหัวตามผลงานจริงให้กับหน่วยบริการ	 โดยงวดการโอนเงินให้เป็นไปตามที่สำานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด	 กรณีการจัดสรรล่วงหน้าสำาหรับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็น

หน่วยบริการใหม่ในปีงบประมาณ	 2558	 หรือรับโอนประชากรจากหน่วยบริการอื่น	 จะมีการปรับ 

ตามประมาณการข้อมูลจริงจาก	สปสช.เขต

10.2.7	 สำาหรับบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อ	 และบริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุและ 

เจบ็ป่วยฉกุเฉนิในจงัหวดั	ให้หน่วยบรกิารเรยีกเกบ็จากหน่วยบรกิารประจำาตามอตัราทีม่กีารเหน็ชอบ

ร่วมกันระหว่างหน่วยบริการที่ให้บริการกับหน่วยบริการประจำา	 โดยอาจให้	 สปสช.เขต	 ร่วมบริหาร 

จัดการ	 และอาจให้กันเงินค่าบริการผู ้ป่วยนอกทั่วไปไว้จำานวนหนึ่งแบบบัญชีเสมือน	 (Virtual	 

account)	รายจังหวดั	สำาหรบัการหกัชำาระบญัชรีะหว่างกนั	(Clearing	house)	แทนหน่วยบริการประจำา 

ตามข้อเสนอของ	สปสช.เขต



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558156   

11.  การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวส�าหรับหน่วยบริการ 
ภาครัฐ นอกสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ
หน่วยบริการเอกชน 

ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การดำาเนินงานและ

การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและหลักเกณฑ์	 วิธีการและเงื่อนไขการรับ 

ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ	 สำาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ

ปีงบประมาณ	2558	ในการประชุมครั้งที่	8/2557	เมื่อวันที	่22	กันยายน	2557	สปสช.จึงจัดสรรเงิน

เหมาจ่ายรายหัว	(ค่าบริการทางการแพทย์)	ปีงบประมาณ	2558	ภายใต้แนวคิดหลักเพื่อให้มีแรงจูงใจ 

ในด้านการเงินที่เหมาะสมแก่ผู้ให้บริการในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการ 

ที่มีคุณภาพ	ทำาให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำาเป็นและมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน

11.1  วัตถุประสงค์
	11.1.1	 เพือ่ให้ประชาชนเข้าถงึบรกิารสขุภาพทีจ่ำาเป็นและมคีณุภาพได้อย่างเท่าเทยีมกนั

	11.1.2	 เพื่อให้ผู ้ให้บริการได้รับงบประมาณเหมาะสมเพียงพอต่อการจัดบริการ 

ทางการแพทย์ให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ

11.2 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินให้กับหน่วยบริการ
11.2.1	 งบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปประเภทบริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธ	ิ 

จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู ้มีสิทธิให้กับหน่วยบริการประจำา	 คู ่สัญญาของหน่วยบริการปฐมภูม	ิ 

(Contracted	unit	for	primary	care:	CUP)	ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิจ่ายด้วยอัตรา

เหมาจ่ายของแต่ละเขต	ที่ผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.

11.2.2	 งบบรกิารสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคสำาหรบับรกิารพืน้ฐาน	(P&P	basic	

services)	จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิให้กับหน่วยบริการประจำา	คู่สัญญาของหน่วยบริการปฐมภูม	ิ

(Contracted	unit	for	primary	care:	CUP)	ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิจ่ายด้วยอัตรา

เหมาจ่าย	ที่ผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.

11.2.3	 งบบรกิารผู้ป่วยใน	จดัสรรตามค่านำา้หนกัสมัพทัธ์ทีป่รบัด้วยวนันอน	(adjRW)	

สำาหรบักรณทีีห่น่วยบรกิารให้บรกิารรกัษาผูป่้วยภายในเขตเดยีวกนัจัดสรรด้วยอัตราจ่ายของแต่ละเขต 

ที่ผ่านความเห็นชอบจาก	 อปสข.	 ส่วนการจัดสรรเงินผู้ป่วยในกรณีที่หน่วยบริการให้บริการรักษา 

ผู้ป่วยนอกเขตจัดสรรด้วยอัตราจ่ายที่	9,600	บาทต่อนำ้าหนักสัมพัทธ์
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11.2.4	 การปรับลดค่าแรงสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัดอื่น	มีหลักเกณฑ	์ดังนี้

	1)	 สำาหรับหน่วยบริการภาครัฐอื่นในระบบ	ในพื้นที	่สปสช.เขต	1	-	12	ให้

บริหารการปรับลดค่าแรงในระบบสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐ	 โดยให้ปรับลดค่าแรงในระบบสำาหรับ

หน่วยบริการภาครัฐจากรายรับที่ได้จากค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไปและการบริการสร้างเสริมสุขภาพ 

และป้องกันโรคตามจำานวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนหน่วยบริการประจำา	 และจากรายรับที่ได้จาก 

ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในซึ่งได้ตามจำานวน	 adjRW	ที่ให้บริการเฉพาะการใช้บริการผู้ป่วยในท่ีหน่วยบริการ

ท่ีต้ังในเขตเดียวกับเขตของหน่วยบริการประจำา	 ไม่รวมกรณีการใช้บริการผู้ป่วยในข้ามเขต	 โดยให้ได้

จำานวนเงินค่าแรงในระบบรวมตามการคำานวณของสำานักงบประมาณ

	2)	 สำาหรับหน่วยบริการภาครัฐอื่นในระบบ	 ในพื้นที่	 สปสช.เขต	 13	

กรุงเทพมหานคร	 สามารถกำาหนดแนวทางการปรับลดค่าแรงในระบบสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐได้

ตามความเหมาะสม	 โดยต้องให้ได้จำานวนเงินค่าแรงในระบบตามการคำานวณของสำานักงบประมาณ	

และแนวทางการปรบัลดค่าแรงในระบบสำาหรบัหน่วยบรกิารภาครฐัต้องผ่านความเหน็ชอบของ	อปสข.

11.2.5	 จัดให้มีระบบการจัดสรรล่วงหน้าให้หน่วยบริการ	 (Prepaid)	 ในงบบริการ 

ผู้ป่วยนอกท่ัวไปประเภทบริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	 (OP)	 งบบริการสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรคสำาหรับบริการพื้นฐาน	 ที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	 (PP)	 และงบบริการผู้ป่วยใน	

(IP)	โดยทดรองจ่ายล่วงหน้าร้อยละ	25	ของวงเงินประมาณการรายรับที่หน่วยบริการได้รับจัดสรรใน

ปีงบประมาณ	2558	จำานวน	1	ครัง้	ในเดอืนตลุาคม	2557	และคำานวณจดัสรรจรงิตามผลการดำาเนนิงาน 

เป็นรายเดือน	 สำาหรับการจัดสรรล่วงหน้ากรณีหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการใหม ่

ในปีงบประมาณ	 2558	 หรือรับโอนประชากรจากหน่วยบริการอื่น	 จะมีการปรับตามประมาณการ 

ข้อมูลจริงจาก	 สปสช.เขต	 สำาหรับ	 สปสช.เขต	 13	 กรุงเทพมหานคร	 สามารถกำาหนดแนวทางการ 

โอนเงินให้เป็นไปตามแนวทางของเขตได้	โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.

11.3  การโอนเงินจัดสรรล่วงหน้าและจัดสรรจริงตามผลการด�าเนินงาน
	 สปสช.จะดำาเนินการโอนเงินจัดสรรล่วงหน้าให้หน่วยบริการ	 (Prepaid)	 ร้อยละ	 25 

ในเดือนตุลาคม	2557	และเงินจัดสรรจริงตามผลการดำาเนินงานให้กับหน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัด

อื่น	และหน่วยบริการเอกชน	ปีงบประมาณ	2558	รวมทั้งการหักคืนเงินจัดสรรล่วงหน้า	ดังนี้

11.3.1	 งบบรกิารผู้ป่วยนอกทัว่ไป	ประเภทบรกิารท่ีจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผูมี้สทิธ	ิ(OP)	

งบบรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคสำาหรบับรกิารพืน้ฐาน	ทีจ่่ายแบบเหมาจ่ายต่อผูม้สีทิธ	ิ(PP)



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558158   

เดือน ก�รจัดสรรต�มผลง�นจริง ก�รหักคืนเงินจัดสรรล่วงหน้�

ตุลาคม	2557 แบ่งหัก	12	งวดๆ	ละเท่าๆ	กันของ
ยอดเงินที่จัดสรรล่วงหน้า	โดยจะเริ่ม
หักจากผลงานจริงเดือน	ต.ค.	57	–	
ก.ย.	58	หรือจนกว่าจะหักหนี้หมด

พฤศจิกายน	2557 ตุลาคม	2557

ธันวาคม	2557 พฤศจิกายน	2557

มกราคม	2558 ธันวาคม	2557

กุมภาพันธ	์2558 มกราคม	2558

มีนาคม	25578 กุมภาพันธ์	2558

เมษายน	2558 มีนาคม	2558

พฤษภาคม	2558 เมษายน	2558

มิถุนายน	2558 พฤษภาคม	2558

กรกฎาคม	2558 มิถุนายน	2558

สิงหาคม	2558 กรกฎาคม	2558

กันยายน	2558 สิงหาคม	2558

กันยายน	2558

หมายเหตุ:	สำาหรับ	สปสช.เขต	13	กรุงเทพมหานคร	สามารถกำาหนดแนวทางการโอนเงินให้เป็นไปตามแนวทาง
ของเขตได	้

11.3.2	 งบบรกิารผูป่้วยใน	(IP)	จดัสรรเงนิตามผลงานจรงิผ่านระบบประมวลผลการบรหิาร

กองทนุแบบบูรณาการ	(Seamless	system	integration)	ตามงวดรายงานการจ่ายเงนิ	โดยหกัคนืเงนิ

จัดสรรล่วงหน้า	แบ่งหักจำานวน	12	งวดๆ	ละเท่าๆ	กันของยอดเงินที่จัดสรรล่วงหน้า	โดยจะเริ่มหักหนี้

ในเดือนพฤศจิกายน	2557	-	ตุลาคม	2558	หรือจนกว่าจะหักหนี้หมด
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|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558174	  



ภาคผนวก 1

ภ�คผนวก  	|			175
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แบบฟอร์มการขอเบิกยาก�าพร้า กรณีฉุกเฉิน 3 กองทุน

แบบฟอร์มก�รขอเบิกย�กำ�พร้� กรณีฉุกเฉิน 3 กองทุน

โปรดกรอกข้อคว�มให้ครบถ้วน ชัดเจน แล้วส่งให้หน่วยสำ�รองย�เพื่อกรอกข้อมูลในโปรแกรม

เบิกชดเชยย�กำ�พร้�ต่อไป 

1.	ข้อมูลโรงพยาบาล

ชื่อโรงพยาบาล	.......................................................................................	เลขที	่.................หมู่ที	่....................	
ถนน	...................................	ตำาบล	/	แขวง	.................................	อำาเภอ	/	เขต	...........................................	
จังหวัด	.........................................	รหัสไปรษณีย์	............................................
2.	ข้อมูลผู้ป่วย	

ชื่อ	–สกุล	................................................................................	PID	(ถ้าระบุได้)	...........................................	

HN...........................	AN.................................	เพศ									ชาย								หญิง	อาย	ุ............ปี.........	เดือน	

การวินิจฉัยเบื้องต้น	.........................................................................................................................................

3. ร�ยก�รย�ที่เบิก (ก�กบ�ทเลือกร�ยก�รที่ต้องก�ร และ ระบุจำ�นวน)

ลำ�ดับที่ ชื่อย� จำ�นวน

1. Dimercaprol	(BAL)	amp

2. Sodium	nitrite	amp

3. Sodium	thiosulfate	amp

4. Methylene	blue	vial

5. Botulinum	antitoxin	bottle

6. Diphtheria	antitoxin	amp

7. Digoxin	Specific	antibody	fragment	amp

8. Serum	งูเห่า

9. Serum	งูเขียวหางไหม้

10. Serum	งูกะปะ

11. Serum	งูแมวเซา

รายละเอียดประกอบการบริหารจัดการกลุ่มยาก�าพร้า
ภาคผนวก 4
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12. Serum	งูทับสมิงคลา

13. Serum	Haematotoxin

14. Serum	Neurotoxin

4.ข้อมูลผู้ส่งเบิกย�

ชื่อ-สกุล ผู้ส่งข้อมูล ................................................................................................................................

โทรศัพท์................................................................. โทรศัพท์ มือถือ .....................................................

โทรส�ร.......................................................... อีเมล์ .............................................................................

5. ข้อมูลสถ�นที่จัดส่งย� 

ให้จัดส่งย�ที่             คลังย�                             ห้องย�นอกเวล�

                            ห้องจ�่ยย�ใน                     ห้องจ�่ยย�นอก 

ชื่อ ผู้ประส�นง�นรับย�ของโรงพย�บ�ล ............................................... โทรศัพท์ ..................................

ลำ�ดับที่ ชื่อย� จำ�นวน

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558248	  



ภาคผนวก 4

ภาคผนวก 4.2
แนวทางการบริหารจัดการยาก�าพร้ากลุ่ม Antidotes 
(เพิ่มเติม)

ยา Botulinum antitoxin และ Diphtheria antitoxin
1. ความเป็นมา

	 ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 มีมติให้	 สปสช.ดำาเนินการแก้ปัญหา 

ยากำาพร้า	 โดยเฉพาะยากลุ่มยาต้านพิษเป็นการเร่งด่วน	 โดยได้ดำาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ	

2553	 จำานวน	 6	 รายการ	 และเพิ่มรายการยาในชุดสิทธิประโยชน์จำานวน	 4	 รายการ	 รวมเป็น	 10	

รายการ	 ในปีงบประมาณ	 2554	 นั้น	 เพื่อให้เกิดการสำารองยาที่จำาเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษ	 

หน่วยบริการมียาใช้ทันต่อความจำาเป็น	 กองทุนยา	 เวชภัณฑ์และวัคซีน	 เป็นผู้รับผิดชอบจัดระบบ

การจัดหาและกระจายยาไปสำารองยังหน่วยบริการต่างๆให้กระจายอยู่ทั่วประเทศ	 ทั้งนี้	 สปสช. 

มอบองค์การเภสัชกรรมเป็นผู ้ดำาเนินการจัดหายาทั้งจากผู ้ผลิตในประเทศและการจัดหาจาก 

ต่างประเทศ	 และกระจายยาไปยังหน่วยบริการด้วยการบริหารจัดการผ่านระบบ	 VMI	 โดยมีปัจจัย 

ที่ใช้พิจารณาเกี่ยวกับการกระจายยาไปยังหน่วยบริการ	ได้แก่

•	ชนิดของ	Antidotes	ความเร่งรีบในการใช้ยานั้น

•	พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดปัญหา	(High	risk	area)

•	ระยะทางระหว่างแหล่งที่สำารองยาไปหน่วยบริการอื่นที่มีความต้องการใช้ยา

•	ความต้องการในการประเมิน/การตัดสินจากผู้เชี่ยวชาญ	

ทั้งน้ีรายการยาที่เพิ่มเติมในชุดสิทธิประโยชน์ปีงบประมาณ	2554	 มียาจำานวน	 2	 รายการ

ที่มีระบบการบริหารจัดการแตกต่างจากรายการยากำาพร้ากลุ่มยาต้านพิษอื่นๆ	 ได้แก่	 Botulinum	 

antitoxin	และ	Diphtheria	antitoxin	เนือ่งจากต้องมีการสอบสวนโรคร่วมด้วยเพือ่ให้สามารถควบคมุโรค 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และป้องกันความเสียหายในวงกว้างต่อไป	

ในการนี้สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงขอแจ้งแนวทางการบริหารจัดการยาทั้ง	 

2	รายการดังกล่าวเพิ่มเติม	รายละเอียดดังต่อไปนี้	
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2. สิทธิประโยชน์

ร�ยก�ร จำ�นวนที่มีสำ�รองในประเทศ แหล่งสำ�รองย�

1.	Botulinum	antitoxin 10 Vial 1.1	ศูนย์พิษวิทยารามาธิบด	ี
1.2	สน.โรคติดต่อทั่วไป	กรมควบคุมโรค	(คร.)	

2.	Diphtheria	antitoxin 2000	Vial	 2.1	ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี
2.2	สน.โรคติดต่อทั่วไป	กรมควบคุมโรค	(คร.)	
2.3	โรงพยาบาลศูนย์
2.4	โรงพยาบาลทั่วไป	ใน	4	จังหวัดภาคใต้

การนำายาไปใช้ให้ครอบคลมุกบัผูป่้วยทกุสทิธิการรกัษาพยาบาล	ท้ังน้ี	สปสช.ให้สทิธิประโยชน์

สนับสนุนยากำาพร้าดังกล่าวแก่หน่วยบริการเฉพาะผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเท่านั้น	

สำาหรับการนำาไปใช้กับผู้ป่วยสิทธิการรักษาพยาบาลอื่น	 สปสช.	 จะดำาเนินรวบรวมการหักค่ายา 

ทางบัญชีกับหน่วยบริการภายหลัง

3. เงื่อนไขการรับบริการ
ผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ	 และได้รับการวินิจฉัย	 ว่ามีความจำาเป็นต้องได้รับยาแก้พิษในรายการยา	

กลุ่มนี้เข้ารับบริการในหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4. คุณสมบัติของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ 
เป็นหน่วยบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 โดยสปสช.จะแจ้งรายชื่อหน่วย

บริการ/หน่วยงานที่เป็นแหล่งสำารองยา	 พร้อมรายช่ือและช่องทางติดต่อผู้ประสานงานของยาแต่ละ

รายการให้หน่วยบริการ/หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการทราบ	 และดำาเนินการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณ

ยาคงคลังของหน่วยบริการ/หน่วยงานที่เป็นแหล่งสำารองยาในระบบออนไลน์กับระบบ	Geographic	

Information	 System	 (GIS)	 ให้หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการสามารถสืบค้นได้จากหน้าเว็บไซต์

ของสปสช.

5. วิธีการเบิกชดเชยยา
การเบิกชดเชยยา	Botulinum	antitoxin	และ	Diptheria	antitoxin	สามารถดำาเนินการได	้2	

ช่องทาง	รายละเอียดดังแผนภาพ	1	และ	2	ตามลำาดับ

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558250	  
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แผนภ�พที่ 1	การเบิกชดเชยยา	Botulinum	antitoxin	

แผนภ�พที่ 2	การเบิกชดเชยยา	Diphtheria	antitoxin	

ผู้ป่วยมารับบริการที่	รพ.

หน่วยบริการแจ้ง	งานระบาดฯ	สสอ./สสจ.
เพื่อสอบสวนโรค

สน.โรคติดต่อทั่วไป	กรม	คร.	จัดส่ง	Botulinum
antitoxin	ให้กับ	สคร./สสจ.

สคร./สสจ.	จัดส่งยาให้หน่วยบริการ
และรวบรวมรายงานสรุปส่ง	สน.	โรคติดต่อทั่วไป/

สน.ระบาดวิทยา	กรม	คร.

สสจ.แจ้ง	สคร./สน.โรคติดต่อทั่วไป	หรือสน.
ระบาดวิทยา	กรม	คร.เพื่อทราบ/สอบสวนเพิ่มเติม

หน่วยบริการติดต่อศูนย์พิษวิทยาโดยตรง
ศูนย์พิษวิทยาซักประวัติประกอบการวินิจฉัยโรค

ศูนย์พิษฯส่งยาให้กับ
หน่วยบริการ	พร้อมขอให้
หน่วยบริการแจ้ง	สสจ.	

เพื่อสอบสวนโรค

ศูนย์พิษฯ	แจ้งอุบัติการณ์
1.	สน.โรคระบาดทั่วไป
2.	สน.ระบาดวิทยาIF	YES

กรม	คร.	แจ้งผลการ
สอบสวนโรคแก่ศูนย์พิษฯ

เพื่อทราบ

ศูนย์พิษฯ	ติดต่อกับ
หน่วยบริการเพื่อติดตาม
ผลการรักษา/การใช้ยา

IF	YES

ผู้ป่วยมารับบริการที่	รพ.

หน่วยบริการแจ้ง	งานระบาดฯ	สสอ./สสจ.
เพื่อสอบสวนโรค

รพศ.	จัดส่ง	Diphtheria
antitoxin	ให้หน่วยบริการ

หน่วยบริการรายงานสรุปส่ง	สคร./สสจ.	
เพื่อรวบรม	ส่ง	สน.	โรคติดต่อทั่วไป/

สน.ระบาดวิทยา	กรม	คร.

สสจ.แจ้ง	สคร./สน.โรคติดต่อทั่วไป	หรือสน.
ระบาดวิทยา	กรม	คร.เพื่อทราบ/สอบสวนเพิ่มเติม

หน่วยบริการปรึกษาศูนย์พิษวิทยา	เรื่องการใช้	DAT

ศูนย์พิษฯส่งยา	หรือแจ้งหน่วย
บริการให้เบิกยาจาก	รพศ.	รพท.	 

(4	จว.ภาคใต้)	และแจ้ง	GPO	ทราบ
ผ่านการเบิกยาจากโปรแกรม

ศูนย์พิษฯ	แจ้งเพื่อทราบและ
สอบสวนเพิ่มเติม
1.	สน.โรคระบาดทั่วไป
2.	สน.ระบาดวิทยา

IF	YES

กรม	คร.	แจ้งผลการ
สอบสวนโรคแก่ศูนย์พิษฯ

เพื่อทราบ

GPO	ส่ง	DAT	ไปเติมเต็มให้
รพศ.

IF	YES

หมายเหตุ:		 ใน	4	จังหวัดภาคใต้ที่มีการระบาดจะมีการสำารองยาที	่รพท.	ด้วย
	 	 ใน	กทม.	สำารองที่ศูนย์พิษรามา
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5.1 ก�รเบิกชดเชยย� Botulinum antitoxin 

 หน่วยบริการสามารถเบิกชดเชยยาได้	2	ช่องทาง

	 1.	ติดต่อผ่านหน่วยงานของกรมควบคุมโรค

a.	 หน่วยบริการแจ้งกลุ่มงานระบาดวิทยา	สสอ.	หรือ	สสจ.	เพื่อสอบสวนโรค

b.	 สสอ.	 หรือ	 สสจ.	 แจ้ง	 สคร.	 หรือ	 สน.โรคติดต่อทั่วไป	 หรือ	 สน.ระบาดวิทยา	 

กรม	คร.	เพื่อทราบและสอบสวนโรคเพิ่มเติม

c.	 สน.โรคติดต่อทั่วไปจัดส่ง	Botulinum	antitoxin	ให้กับ	สคร.	หรือ	สสจ.	

d.	 สคร.	 หรือ	 สสจ.	 กระจายยาให้กับหน่วยบริการพร้อมสรุปรายงานการสอบสวน

โรคให้	สน.โรคติดต่อทั่วไป	หรือ	สน.ระบาดวิทยา	กรม	คร.

e.	 หน่วยบรกิารกรอกข้อมลูในโปรแกรมการเบกิชดเชยยากำาพร้ากลุม่ยาต้านพษิของ	

สปสช.

f.	 ศูนย์พิษวิทยาติดตามประเมินผลการใช้ยา	และประเมินผลโครงการ	

	 2.	ติดต่อผ่านศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี

a.	หน่วยบริการปรึกษาศูนย์พิษวิทยา

b.	 ศูนย์พิษวิทยาจัดส่งยา	 Botulinum	 antitoxin	 ให้หน่วยบริการ	 พร้อมแจ้ง 

หน่วยบริการประสาน	สสอ.	หรือ	สสจ.	เพื่อสอบสวนโรค

c.	 ศนูย์พษิวทิยาแจ้ง	สน.ระบาดวิทยา	หรือ	สน.โรคตดิต่อท่ัวไป	เพือ่ทราบและดำาเนิน

การสอบสวนโรคเพิ่มเติม	 และ	 สน.ระบาดวิทยา	 หรือ	 สน.โรคติดต่อทั่วไปสรุป

รายงานการสอบสวนโรคแจ้งศูนย์พิษเพื่อทราบ

d.	 หน่วยบรกิารกรอกข้อมลูในโปรแกรมการเบกิชดเชยยากำาพร้ากลุม่ยาต้านพษิของ	

สปสช.

e.	 ศูนย์พิษวิทยาติดตามประเมินผลการใช้ยา	และประเมินผลโครงการ	

5.2   ก�รเบิกชดเชยย� Diphtheria antitoxin

 หน่วยบริการสามารถเบิกชดเชยยาได	้2	ช่องทาง

	 1.	ติดต่อผ่านหน่วยงานของกรมควบคุมโรค

a.	 หน่วยบริการแจ้งกลุ่มงานระบาดวิทยา	สสอ.	หรือ	สสจ.	เพื่อสอบสวนโรค

b.	 สสอ.	 หรือ	 สสจ.	 แจ้ง	 สคร.	 หรือ	 สน.โรคติดต่อทั่วไป	 หรือ	 สน.ระบาดวิทยา	 

กรม	คร.	เพื่อทราบและสอบสวนโรคเพิ่มเติม

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558252	  
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c.	 สน.โรคติดต่อทั่วไปจัดส่ง	 Diphtheria	 antitoxin	 ให้กับหน่วยบริการ	 หรือแจ้ง

หน่วยบริการรับยาจาก	รพศ.	หรือ	รพท.	ใกล้เคียงที่เป็นแหล่งสำารองยา	

d.	 หน่วยบรกิารกรอกข้อมลูในโปรแกรมการเบกิชดเชยยากำาพร้ากลุม่ยาต้านพษิของ	

สปสช.	

e.	 สสจ.	หรือ	สคร.	รวบรวมรายงานการสอบสวนโรคสรุปส่ง	สน.ระบาดวิทยา	หรือ	

สน.โรคติดต่อทั่วไป	กรมคร.	

	 2.	ติดต่อผ่านศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี

a.	 หน่วยบริการปรึกษาศูนย์พิษวิทยา

b.	 ศูนย์พิษวิทยาจัดส่ง	 Diphtheria	 antitoxin	 ให้กับหน่วยบริการ	 หรือแจ้ง 

หน่วยบรกิารรบัยาจาก	รพศ.	หรอื	รพท.	ใกล้เคยีงทีเ่ป็นแหล่งสำารองยา	พร้อมแจ้ง

หน่วยบริการประสาน	สสอ.	หรือ	สสจ.	เพื่อสอบสวนโรค

c.	 ศนูย์พษิวทิยาแจ้ง	สน.ระบาดวิทยา	หรอื	สน.โรคตดิต่อท่ัวไป	เพือ่ทราบและดำาเนิน

การสอบสวนโรคเพิ่มเติม	 และ	 สน.ระบาดวิทยา	 หรือ	 สน.โรคติดต่อทั่วไปสรุป

รายงานการสอบสวนโรคแจ้งศูนย์พิษเพื่อทราบ

d.	 หน่วยบรกิารกรอกข้อมลูในโปรแกรมการเบกิชดเชยยากำาพร้ากลุม่ยาต้านพษิของ	

สปสช.
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ภาคผนวก 4.3 
แบบฟอร์มขอเข้าร่วมโครงการยาต้านพิษ

แบบฟอร์มขอเข้�ร่วมโครงก�รย�ต้�นพิษ

ช่ือโรงพย�บ�ล..............................................................................................................................

รายละเอียดผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  

รหัสบัตรประชาชน  

เบอร์โทรติดต่อ  

อีเมล

 

รายละเอียดการจัดส่งยา

จังหวัด  

หน่วยบริการ  

รหัสหน่วยบริการ  

ชื่อผู้รับยา  

สถานที่รับยา  

ที่อยู่  

ตำาบล  

อำาเภอ  

จังหวัด  

รหัสไปรษณีย์  

เบอร์โทรติดต่อ  
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ภาคผนวก 4

รายการและจ�านวนยาที่ส�ารอง

ที่ ร�ยก�ร คว�มแรง/หน่วยบรรจุ จำ�นวน

1 Sodium	nitrite	 3%*10	ml  

2 Sodium	thiosulfate	25%	 25%*50	ml  

3 Succimer	 100	mg/cap  

4 Methylene	blue	 10	mg/ml	(10	ml)  

5 Dimercaprol	(British	 

Anti-Lewisite;	BAL)

200	mg/ml, 

3 ml in oil  

6 Sodium	Calcium	edetate	

(Calcium	disodium	 

edetate)	(Ca	Na2	EDTA)	

200	mg/ml, 

5 ml in oil

 

7 Botulinum	antitoxin    

8 Diptheria	antitoxin 10,000	unit  

 9 Serum	งูเห่า Vial  

10 Serum	งูเขียวหางไหม้ Vial  

11 Serum	งูกะปะ Vial  

12 Serum	งูแมวเซา Vial  

13 Serum	งูทับสมิงคลา Vial  

14 Serum	Haematotoxin Vial  

15 Serum	Neurotoxin Vial  

16 Esmolol Vial  
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รายการกิจกรรมบริการภายใต้สิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-ปัจจุบัน

ภาคผนวก 5

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 (P&P)	 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เปน็บรกิารสำาหรบัรายบุคคลและครอบครวัทีจั่ดใหก้บัประชาชนไทยทุกสทิธ	ิโดยมรีายละเอยีดกจิกรรม

บริการและเงื่อนไขบริการต่างๆ	ที่คนไทยทุกคนต้องได้รับตามกลุ่มอายุและกลุ่มประชากรเป้าหมาย	

ดังนี	้

1. ส�าหรับหญิงมีครรภ์
ก. กิจกรรมซักประวัติ การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และการตรวจร่างกาย

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง  

(ตลอดก�รมีครรภ์)

1.1 ประวัติทางสูติศาสตร์,	การเจ็บป่วยทางกาย
และจิต,	การใช้สารเสพติด,	ครอบครัว	โรคทาง
พันธุกรรม	ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการทำางานและ
สิ่งแวดล้อม	สังคม	และเศรษฐกิจ	เพื่อค้นหาการ
มีครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง	พร้อมจัดทำาสมุดบันทึก
สุขภาพประจำาตัวหญิงมีครรภ์

ผู้มาฝากครรภ์ครั้งแรก	
(ควรเริ่มก่อนอายุครรภ	์12	
สัปดาห์)

1	ครั้ง

1.2 ประเมินปัจจัยเสี่ยง	20	ข้อ	

1.3 ตรวจสุขภาพช่องปาก ผู้มาฝากครรภ์ครั้งที	่1	หรือ
ครั้งที่	2

1	ครั้ง

1.4 ประเมินความเครียด	ด้วยแบบประเมินตนเอง
ของกรมสุขภาพจิต	

(1)	ผู้มีครรภ์	12	สัปดาห์	
หรือเมื่อฝากครรภ์ครั้งแรก	
(2)	ผู้มีครรภ์	24-36	สัปดาห์

2	ครั้ง	

1.5 ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิง
ตั้งครรภ์

ผู้มีครรภ์ทุกคน ทุกครั้งที่มารับบริการ

1.6 วัดความดันโลหิต ผู้มีครรภ์ทุกคน	 ทุกครั้งที่มารับบริการ

1.7 ชั่งนำ้าหนัก	และวัดส่วนสูงและแปลผลโดยการ
จุดค่าร้อยละของมาตรฐาน	BMI	ที่	21	 
ใน	Vallop	curve	

ผู้มีครรภ์ทุกคน ทุกครั้งที่มารับบริการ

1.8 ตรวจร่างกายทั่วไป
ผู้มีครรภ์ทุกคน ทุกครั้งที่มารับบริการ

1.9 ตรวจท้อง
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ข. กิจกรรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง 

(ตลอดก�รมีครรภ์)

1.10 ตรวจความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง	
(Hematocrit	/Hemoglobin)

(1)	ผู้มาฝากครรภ์ครั้งแรก
(2)	อายุครรภ	์28-32	สัปดาห์

2	ครั้ง

1.11 ตรวจโปรตีนและนำ้าตาลในปัสสาวะ ผู้มาฝากครรภ์ครั้งแรก	และตั้งแต่
สัปดาห์ที่	13	ถึงคลอด

4	ครั้ง

1.12 ตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิส	(VDRL) (1)	ผู้มาฝากครรภ์ครั้งแรก
(2)	อายุครรภ	์28-32	สัปดาห์

อย่างน้อย	1	ครั้ง

1.13 ตรวจคัดกรองโรค	Thalassemia	และ
ตรวจยืนยันเมื่อผลผิดปกติจนครบ 
ทุกขั้นตอน

(1)	ผู้มีครรภ์ทุกคน
(2)	สามีผู้มีครรภ์ที่ผลเลือดปกต	ิ
หากผลผิดปกต	ิตรวจยืนยันตาม
คู่มือกรมอนามัย

1	ครั้ง

1.14 ตรวจคัดกรองการเป็นพาหะไวรัสตับ
อักเสบบี

ผู้มีครรภ์ทุกคน 1	ครั้ง

1.15 ตรวจการติดเชื้อ	HIV	(Anti-HIV) ผู้มาฝากครรภ์ครั้งแรก ตามคู่มือกรมอนามัย
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ค. กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้การปรึกษาแนะน�า และการให้ความรู้

กิจกรรม
ผู้มีสิทธิ

รวมจำ�นวนครั้ง 
(ตลอดก�รมีครรภ์)

1.16 การปฏิบัติการดูแลตนเองระหว่างมีครรภ์	ทั้งร่างกายและ
จิตใจ	

ผู้มีครรภ์ทุกคน
อย่างน้อยรายการ
ละ	1	ครั้ง	ในแต่ละครั้ง
ที่รับบริการ

1.17 การเปลี่ยนแปลงและความผิดปกติระหว่างมีครรภ์

1.18 ประโยชน์ของการฝากครรภ	์และการใช้สมุดบันทึก
สุขภาพ	เส้นทางลูกรัก	และ	Vallop	curve

1.19 โรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม	โดยเฉพาะโรคเลือดจางธาลัส
ซีเมีย	เด็กกลุ่มอาการดาวน	์ภาวะพร่องธัยรอยด์	

1.20 โรคไวรัสตับอักเสบ	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์	

1.21 สุขภาพช่องปาก	และฝึกทักษะการแปรงฟัน

1.22 โภชนาการในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด	

1.23 การเตรียมตัวหญิงมีครรภ์และครอบครัวเรื่องการคลอด

1.24 การปฏิบัติตนเมื่อใกล้คลอดและในช่วงหลังคลอด
ผู้มีครรภ์ทุกคน

อย่างน้อยรายการละ	1	
ครั้ง	ในแต่ละครั้งการ
ให้บริการ

1.25 การเตรียมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการเลี้ยงดูบุตร
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ง. กิจกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การใช้ยา และการท�าหัตถการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันการเจ็บป่วย

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง 

(ตลอดก�รมีครรภ์)

1.26 วัคซีนคอตีบ	บาดทะยัก	(dT) (1)	ผู้ที่ไม่เคยหรือเคยได้รับวัคซีนที่
มีส่วนประกอบของบาดทะยัก	
(T/dT/DTP)	แต่ไม่ครบ	3	ครั้ง

จนครบ	3	ครั้ง

(2)	ผู้ที่ได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบ
ของบาดทะยัก	(T/DT/DTP)	
ครบ	3	ครั้ง	แต่ได้รับวัคซีนครั้ง
ล่าสุดนานเกิน	10	ปี

1	ครั้ง

1.27 วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ผู้ที่ไม่เคยได้รับ 1	ครั้ง	ตามคู่มือกรมอนามัย

1.28 ขัดและทำาความสะอาดฟัน	 ผู้มีความเสี่ยงต่อโรคปริทันต์ 1	ครั้ง

1.29 ยาเสริมกรดโฟลิก ผู้มีครรภ์	3	เดือนแรก ตามคู่มือกรมอนามัยหรือ
ตามแพทย์สั่ง

1.30 ยาเสริมธาตุเหล็ก	 ทุกคน

1	ครั้ง

1.31 จ่ายเกลือไอโอดีน/
ยาเสริมไอโอดีน	

ทุกคน

1.32 ฝึกควบคุมคราบจุลินทรีย์ใน
ช่องปาก

ผู้เสี่ยงต่อการเป็นโรคปริทันต์

1.33 วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ผู้มีความเสี่ยง ตามการระบาดตามข้อบ่งชี้

1.34	 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ผู้มีครรภ์มากกว่า	4	เดือน	 ปีละ	1	ครั้ง
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2. ส�าหรับหญิงหลังคลอด (ภายใน 6 สัปดาห์หลังคลอด) 
ก. กิจกรรมซักประวัติ การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และการตรวจร่างกาย

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง 

(6 สัปด�ห์หลังคลอด)

2.1	 ประวัติทางสูติศาสตร์	การเจ็บป่วยทางกายและจิต	
การใช้สารเสพติด	ทางครอบครัว	โรคทางพันธุกรรม	
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการทำางานและสิ่งแวดล้อม	ปัจจัย
ทางสังคมและเศรษฐกิจ	เพื่อค้นหาการมีความเสี่ยงสูง
พร้อมบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

หญิงหลังคลอด 1	ครั้ง

2.2 ประเมินความเครียด	ด้วยแบบประเมินตนเองของกรม
สุขภาพจิต

หญิงหลังคลอด 1	ครั้ง	

2.3 วัดความดันโลหิต

หญิงหลังคลอด 1	ครั้ง

2.4 ชั่งน้ำาหนัก	และวัดส่วนสูง

2.5 ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงหลังคลอด

2.5 ตรวจร่างกายทั่วไป

2.6 ตรวจภายใน

2.7 ประเมินความซึมเศร้าด้วยแบบประเมินตนเองของกรม
สุขภาพจิตหรือเทียบเท่า

หญิงหลังคลอด 1	ครั้ง

ข. กิจกรรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง

(6 สัปด�ห์หลังคลอด)

รวมในบริการรายกลุ่มอายุ
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ค. กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้การปรึกษาแนะน�า และการให้ความรู้

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง 

(6 สัปด�ห์หลังคลอด)

2.8 การปฏิบัติการดูแลตนเองหลังคลอด	ทั้งร่างกาย
และจิตใจ	รวมทั้งการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากการทำางานและสิ่งแวดล้อม	

ทุกคน
อย่างน้อยรายการ
ละ	1	ครั้ง

2.9 การเปลี่ยนแปลงและความผิดปกติหลังคลอด

2.10 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม	่

2.11 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย	และสังเกตอาการที่
มีปัญหา	เช่น	ออติสติก	ดาวน	์และบันทึกในสมุดฯ	

2.12 สุขภาพช่องปาก	และการทำาความสะอาดฟัน

2.13 โภชนาการหลังคลอด	

2.14 การวางแผนครอบครัว

2.15 ออกกำาลังกายหลังคลอด
ทุกคน

อย่างน้อยรายการละ
1	ครั้ง	2.16 การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง	ทุกคน	1	ครั้ง

ง. กิจกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การใช้ยา และการท�าหัตถการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันการเจ็บป่วย

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ รวมจำ�นวนครั้ง 
(6 สัปด�ห์หลังคลอด)

2.17 วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ผู้มีความเสี่ยง ตามการระบาดตามข้อบ่งชี้

2.18 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ผู้มีโรคเรื้องรัง	7	โรค	ได้แก่	
โรคหอบหืด	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	
โรคไตวาย	โรคหัวใจ	โรคเบา
หวาน	โรคหลอดเลือดสมอง	
และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษา
ด้วยวิธีเคมีบำาบัด

ปีละ	1	ครั้ง
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3. ส�าหรับเด็กเล็ก (แรกเกิด – อายุ < 3 ปี)
ก. กิจกรรมซักประวัติ การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และการตรวจร่างกาย

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

3.1 ประวัติสุขภาพเด็กเมื่อแรกเกิด,	ประวัติการเจ็บ
ป่วยของเด็ก,	ชนิดของนม	และการรับภูมิคุ้มกันโรค	
พร้อมจัดทำาสมุดบันทึกสุขภาพ

ทุกคน	(แรกเกิด,	7	วัน,	
1	เดือน,	2	เดือน,	4	
เดือน,	6	เดือน,	9	-12	
เดือน,	18	เดือน,	2	ปี,	
2	ปีครึ่ง)

ตามคู่มือกรมอนามัย	

3.2 ตรวจร่างกายทุกระบบ

3.3 ประเมินพัฒนาการเด็กตามวัยและพฤติกรรม

3.4 ชั่งน้ำาหนัก,	วัดส่วนสูง	และประเมินการเจริญ
เติบโตของเด็กทั้ง	3	เกณฑ์	และจุดน้ำาหนักส่วนสูง
ในกราฟการเจริญเติบโตของเด็ก	

3.5 ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กอายุ	
0-2	ปี

3.6 ตรวจสุขภาพช่องปาก	เพื่อตรวจความสะอาดของ
ลิ้น	เหงือกฟัน	และประเมินพฤติกรรมการบริโภคที่
เสี่ยงต่อสุขภาพช่องปาก	

3.7 วัดเส้นรอบศีรษะ ทุกคน	(0-18	เดือน) 10	ครั้ง	(ทุกครั้งที่มารับ
วัคซีน)

ข. กิจกรรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

3.8 ตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์	(TSH) ทารกแรกเกิดทุกคน	หลังคลอด	
48	ชั่วโมงขึ้นไป

ตามคู่มือกรมอนามัย	
และกรมวิทยาศาสตร	์
การแพทย์

3.9 ตรวจการติดเชื้อ	HIV	(Anti-HIV) ทารกที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ตามคู่มือกรมอนามัย

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558262	  



ค. กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้การปรึกษาแนะน�า และการให้ความรู้ (แก่พ่อแม่

และผู้ดูแลเด็ก)

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

3.10 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ทุกคน
ตามหลักสูตรโรงเรียน
พ่อแม	่กรมอนามัย

3.11 บทบาทของพ่อแม่และการเลี้ยงดูเด็กเหมาะสม
ตามเพศ	และวัย

3.12 การใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

3.13 การให้ความรู้และการแนะนำาปรึกษาในเรื่องทั่วไป

3.14 การส่งเสริมโภชนาการ	การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโภชนาการด้านขาดและ	เกิน

3.15 การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	การเล่านิทาน	การ
อ่านหนังสือให้เด็กฟัง	ของเล่นตามวัยเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการ	การป้องกันอุบัติเหต	ุการปฐมพยาบาล	
และการดูแลความเจ็บป่วยเล็กน้อย	

3.16 การดูแลเด็กหลังให้วัคซีน

ทุกคน ทุกคน3.17 การดูแลสุขภาพและฝึกการทำาความสะอาดช่อง
ปากของเด็กและการให้ความรู้ในการป้องกันสาร
ตะกั่วจากของเล่น
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ง. กิจกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การใช้ยา และการท�าหัตถการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน 

การเจ็บป่วย

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

3.18 วัคซีนวัณโรค	(BCG) ทุกคน	(แรกเกิด) 1	ครั้ง

3.19 วัคซีนรวมดีทีพี-ตับอักเสบบ	ี
(DTP-HB)

ทุกคน	(2	เดือน,	4	เดือน,	6	
เดือน)

3	ครั้ง

3.20 วัคซีนไวรัสตับอักเสบบ	ี(HB) ทุกคน	(แรกเกิด)	และ	สำาหรับ
เด็กที่คลอดจากมารดาที่เป็น
พาหะตับอักเสบบี	ให้วัคซีนตับ
อักเสบบีชนิดเดี่ยวเพิ่มอีก	1	ครั้ง	
เมื่ออายุ	1	เดือน

1	ครั้ง	หรือ	2	ครั้ง	
แล้วแต่กรณี	

3.21 วัคซีนโปลิโอ	(OPV) ทุกคน	(2	เดือน,	4	เดือน,	6	
เดือน,	18	เดือน)

4	ครั้ง

3.22 วัคซีนคอตีบ	ไอกรน	บาดทะยัก	(DTP) ทุกคน	(18	เดือน) 1	ครั้ง

3.23 วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี(JE	) ทุกคน	(1.5	ปี	x	2	และ	2.5	ปี) 3	ครั้ง

3.24 วัคซีนหัด	 ทุกคน	(9	เดือนและ	2.5	ป	ี) 1	ครั้ง

3.25 วิตามินเค ทุกคน	(แรกเกิด) 1	ครั้ง

3.26 ยาวิตามินเสริมธาตุเหล็ก	 ทุกคนอายุตั้งแต่อาย	ุ6	เดือน	ขึ้น
ไป

ตามคู่มือกรมอนามัย

3.27 ยาต้านไวรัสเอดส์	 เด็กแรกเกิด	–	18	เดือน	ที่เกิด
จากแม่ติดเชื้อ	HIV	ทุกคน ตามคู่มือกรมอนามัย

3.28 นมผงทารกสำาหรับเด็ก

3.29 ทาฟลูออไรด์วาร์นิช ผู้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดฟันผุ ปีละ	2	ครั้ง
ตามคู่มือกรมอนามัย

3.30 แปรงสีฟันพร้อมฝึกการดูแลสุขภาพ
ช่องปากเด็ก

ทุกคน	(9	เดือน	และ	1.5	ปี) 2	ครั้ง

3.31 วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ผู้มีความเสี่ยง ตามการระบาดตาม
ข้อบ่งชี้

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558264	  



กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

3.32 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 1)	ทุกคนอายุ	6	เดือน-2	ปี
2)	ผู้มีโรคเรื้องรัง	7	โรค	ได้แก่	
โรคหอบหืด	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	
โรคไตวาย	โรคหัวใจ	โรคเบาหวาน	
โรคหลอดเลือดสมอง	และผู้ป่วย
มะเร็งที่ได้รับการรักษา
ด้วยวิธีเคมีบำาบัด

ปีละ	1	ครั้ง

4. ส�าหรับเด็กก่อนวัยเรียน (อายุ 3 – < 6 ปี)
ก. กิจกรรมซักประวัติ การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และการตรวจร่างกาย

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

4.1 ประวัติสุขภาพเด็กเมื่อแรกเกิด,	ประวัติการเจ็บป่วยของ
เด็ก,	ชนิดของนม	และการรับภูมิคุ้มกันโรค	พร้อมจัดทำา
สมุดบันทึกสุขภาพ

ทุกคน	(3	ปี	และ	
4	ปี)

ตามคู่มือกรมอนามัย	

4.2 ตรวจร่างกายทุกระบบ

4.3 ประเมินพัฒนาการเด็กตามวัยและพฤติกรรม

4.4 ชั่งนำ้าหนัก,	วัดส่วนสูง	และประเมินการเจริญเติบโตของ
เด็กทั้ง	3	เกณฑ	์และจุดนำ้าหนักส่วนสูงในกราฟการ
เจริญเติบโตของเด็ก	2	เกณฑ์	คือ	ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ	
และนำ้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง

4.5 ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กอายุ	3-5	ปี

4.6 ตรวจสุขภาพช่องปาก	เพื่อตรวจความสะอาดของลิ้น	
เหงือกและฟัน

4.7 ประเมินความฉลาดทางอารมณ์	ด้วยแบบประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก	3-5	ปี	ชุดพ่อแม่/ผู้ปกครอง

ทุกคน	 อย่างน้อย	1	ครั้ง
ตามคู่มือกรมสุขภาพจิต
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ข. กิจกรรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

ไม่มีบริการ

ค. กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้การปรึกษาแนะน�า และการให้ความรู้ (แก่พ่อแม่

และผู้ดูแลเด็ก)

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

4.8 บทบาทของพ่อแม่และการเลี้ยงดูเด็ก 
เหมาะสมตามเพศ	และวัย

ทุกคน อย่างน้อย	1	ครั้ง

4.9 การใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

4.10 การให้ความรู้และการแนะนำาปรึกษาในเรื่อง
ทั่วไป

4.11 การส่งเสริมภาวะโภชนาการ	การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโภชนาการด้านขาดและเกิน	

4.12 พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก	อายุ	
3-5	ปี	การเล่านิทาน	การอ่านหนังสือให้เด็ก
ฟัง	ของเล่นตามวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ	 
การป้องกันอุบัติเหตุ	การปฐมพยาบาล	 
และการดูแลความเจ็บป่วยเล็กน้อย	

4.13 การดูแลเด็กหลังให้วัคซีน

ทุกคน ทุกคน4.14 การดูแลสุขภาพและฝึกการทำาความสะอาด
ช่องปากของเด็ก

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558266	  



ง. กิจกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การใช้ยา และการท�าหัตถการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 

และป้องกันการเจ็บป่วย

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

4.15 วัคซีนคอตีบ	ไอกรน	บาดทะยัก	(DTP)
ทุกคน	(4	ปี) รายการละ	1	ครั้ง

4.16 วัคซีนโปลิโอ	(OPV)

4.17 ยาวิตามินเสริมธาตุเหล็ก	
ทุกคนอายุตั้งแต่อายุ	6	เดือน
ขึ้นไป	

ตามคู่มือกรมอนามัย

4.18 ยาต้านไวรัสเอดส์	 เด็กที่ติดเชื้อ	HIV	ทุกคน ตามคู่มือกรมอนามัย

4.19 ขัดทำาความสะอาดช่องปาก	และ/หรือการ
ใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่

ผู้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด
ฟันผุ

ปีละ	2	ครั้ง
ตามคู่มือกรมอนามัย

4.20 แปรงสีฟันพร้อมฝึกการดูแลสุขภาพช่อง
ปากเด็ก

ทุกคน 2	ครั้ง

4.21 วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ผู้มีความเสี่ยง ตามการระบาดตาม
ข้อบ่งชี้

4.22 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ผู้มีโรคเรื้องรัง	7	โรค	ได้แก่	โรค
หอบหืด	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	
โรคไตวาย	โรคหัวใจ	โรคเบา
หวาน	โรคหลอดเลือดสมอง	
และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการ
รักษาด้วยวิธีเคมีบำาบัด

ปีละ	1	ครั้ง
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5. ส�าหรับเด็กวัยประถมศึกษา (อายุ 6 – < 13 ปี)
ก. กิจกรรมซักประวัติ การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และการตรวจร่างกาย

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

5.1 ซักประวัติและตรวจร่างกาย	รวมทั้งประวัติการ
เจ็บป่วย,	ชนิดของอาหาร,	การเลี้ยงดูและการ
รับภูมิคุ้มกันโรค	พร้อมจัดทำาสมุดบันทึกสุขภาพ

ทุกคน	 รายการละ	1	ครั้ง	
ต่อปี

5.2 ตรวจร่างกายทุกระบบ

5.3 วัดสายตาด้วยแผนภูมิสเนลเลน	(Snellen’s	
Chart)

5.4 ตรวจการได้ยิน

5.5 วัดความดันโลหิต ทุกคน	(12	ปี)

5.6 ชั่งนำ้าหนักและวัดส่วนสูง	

ทุกคน	
รายการละ	2ครั้ง
ต่อปี

5.7 ประเมินการเจริญเติบโตของเด็กทั้ง	3	เกณฑ์	
และจุดนำ้าหนัก	ส่วนสูงลงในกราฟการเจริญ
เติบโตของเด็ก	2	เกณฑ์	คือ	ส่วนสูงตามเกณฑ์
อายุ	และนำ้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง

5.8 ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก
อาย	ุ6-12	ปี

5.9 ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ	

5.10 ประเมินความฉลาดทางอารมณ์	6-11	ปี	(ด้วย
ชุดพ่อแม่/	ผู้ปกครอง)

ทุกคน	(6	ปี,	8	ปี,	10	ปี) 3	ครั้ง

5.11 ประเมินความฉลาดทางอารมณ	์ด้วยชุด
ประเมินตนเอง(12-17	ปี)

ทุกคน	(12	ปี) 1	ครั้ง

5.12 ประเมินสุขภาพด้วยแบบบันทึกการตรวจ
สุขภาพด้วยตนเอง

ทุกคน	(11-13	ปี	) ปีละ	2	ครั้ง

5.13 ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ	จากลักษณะงาน
ที่ทำา/	เรียน/	ชุมชน	

ทุกคน อย่างน้อย	1	ครั้ง

5.14 ตรวจสุขภาพช่องปาก	แนะนำา	และวางแผน
รักษา

ทุกคน 1	ครั้งต่อปี

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558268	  



ข. กิจกรรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

ไม่มีบริการ

ค. กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้การปรึกษาแนะน�า และการให้ความรู้ (รวมทั้งพ่อ

แม่และผู้ปกครอง)

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

5.15 การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ

ทุกคน
(6	ปี,	8	ปี,	10	ปี,	
12	ปี)

รายการละ	4	ครั้ง

5.16 การส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ

5.17 การส่งเสริมโภชนาการที่เหมาะสม	การป้องกันและ
แก้ไขภาวะทุพโภชนาการ	ปัญหาโภชนาการด้าน
ขาดและ	เกิน

5.18 การออกกำาลังกาย

5.19 การดูแลสุขภาพช่องปากตามกลุ่มวัย ทุกคน อย่างน้อย	1	ครั้งต่อปี	
ตามคู่มือกรมอนามัย

5.20 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็ก	
(อายุ	6-11	ปี)

ทุกคน	(6	ปี,	8	ปี,	
10	ปี)

3	ครั้ง

5.21 ด้านพัฒนาการวัยรุ่นและวิธีการสอนเพศศึกษาแก่
คร	ูพ่อแม	่และผู้ปกครอง ทุกคน	(10	ปีขึ้นไป)

อย่างน้อย	ปีละ1	ครั้ง
ตามคู่มือกรมอนามัย
และกรมสุขภาพจิต

5.22 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์วัยรุ่น ทุกคน	(12	ปี)	 	1	ครั้ง
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ง. กิจกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การใช้ยา และการท�าหัตถการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันการเจ็บป่วย

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

5.23	 วัคซีนคอตีบและบาดทะยัก	(dT)	
 

ผู้ที่ไม่เคยได้รับ	หรือได้รับ	DTP/
dT	แต่ไม่ถึง	5	ครั้ง	(นักเรียนชั้น	
ป.1)

ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำาปีโรคติดต่อที่
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

5.24 วัคซีนโปลิโอ	(OPV) ผู้ที่ไม่เคยได้รับ	หรือได้รับ	OPV	
แต่ไม่ถึง	5	ครั้ง	(เรียนชั้น	ป.1)

5.25 วัคซีนวัณโรค	(BCG) ผู้ที่ไม่เคยได้รับ	BCG	เมื่อแรกเกิด

5.26 วัคซีนหัดเยอรมัน	คางทูม	(MMR) ทุกคน	(เรียนชั้น	ป.1) 1	ครั้ง

5.27 วัคซีนคอตีบ	บาดทะยัก	(dT) ทุกคน	(เรียนชั้น	ป.6) 1	ครั้ง

5.28 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	7	โรค	ได้แก่	โรค
หอบหืด	ปอดอุดกั้นเรื้อรัง	ไตวาย	
โรคหัวใจ	เบาหวาน	หลอดเลือด
สมอง	และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับ
การรักษาเคมีบำาบัด

ปีละ	1	ครั้ง

5.29 เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบ
ฟลูออไรด์

(1)	ผู้ที่มีฟันกรามแท้ซี่ที	่1	ขึ้น,	 
มีหลุมร่องฟันลึก	 
และอายุไม่เกิน	13	ปี	

อย่างน้อย	1	ครั้ง

(2)	ผู้ที่มีฟันกรามแท้ซี่ที	่2	ขึ้น,	 
มีหลุมร่องฟันลึก	 
และอายุไม่เกิน	13	ปี

อย่างน้อย	1	ครั้ง

5.30 ขัดทำาความสะอาดช่องปาก	และ/
หรือการใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่

ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด
โรคฟันผุ

ตามคู่มือกรมอนามัยหรือ
ตามทันตแพทย์สั่ง

5.31 ยาเสริมธาตุเหล็ก	 เด็กทุกคน ตามคู่มือกรมอนามัย
อนามัยหรือตามแพทย์สั่ง

5.32 วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ผู้มีความเสี่ยง ตามการระบาดตามข้อ
บ่งชี้

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558270	  



6. ส�าหรับเด็กโต (อายุ 13 – < 19 ปี)
ก. กิจกรรมซักประวัติ การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และการตรวจร่างกาย

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

6.1 ซักประวัติและตรวจร่างกาย	รวมทั้งประวัติการ
เจ็บป่วย,	ชนิดของอาหาร,	การเลี้ยงดูและการรับ
ภูมิคุ้มกันโรค	พร้อมจัดทำาสมุดบันทึกสุขภาพ

ทุกคน	
รายการละ	1	ครั้งต่อปี

6.2 ตรวจร่างกายทุกระบบ

6.3 วัดสายตาด้วยแผนภูมิสเนลเลน	(Snellen’s	Chart)

6.4 ตรวจการได้ยิน

6.5 วัดความดันโลหิต ทุกคน	(18	ปี)

6.6 ชั่งนำ้าหนักและวัดส่วนสูง	

ทุกคน รายการละ	2	ครั้งต่อปี

6.7 ประเมินการเจริญเติบโตของเด็กทั้ง	3	เกณฑ	์และจุด
นำ้าหนัก	ส่วนสูงลงในกราฟการเจริญเติบโตของเด็ก	
2	เกณฑ์	คือ	ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ	และนำ้าหนักตาม
เกณฑ์ส่วนสูง

6.8 ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กอายุ	
13-18	ปี

6.9 ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ

6.10 ประเมินความฉลาดทางอารมณ์	ความเครียดและ
ภาวะซึมเศร้า	ด้วยชุดประเมินตนเอง	(18	ปีขึ้นไป)	
รวมทั้งประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	(ประเมิน
โดยเจ้าหน้าที	่)

ทุกคน	(18	ปี) 1	ครั้ง

6.11 ประเมินสุขภาพด้วยแบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วย
ตนเอง ทุกคน	(13	-18	ปี	) ปีละ	2	ครั้ง

6.12 ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากลักษณะงานที่ทำา/	
เรียน/	ชุมชน	

ทุกคน อย่างน้อย	1	ครั้ง

6.13 ตรวจสุขภาพช่องปาก	แนะนำา	และวางแผนรักษา ทุกคน 1	ครั้งต่อปี
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ข. กิจกรรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

ไม่มีบริการ

ค. กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้การปรึกษาแนะน�า และการให้ความรู้ (รวมทั้งพ่อ

แม่และผู้ปกครอง)

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

6.14 การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ

ทุกคน รายการละ	1	ครั้ง

6.15 การส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกัน
อุบัติเหตุ

6.16 การส่งเสริมโภชนาการที่เหมาะสม	การ
ป้องกันและแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ	

6.17 การออกกำาลังกาย

6.18 การดูแลสุขภาพช่องปากตามกลุ่มวัย ทุกคน อย่างน้อย	1	ครั้งต่อปี	
ตามคู่มือกรมอนามัย

6.19 ด้านพัฒนาการวัยรุ่นและวิธีการสอนเพศ
ศึกษาแก่คร	ูพ่อแม่	และผู้ปกครอง

ทุกคน	 อย่างน้อย	ปีละ1	ครั้ง
ตามคู่มือกรมอนามัย
และกรมสุขภาพจิต

6.20 การวางแผนครอบครัวและการป้องกันการตั้ง
ครรภ์ไม่พึงประสงค์

ทุกคน
อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	
ตามคู่มือกรมอนามัย
และคู่มือกรมควบคุม
โรค,	กรมสุขภาพจิต

6.21 การเตรียมตัวก่อนมีบุตร

6.22 การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรค
เอดส์

6.23 การไม่สูบบุหรี	่การบริโภคเครื่องดื่มผสม
แอลกอฮอล์	และเสพสารเสพติด

6.24 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์วัยรุ่น ทุกคน	(15	ปี,18ปี) 	2	ครั้ง

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558272	  



ง. กิจกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การใช้ยา และการท�าหัตถการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันการเจ็บป่วย

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

6.25 การใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด
โรคฟันผุ

ตามคู่มือกรมอนามัย
หรือตามทันตแพทย์สั่ง

6.26 ยาเสริมธาตุเหล็ก เด็กอายุ	13	-<	19	ปี	ทุกคน	

ตามคู่มือกรมอนามัย
อนามัยหรือตาม	
แพทย์สั่ง	ตามการ
ระบาดตามข้อบ่งชี้

6.27 ยาและอุปกรณ์ป้องกันการตั้งครรภ์/ 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กลุ่มมีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ 
อันไม่พึงประสงค์	เป็นโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

6.28 วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ผู้มีความเสี่ยง

6.29 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ผู้มีโรคเรื้องรัง	7	โรค	ได้แก่	
โรคหอบหืด	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	
โรคไตวาย	โรคหัวใจ	โรคเบาหวาน	
โรคหลอดเลือดสมอง	และ
ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษา
ด้วยวิธีเคมีบำาบัด

ปีละ	1	ครั้ง
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7. ส�าหรับเยาวชน (อายุ 19 – < 25 ปี) 
ก. กิจกรรมซักประวัติ การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และการตรวจร่างกาย

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

7.1 ซักประวัติและตรวจร่างกาย	รวมทั้งประวัติการ
เจ็บป่วย,	ชนิดของอาหาร,	การเลี้ยงดูและการรับ
ภูมิคุ้มกันโรค	พร้อมจัดทำาสมุดบันทึกสุขภาพ

ทุกคน	(21	ปี	และ	25	ปี) รายการละ	2	ครั้ง7.2 ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ

7.3 ตรวจร่างกายทุกระบบ

7.4 วัดสายตาด้วยแผนภูมิสเนลเลน	(Snellen’s	
Chart)

7.5 ชั่งน้ำาหนักวัดส่วนสูง	และคำานวณค่า	BMI

ทุกคน

อย่างน้อย	2	ครั้ง 
7.6 ประเมินอ้วนลงพุงโดยวัดเส้นรอบเอว

7.7 ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเยาวชน
อายุ	19-25	ปี

7.8 ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากลักษณะงานที่
ทำา/	เรียน/ชุมชน

อย่างน้อย	1	ครั้ง

7.9 ตรวจสุขภาพช่องปาก	แนะนำา	และวางแผน
รักษา

7.10 ประเมินความฉลาดทางอารมณ	์การประเมิน
ความเครียด	และการประเมินภาวะซึมเศร้า	ด้วย
ชุดประเมินตนเอง	(18	ปีขึ้นไป)	รวมทั้งประเมิน
ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	(ประเมินโดยเจ้า
หน้าที่)

ทุกคน	(21	ปี,	24	ปี) 2	ครั้ง

ข. กิจกรรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

ไม่มีบริการ

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558274	  



ค. กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้การปรึกษาแนะน�า และการให้ความรู้ (รวมทั้งพ่อ

แม่และผู้ปกครอง)

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

7.11 การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ

ทุกคน

อย่างน้อย	1	ครั้งต่อปี	
ตามคู่มือกรมอนามัย

7.12 การส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ

7.13 การส่งเสริมโภชนาการที่เหมาะสม	การป้องกัน
และแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ	

อย่างน้อย	2	ครั้ง

7.14 การออกกำาลังกาย อย่างน้อย	1	ครั้ง

7.15 การดูแลสุขภาพช่องปากตามกลุ่มวัย ทุกคน อย่างน้อย	1	ครั้งต่อปี	
ตามคู่มือกรมอนามัย

7.16 ด้านพัฒนาการวัยรุ่นและวิธีการสอนเพศศึกษา
แก่ครู	พ่อแม่	และผู้ปกครอง

ทุกคน	 อย่างน้อย	ปีละ	1	ครั้ง
ตามคู่มือกรมอนามัย
และกรมสุขภาพจิต

7.17 การวางแผนครอบครัวและการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

ทุกคน
อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	
ตามคู่มือกรมอนามัย
และคู่มือกรมควบคุม
โรค,	กรมสุขภาพจิต

7.18 การเตรียมตัวก่อนมีบุตร

7.19 การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และโรคเอดส์

7.20 การไม่สูบบุหรี	่การบริโภคเครื่องดื่มผสม
แอลกอฮอล์	และเสพสารเสพติด	

7.21 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์วัยรุ่น	และการ
บริหารความเครียดในวัยรุ่น	

ทุกคน	(21	ปี,	24	ปี) 2	ครั้ง
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ง. กิจกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การใช้ยา และการท�าหัตถการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันการเจ็บป่วย

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำานวนครั้ง
(ตลอดช่วงอายุ)

7.22 การทำาความสะอาดช่องปาก	และ/หรือ
ใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่

ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด
โรคฟันผุ

ตามคู่มือกรมอนามัยหรือ
ตามทันตแพทย์สั่ง

7.23 ยาเสริมธาตุเหล็ก เยาวชนอาย	ุ19	-	<25	ปี
ทุกคน	

ตามคู่มือกรมอนามัย
อนามัยหรือตามแพทย์สั่ง
ตามการระบาด
ตามข้อบ่งชี้

7.24 ยาและอุปกรณ์ป้องกันการตั้งครรภ์/
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กลุ่มมีความเสี่ยงต่อการตั้ง
ครรภ์อันไม่พึงประสงค	์หรือ
เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

7.25 วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ผู้มีความเสี่ยง

7.26 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ผู้มีโรคเรื้องรัง	7	โรค	ได้แก่	
โรคหอบหืด	โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง	โรคไตวาย	โรคหัวใจ	
โรคเบาหวาน	โรคหลอดเลือด
สมอง	และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้
รับการรักษาด้วยวิธีเคมีบำาบัด

ปีละ	1	ครั้ง

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558276	  



8. ส�าหรับผู้ ใหญ่วัยแรงงานตอนต้น (อายุตั้งแต่ 25 -< 35 ปี) 
ก. กิจกรรมซักประวัติ การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และการตรวจร่างกาย

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

8.1 สมุดบันทึกสุขภาพประจำาตัว

ทุกคน

รายการละ	1	ครั้ง	
ทุก	1	ปี	พร้อมบันทึก
ข้อมูลลงในสมุดบันทึก
สุขภาพ

8.2 ประวัติครอบครัวและโรคทางพันธุกรรม

8.3 ประวัติการเจ็บป่วย	

8.4 การเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการจราจรและ
อื่นๆ

8.5 การสูบบุหรี่,	การดื่มสุราและ/หรือการใช้
สารเสพติด

8.6 ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร	

8.7 การมีเพศสัมพันธ์ความเสี่ยงสูงต่อการเกิด
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์
อันไม่พึงประสงค์

8.8 ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากลักษณะงาน
ที่ทำา

8.9 อาการเตือนของโรคมะเร็ง

8.10 ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของบุคคล

8.11 ประเมินความเครียด	ภาวะซึมเศร้า	และความ
เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	ประเมินโดยเจ้าหน้าที่

8.12 ชั่งน้ำาหนัก	วัดส่วนสูง	และคำานวณค่าวัดดัชนี
มวลกาย

8.13 ประเมินอ้วนลงพุงโดยวัดเส้นรอบเอว

8.14 วัดความดันโลหิต

8.15 ตรวจสุขภาพช่องปาก

8.16 วัดสายตาด้วยแผนภูมิสเนลเลน	(Snellen’s	
Chart)

(1)	ผู้ขับขี่ยานพาหนะ	
หรือ
(2)	ผู้ทำางานที่ต้องเพ่ง
สายตา

รายการละ	1	ครั้ง	ทุก	1	
ปี	พร้อมบันทึกข้อมูลลงใน
สมุดบันทึกสุขภาพ
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ข. กิจกรรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

8.17 ตรวจความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง	
(Hct/Hb)

ผู้ที่มีดัชนีมวลกายตำ่ากว่า	
18.5	กก./ตร.ม.

ทุก	3	ปี

8.18 ตรวจระดับโคเลสเตอรอลรวมใน
เลือด	(Total	Cholesterol)

(1)	ผู้ที่มีดัชนีมวลกายตั้งแต	่25	
กก./ตร.ม.ขึ้นไป

(2)	ผู้ที่มีประวัติญาติสายตรงเป็น
โรคหลอดเลือดหัวใจ,	โรค
หลอดเลือดสมอง,	หรือโรค
หลอดเลือดตีบตันอื่นๆ

ทุก	5	ปี

8.19 ตรวจระดับกลูโคสในพลาสมาหลังงด
อาหาร	
8	ชั่วโมง	(Fasting	Plasma	Glu-
cose)

(1)	ผู้ท่ีมีดัชนีมวลกายต้ังแต่	25	
กก./ตร.ม.	ข้ึนไป

(2)	ผู้ที่มีประวัติญาติสายตรงเป็น
โรคเบาหวาน

(3)	ผู้ที่เคยตรวจพบความทนต่อ
กลูโคสผิดปกต	ิ(Impaired	
Glucose	Tolerance)	หรือ
เคยตรวจพบระดับกลูโคสใน
พลาสมาผิดปกต	ิ(Impaired	
Fasting	Plasma	Glucose)

ทุก	3	ปี

8.20 ตรวจอุจจาระ ทุกคน ทุก	3	ปี

8.21 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย
วิธ	ีVIA	(Visual	Inspection	with	
Acetic	acid)	และจี้เย็น

หญิงอายุ	30	-45	ปี	 ทุก	5	ป	ีตามคู่มือกรม
อนามัย

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558278	  



ค. กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้การปรึกษาแนะน�า และการให้ความรู้

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

8.22 การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ

ทุกคน

รายการละ	1	ครั้ง	
ทุก	1	ปี

8.23 ความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บ

8.24 การบริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะและมีคุณค่าทาง
โภชนาการ	

8.25 การเลือก	การทำาความสะอาด	และการปรุงอาหาร
ให้ปลอดภัยจากสารพิษและเชื้อโรค

8.26	 การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

8.27	 มะเร็งเต้านม	มะเร็งปากมดลูก หญิงทุกคน

8.28	 มะเร็งตับ	มะเร็งปอด	 ทุกคน

8.29 เตรียมความพร้อมก่อนมีบุตรและการวางแผน
ครอบครัว

ทุกคน

8.30 การออกกำาลังกายและหรือการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายอย่างสม่ำาเสมอ

ทุกคน
รายการละ	1	ครั้ง	

ทุก	1	ปี

8.31 การป้องกันอาการปวดข้อและปวดกล้ามเนื้อ

8.32 การงดสูบและเสพสารเสพติด	รวมทั้งการจำากัด
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

8.33 การดูแลสุขภาพช่องปาก	รวมทั้งการใช้ไหมขัดฟัน	

8.34	 การบริหารความเครียดและการดูแลสุขภาพจิต ทุกคน ปีละ	1	ครั้ง

8.35 การจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้าน	บริเวณบ้าน	และ
สถานที่ทำางาน	

ทุกคน ปีละ	1	ครั้ง
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ง. กิจกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การใช้ยา และการท�าหัตถการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันการเจ็บป่วย

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

8.36 วัคซีนคอตีบ	บาดทะยัก	(dT)	 (	1)	ผู้ที่ไม่เคยได้รับ	หรือเคยได้รับ	
วัคซีนบาดทะยัก(T/dT/DTD)
	มาก่อนแต่ไม่ถึง	3	ครั้ง

ตามคู่มือกรมควบคุม
โรค

(2)	ผู้ที่ได้รับวัคซีนบาดทะยักครั้ง
ล่าสุดมานานเกิน	10	ปี

ทุก	10	ปี

8.37 อุปกรณ์/เวชภัณฑ์	วางแผนครอบครัว หญิง-	ชายวัยเจริญพันธุ์
 

ตามคู่มือกรมอนามัย
หรือตามแพทย์สั่ง

8.38 การทำาหมัน หญิง	-	ชายวัยเจริญพันธุ์ 1	ครั้ง

8.39 ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก หญิงทุกคน ตามคู่มือกรมอนามัย

8.40 วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ผู้มีความเสี่ยง ตามการระบาดตาม
ข้อบ่งชี้

8.41 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ผู้มีโรคเรื้องรัง	7	โรค	ได้แก่	โรค
หอบหืด	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	โรค
ไตวาย	โรคหัวใจ	โรคเบาหวาน	โรค
หลอดเลือดสมอง	และผู้ป่วยมะเร็ง
ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีเคมีบำาบัด

ปีละ	1	ครั้ง

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558280	  



9. ส�าหรบัผู้ใหญ่วัยแรงงานตอนปลาย (อายตุัง้แต่ 35 -< 60 ปี)
ก. กิจกรรมซักประวัติ การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และการตรวจร่างกาย

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

9.1 สมุดบันทึกสุขภาพประจำาตัว

ทุกคน

รายการละ	1	ครั้ง	
ทุก	1	ปี	พร้อมบันทึก
ข้อมูลลงในสมุด
บันทึกสุขภาพ

9.2 ประวัติครอบครัวและโรคทางพันธุกรรม

9.3 ประวัติการเจ็บป่วย

9.4 การเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการจราจรและอื่นๆ

9.5 การสูบบุหรี่,	การดื่มสุราและ/หรือการใช้สารเสพติด

9.6 การประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

9.7 การมีเพศสัมพันธ์ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์

9.8 ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากลักษณะงานที่ทำา

9.9 อาการเตือนของโรคมะเร็ง

9.10 ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของบุคคล

9.11 ประเมินความเครียด	ภาวะซึมเศร้า	และความเสี่ยง
ต่อการฆ่าตัวตาย	ประเมินโดยเจ้าหน้าที่

9.12 ชั่งน้ำาหนัก	วัดส่วนสูง	และประเมินค่าดัชนีมวลกาย

9.13 ประเมินอ้วนลงพุงโดยวัดเส้นรอบเอว

9.14 วัดความดันโลหิต

9.15 ตรวจสุขภาพช่องปาก

9.16 ตรวจคัดกรองมะเร็งในช่องปาก 50	ปีขึ้นไป ปีละ	1	ครั้ง	
ตามคู่มือกรมอนามัย

9.17 วัดสายตาด้วยแผนภูมิสเนลเลน	(Snellen’s	Chart) (1)	50	ปีขึ้นไป	หรือ
(2)	ผู้ขับขี่ยานพาหนะ	
หรือ
(3)	ผู้ทำางานที่ต้องเพ่ง
สายตา

รายการละ	1	ครั้ง	
ทุก	1	ปี	พร้อมบันทึก
ข้อมูลลงในสมุด
บันทึกสุขภาพ

9.18 ตรวจคลำาเต้านม หญิงทุกคน
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ข. กิจกรรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

9.19 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกวิธ	ีVIA	
(Visual	Inspection	with	Acetic	
acid)	และจี้เย็น

หญิงอายุ	30-45	ปี	 ทุก	5	ปี	ตามคู่มือกรม
อนามัย

9.20 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกวิธ	ีPap	
smear	(Papanicolaou	smears)

หญิงทุกคนอายุตั้งแต่	35	ปีขึ้นไป ทุก	5	ปี

9.21 ตรวจความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง	
(Hct/Hb)

ผู้ที่มีดัชนีมวลกายตำ่ากว่า	
18.5	กก./ตร.ม.

ทุก	3	ปี

9.22 ตรวจระดับโคเลสเตอรอลรวมในเลือด	
(Total	Cholesterol)

(1)	ผู้ที่มีดัชนีมวลกายตั้งแต	่25	
กก./ตร.ม.ขึ้นไป

(2)	ผู้ที่มีประวัติญาติสายตรงเป็น
โรคหลอดเลือดหัวใจ,	โรค
หลอดเลือดสมอง,	หรือโรค
หลอดเลือดตีบตันอื่นๆ

ทุก	5	ปี

9.23 ตรวจระดับกลูโคสในพลาสมาหลังงด
อาหาร	
8	ชั่วโมง	(Fasting	Plasma	Glucose)

(1)	ผู้ที่มีดัชนีมวลกายตั้งแต	่25	
กก./ตร.ม.	ขึ้นไป

(2)	ผู้ที่มีประวัติญาติสายตรงเป็น
โรคเบาหวาน

(3)	ผู้ที่เคยตรวจพบความทนต่อ
กลูโคสผิดปกต	ิ(Impaired	
Glucose	Tolerance)	หรือ
เคยตรวจพบระดับกลูโคสใน
พลาสมาผิดปกต	ิ(Impaired	
Fasting	Plasma	Glucose)

ทุก	3	ปี

9.24 ตรวจอุจจาระ 	ทุกคน ทุก	3	ปี
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ค. กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้การปรึกษาแนะน�า และการให้ความรู้

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

9.25 การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ

ทุกคน
รายการละ	1	ครั้ง	ทุก	

1	ปี

9.26 ความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บ

9.27 การบริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะและมี
คุณค่าทางโภชนาการ	

9.28 การเลือก	การทำาความสะอาด	และการปรุง
อาหารให้ปลอดภัยจากสารพิษและเชื้อโรค

9.29	 การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

9.30 มะเร็งปากมดลูก	มะเร็งเต้านม	ฝึกการตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง

หญิงอายุ	35	ปี	ขึ้นไปทุก
คน	

	ปีละ	1	ครั้ง

9.31 มะเร็งตับ	มะเร็งปอด	 ทุกคน 	ปีละ	1	ครั้ง

9.32 ต่อมลูกหมากโต	มะเร็งต่อมลูกหมาก	 ชายอายุ	40	ปี	ขึ้นไป 	ปีละ	1	ครั้ง

9.33 เตรียมความพร้อมก่อนมีบุตรและการวางแผน
ครอบครัว

ทุกคน 	ปีละ	1	ครั้ง

9.34 ความรู้เรื่องหญิงชายวัยทอง	(สำานักส่งเสริมสุข
ภาพ)	

ทุกคน 	ปีละ	1	ครั้ง	

9.35 การออกกำาลังกายและหรือการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายอย่างสมำ่าเสมอ

9.36 การป้องกันอาการปวดข้อและปวดกล้ามเนื้อ

9.37 การงดสูบและเสพสารเสพติด	รวมทั้งการจำากัด
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

9.38 การดูแลสุขภาพช่องปาก	รวมทั้งการใช้ไหม
ขัดฟัน

9.39 การบริหารความเครียดและการดูแลสุขภาพจิต ทุกคน ปีละ	1	ครั้ง

9.40	 การจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านและบริเวณ
บ้าน	และสถานที่ทำางาน 

ทุกคน ปีละ	1	ครั้ง
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ง. กิจกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การใช้ยา และการท�าหัตถการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันการเจ็บป่วย

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

9.41 วัคซีนคอตีบ	บาดทะยัก	(dT)	 (1)	ผู้ที่ไม่เคยได้รับ	หรือเคย
ได้รับ	วัคซีนบาดทะยัก 
(T/dT/DTP)	มาก่อนแต่
ไม่ถึง	3	ครั้ง

ตามคู่มือกรมควบคุมโรค

(2)	ผู้ที่ได้รับวัคซีนบาดทะยัก
ครั้งล่าสุดมานานเกิน	
10	ปี

ทุก	10	ปี

9.42 อุปกรณ์/เวชภัณฑ์	วางแผนครอบครัว 	หญิง-	ชายวัยเจริญพันธุ์
 

ตามคู่มือกรมอนามัย
หรือตามแพทย์สั่ง

9.43 การทำาหมัน หญิง	-	ชายวัยเจริญพันธุ์ 1	ครั้ง

9.44 ขัดทำาความสะอาดช่องปาก	และ/หรือ
การใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่

ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดรากฟันผุ ปีละ	2	ครั้ง

9.45	 ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 	หญิงอายุไม่เกิน	45	ป	ี ตามคู่มือกรมอนามัย

9.46 วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ผู้มีความเสี่ยง ตามการระบาดตามข้อ
บ่งชี้

9.47 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ผู้มีโรคเรื้องรัง	7	โรค	ได้แก่	
โรคหอบหืด	โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง	โรคไตวาย	โรคหัวใจ	
โรคเบาหวาน	โรคหลอดเลือด
สมอง	และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้
รับการรักษาด้วยวิธีเคมีบำาบัด

ปีละ	1	ครั้ง
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10. ส�าหรับผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป)
ก. กิจกรรมซักประวัติ การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และการตรวจร่างกาย

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

10.1 สมุดบันทึกสุขภาพประจำาตัว

ทุกคน

รายการละ	1	ครั้ง	
ทุก	1	ป	ีพร้อมบันทึก
ข้อมูลลงในสมุดบันทึก
สุขภาพ

10.2 ประวัติครอบครัวและโรคทางพันธุกรรม

10.3 ประวัติการเจ็บป่วย

10.4 การเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการจราจรและอื่นๆ

10.5 การสูบบุหรี่,	การดื่มสุราและ/หรือการใช้สารเสพติด

10.6 ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

10.7 การมีเพศสัมพันธ์ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

10.8 ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากลักษณะงานที่ทำา

10.9 อาการเตือนของโรคมะเร็ง

10.10 ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของบุคคล

10.11 ประเมินความเครียด	ภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยง
ต่อการฆ่าตัวตาย	ประเมินโดยเจ้าหน้าที่

10.12 ชั่งนำ้าหนัก	วัดส่วนสูง	และประเมินค่าดัชนีมวลกาย

10.13 ประเมินอ้วนลงพุงโดยวัดเส้นรอบเอว

10.14 วัดความดันโลหิต

10.15 ตรวจสุขภาพช่องปาก

10.16 ตรวจคัดกรองมะเร็งในช่องปาก ทุกคน ปีละ	1	ครั้ง	
ตามคู่มือกรมอนามัย

10.17 วัดสายตาด้วยแผนภูมิสเนลเลน	(Snellen’s	Chart) ทุกคน
รายการละ	1	ครั้ง	
ทุก	1	ป	ีพร้อมบันทึก
ข้อมูลลงในสมุดบันทึก
สุขภาพ

10.18 ประเมินภาวะสมองเสื่อม	 ทุกคน

10.19 ตรวจคลำาเต้านม หญิงทุกคน

10.20 อาการที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะพร่องธัยรอยด์ หญิงทุกคน

10.21 ประเมินกิจวัตรประจำาวัน	(ADL) ทุกคน รายการละ	1	ครั้ง	
ทุก	1	ปี
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ข. กิจกรรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

10.22 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกวิธ	ีPap	
smear	(Papanicolaou	smears)

หญิงทุกคน ทุก	5	ปี

10.23 ตรวจความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง	
(Hct/Hb)

ผู้ที่มีดัชนีมวลกายตำ่ากว่า	
18.5	กก./ตร.ม.

ทุก	3	ปี

10.24 ตรวจระดับโคเลสเตอรอลรวมในเลือด	
(Total	Cholesterol)

(1)	ผู้ที่มีดัชนีมวลกายตั้งแต	่ 
25	กก./ตร.ม.ขึ้นไป

(2)	ผู้ที่มีประวัติญาติสายตรงเป็น
โรคหลอดเลือดหัวใจ,	โรค
หลอดเลือดสมอง,	หรือโรค
หลอดเลือดตีบตันอื่นๆ

ทุก	5	ปี

10.25 ตรวจระดับกลูโคสในพลาสมาหลังงด
อาหาร	8	ชั่วโมง	(Fasting	Plasma	
Glucose)

(1)	ผู้ที่มีดัชนีมวลกายตั้งแต	่ 
25	กก./ตร.ม.	ขึ้นไป

(2)	ผู้ที่มีประวัติญาติสายตรง 
เป็นโรคเบาหวาน

(3)	ผู้ที่เคยตรวจพบความทนต่อ
กลูโคสผิดปกต	ิ(Impaired	
Glucose	Tolerance)	หรือ
เคยตรวจพบระดับกลูโคสใน
พลาสมาผิดปกต	ิ(Impaired	
Fasting	Plasma	Glucose)

ทุก	3	ปี

10.26 ตรวจอุจจาระ 	ทุกคน ทุก	3	ปี

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558286	  



ค. กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้การปรึกษาแนะน�า และการให้ความรู้

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

10.27 การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ

ทุกคน
รายการละ	1	ครั้ง	
ทุก	1	ปี

10.28 ความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บ

10.29 การบริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะและมีคุณค่า
ทางโภชนาการ

10.30 การเลือก	การทำาความสะอาด	และการปรุง
อาหารให้ปลอดภัยจากสารพิษและเชื้อโรค

10.31 มะเร็งปากมดลูก	มะเร็งเต้านม	ฝึกการตรวจเต้า
นมด้วยตนเอง

หญิงทุกคน

10.32 มะเร็งตับ	มะเร็งปอด	มะเร็งต่อมลูกหมาก ทุกคน ปีละ	1	ครั้ง

10.33 การออกกำาลังกายและหรือการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายอย่างสมำ่าเสมอ

ทุกคน
รายการละ	1	ครั้ง	
ทุก	1	ปี

10.34 การป้องกันอาการปวดข้อและปวดกล้ามเนื้อ

10.35 การงดสูบและเสพสารเสพติด	รวมทั้งการจำากัด
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

10.36 การดูแลสุขภาพช่องปาก	รวมทั้งการใช้ไหมขัด
ฟันและแปรงซอกฟัน

10.37 การบริหารความเครียดและการดูแลสุขภาพจิต

10.38 การจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านและบริเวณ
บ้าน	และสถานที่ทำางาน	

ทุกคน ปีละ	1	ครั้ง
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ง. กิจกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การใช้ยา และการท�าหัตถการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันการเจ็บป่วย

กิจกรรม ผู้มีสิทธิ
รวมจำ�นวนครั้ง
(ตลอดช่วงอ�ยุ)

10.39 วัคซีนคอตีบ	บาดทะยัก	(dT)	 (1)	ผู้ที่ไม่เคยได้รับ	หรือเคย
ได้รับ	วัคซีนบาดทะยัก						
(T/dT/DTP)	มาก่อน					
แต่ไม่ถึง	3	ครั้ง

ตามคู่มือกรมควบคุม
โรค

(2)	ผู้ที่ได้รับวัคซีนบาดทะยัก
ครั้งล่าสุดมานานเกิน	10	ปี

ทุก	10	ปี

10.40 ขัดทำาความสะอาดช่องปากและ/หรือ
การใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่

ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดรากฟันผุ ปีละ	2	ครั้ง

10.41 วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ผู้มีความเสี่ยง ตามการระบาดตาม
ข้อบ่งชี้

10.42 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (1)	อายุมากว่า	65	ปีทุกราย
(2)	ผู้มีโรคเรื้องรัง	7	โรค	ได้แก่	

โรคหอบหืด	โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง	โรคไตวาย	โรคหัวใจ	
โรคเบาหวาน	โรคหลอด
เลือดสมอง	และผู้ป่วย
มะเร็งที่ได้รับการรักษา		
ด้วยวิธีเคมีบำาบัด

ปีละ	1	ครั้ง
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1.  ความเป็นมา
วัคซีนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและความคุ้มทุนมากที่สุด	 ในการป้องกันและควบคุมโรค

ติดต่อท่ีเป็นปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนท่ัวโลก	 ประเทศไทยได้ใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือท่ีสำาคัญ

ในการป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอย่างเป็นระบบและกว้างขวางมาตั้งแต่	 ปี	 2520	 มี

วัตถุประสงค์ที่จะลดอัตราป่วยและอัตราตายด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	 ได้แก่โรควัณโรค	 

ตบัอกัเสบบี	คอตบี	บาดทะยกั	ไอกรน	โปลโิอ	หดั	หัดเยอรมนั	คางทมู	และ	ไข้สมองอักเสบเจอ	ีโดยการ

ให้วัคซีนแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ด้วยการผสมผสานเข้ากับงานบริการสาธารณสุขตามปกต	ิตลอด

ระยะเวลา	ที่ผ่านมาได้พัฒนาเร่งรัดและปรับปรุงการดำาเนินงานเสมอมา	โดยมีการเพิ่มชนิดของวัคซีน

ให้มากขึ้น	มกีารปรบัปรงุระบบบรหิารจดัการแก่ผูม้ารบัวคัซนี	เพือ่ให้มีความครอบคลมุกลุม่เป้าหมาย

ได้สงูสดุ	ผลจากความพยายามดงักล่าว	ทำาให้ประเทศไทยประสบความสำาเรจ็ในการควบคมุโรคตดิต่อ	

ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเป็นอย่างมาก	 กล่าวคือความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย	 

อยูใ่นเกณฑ์ด	ีจากผลการสำารวจความครอบคลมุของการได้รบัวคัซนีขัน้พืน้ฐานครบชดุในเดก็อายคุรบ	

1	ปี	และหญิงมีครรภ์	ป	ี2551	พบว่าในภาพรวมของประเทศอยู่ในระดับเกินกว่าร้อยละ	90	ทุกชนิด	

ส่งผลให้สามารถลดอัตราป่วยอัตราตายด้วยโรคคอตีบ	ไอกรน	บาดทะยักในทารกแรกเกิด	และหัด	ลง

ได้มากกว่าร้อยละ	90	เมื่อเปรียบเทียบกับระยะก่อนมีการดำาเนินการ	ที่สำาคัญคือ	ไม่พบผู้ป่วยโปลิโอ

มาเป็นเวลาเกอืบ	11	ปีแล้ว	อย่างไรก็ตาม	การรกัษาระดบัความครอบคลมุของการได้รบัวคัซนีให้คงสงู

อยูต่ลอดไปยงัคงเป็นภารกิจ	ทีต้่องดำาเนนิการอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้ประชากรกลุม่เป้าหมายมภีมูคิุม้กนั

ต่อโรคติดต่อต่าง	ๆ	ดังกล่าวอยู่ในระดับที่สูงพอต่อการป้องกันโรค

จากมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ครั้งที่	 10/2552	 วันที	่ 12	ตุลาคม	2552	

มีมติให้	 เห็นชอบให้	 สปสช.	 รับผิดชอบการบริหารระบบการจัดหาและการกระจายวัคซีนสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรค	(EPI)	โดยผ่านระบบ	VMI	ขององค์การเภสัชกรรม	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	2553	เป็นต้นไป	

และใหส้ปสช.	ประสานงานกับกรมควบคมุโรค	ในการกำาหนดหลักเกณฑ	์พฒันาศักยภาพด้านวิชาการ	

และการกำากับติดตามประเมินผลการให้บริการ	วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคขั้นพื้นฐาน	ซึ่งสำานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ดำาเนินการตามมติดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	ทั้งนี้เพื่อให้การ

ดำาเนินการบริหารจัดการวัคซีนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้

จัดทำาคู่มือการบริหารจัดการวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	 ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของ

กระทรวงสาธารณสุขขึ้น

การบริหารจัดการวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

ภาคผนวก 6
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2.  สิทธิประโยชน์
สปสช.	 ได้กำาหนดสิทธิประโยชน์ด้านวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	 ตามแผนการสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข	ดังตารางต่อไปนี้

อายุ วัคซีนที่ให้ ข้อแนะนำา

แรกเกิด	
BCG ฉีดให้เด็กก่อนออกจากโรงพยาบาล	

HB1 HB1	ควรให้เร็วที่สุดภายใน	24	ชั่วโมงหลังคลอด	

1	เดือน	 HB2 เฉพาะรายที่เด็กคลอดจากมารดาที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบ	ี

2	เดือน	 DTP-HB1,	OPV1	

4	เดือน	 DTP-HB2,	OPV2

6	เดือน	 DTP-HB3,	OPV3

9	เดือน	 MMR1 หากไม่ได้ฉีดเมื่ออายุ	9	เดือน	ให้รีบติดตามฉีดโดยเร็วที่สุด	

1	½	ปี	
DTP4,	OPV4

JE1,	JE2 ให้	2	ครั้ง	ห่างกัน	4	สัปดาห	์

2	½	ปี	 JE3,	MMR2 ให้เริ่มเบิกวัคซีนได้ตั้งแต่	1	สิงหาคม	2557	เป็นต้นไป

4	ปี	 DTP5,	OPV5

7	ปี	(ป.1)	 MMR2	 ตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุขฉีดให้เด็กนักเรียนชั้น	
ป.1	เฉพาะในช่วงปีแรกๆ	ของการเปลี่ยนกำาหนดการฉีด	MMR	จาก	
ป.1	เป็น	2	½	ปี	จะให้ในเด็ก	ป.1	ไปด้วย	จนกว่าเด็กอาย	ุ2	½	ปี	
ที่ได้รับMMR2	แล้วได้เติบโตจนเข้าเรียนชั้น	ป.1	

BCG**
1. ให้ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับเมื่อแรกเกิด	และไม่มีแผล

เป็น	
2.	 ไม่ให้ในเด็กติดเชื้อเอชไอว	ีที่มีอาการของโรคเอดส	์

dT,	OPV เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีน	DTP,	OPV	ไม่ครบ	5	ครั้ง	

12	ปี	 dT
ตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุขฉีดให้เด็กนักเรียน
ชั้น	ป.6	

หญิงตั้งครรภ์ dT

1. หากไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน	ให้ฉีดเข็มแรกเมื่อมาฝากครรภ์
ครั้งแรก	และนัดฉีดครั้งต่อไปจนครบอย่างน้อย	3	เข็ม	ให้ฉีด
โดยมีระยะห่าง	0,	1,	6	เดือน	จากนั้นให้กระตุ้นทุก	10	ปี

2.	 หากเคยได้รับวัคซีนมาแล้ว	1	เข็มให้ฉีดอีก	2	เข็ม	โดยมีระยะ
ห่าง	0,	6	เดือน	หากได้มาแล้ว	2	เข็ม	ให้ฉีดเพิ่มอีก	1	เข็ม	โดย
มีระยะห่างระหว่างเข็ม	2	และเข็ม	3	อย่างน้อย	6	เดือนจาก
นั้นให้กระตุ้นทุก	10	ปี

3. หากเคยได้รับวัคซีนมาก่อน	อย่างน้อย	3	เข็ม	และเข็มสุดท้าย
นานกว่า	10	ปี	ให้ฉีดซ้ำาอีก	1	ครั้ง	จากนั้นให้กระตุ้นทุก	10	ปี

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558290   



หมายเหตุ:	
1.	วัคซีนทุกชนิดถ้าไม่สามารถเริ่มให้ตามกำาหนดได้	ก็เริ่มให้ทันทีที่พบครั้งแรก	
2.	วัคซีนที่ต้องให้มากกว่า	1	ครั้ง	หากเด็กเคยได้รับวัคซีนมาบ้างแล้ว	และไม่มารับครั้งต่อไป	ตามกำาหนด

นัดให้วัคซีนครั้งต่อไปนั้นได้ทันทีเมื่อพบเด็ก	โดยไม่ต้องเริ่มต้นครั้งที่	1	ใหม่	
3.	 ในเขตพื้นท่ีนำาร่องการใช้วัคซีนโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	 สายพันธุ์	 SA	 14-14-2	 

ให้ดำาเนินการตาม	 แนวทางการดำาเนินงานให้วัคซีนโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเช้ือเป็นอ่อนฤทธ์ิ	 สายพันธุ์	 
SA	14-14-2	ของกรมควบคุมโรค	

	**	หากมีบันทึกหลักฐานว่าเคยได้รับ	BCG	มาก่อน	ไม่จำาเป็นต้องให้ซำ้า	แม้จะไม่มีแผลเป็นบริเวณที่ได้รับ
วัคซีน	

3.  เงื่อนไขการรับบริการ
ประชากรไทยทุกคนที่อายุตำ่ากว่า	5	ปี	เด็กประถมศึกษาปีที	่1	(อายุ	6-7	ปี)	เด็กประถมศึกษา

ปีที	่6	(อายุ	12	ปี)	และหญิงตั้งครรภ์

4.  คุณสมบัติของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ 

4.1	เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

4.2	กรณหีน่วยบรกิารอืน่ๆ	ทีไ่ม่ใช่หน่วยบรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ	มีแนวทาง

ในการพิจารณา	 เพื่อป้องกันไม่ให้วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีอัตราการสูญเสียที่สูง	 สำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด	 ควรคัดเลือกหน่วยบริการอื่นๆ	 ที่ไม่ใช่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	 ที่มีการกำาหนดวันให้บริการวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	 เป็นประจำาภายในหน่วยบริการ 

เหล่านั้น	 เช่น	 มีการให้บริการวัคซีนสัปดาห์ละ	 1	 ครั้ง	 หรือ	 มีการให้บริการวัคซีนเดือนละ	 1	 ครั้ง	

เน่ืองจากหน่วยบริการดังกล่าวสามารถนัดหมายกลุ่มเป้าหมายมารับบริการวัคซีนพร้อมกันได้	 

อันจะนำาซึ่งการป้องกันปัญหาการสูญเสียวัคซีนในอัตราที่สูง
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5. ระบบการเบิกวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรคกรณี EPI 
Routine

การกระจายวัคซีนผ่านระบบ	VMI	นั้น	สปสช.	ได้กำาหนดให้หน่วยบริการประจำา	 (CUP)	เป็น

คลังวคัซีนให้แก่หน่วยบรกิารปฐมภมู	ิโดยองค์การเภสชักรรมจะกระจายวคัซนีมายงัหน่วยบรกิารประจำา	

โดยตรง	หลงัจากนัน้หน่วยบรกิารประจำา	จะกระจายวคัซนีไปให้หน่วยบรกิารปฐมภมูภิายในเครอืข่าย

ต่อไป	โดยมีขั้นตอนการเบิกวัคซีนผ่านระบบ	VMI	ดังนี้

5.1		เมื่อเภสัชกรผู้รับผิดชอบการเบิกวัคซีน	 EPI	 ได้รับ	 Username/Password	 ในการเข้าสู่

ระบบ	VMI	ให้เภสัชกร	เข้าสู่ระบบ	VMI	และบันทึกปริมาณวัคซีนคงคลัง	(On	hand)	แยกรายรุ่นการ

ผลิต	(Lot.	number)	ครั้งแรก	(กรณีที่ไม่มีวัคซีนอยู่ในคลังให้ระบุเป็นศูนย์ได้)

5.2		องค์การเภสัชกรรมจัดส่งวัคซีนให้แก่หน่วยบริการในกรณีที่ปริมาณวัคซีนคงคลัง	 

(On	hand)	ตำ่ากว่าค่า	Reorder	point

5.3		โรงพยาบาลแม่ข่าย	(CUP)	จ่ายวัคซีนให้แก่หน่วยบริการปฐมภูมิ/สถานีอนามัย

5.4		เภสัชกรผู้รับผิดชอบการเบิกวัคซีนในระบบ	 VMI	 เข้าสู่ระบบ	 VMI	 และบันทึกปริมาณ

วัคซีนคงคลัง	(On	hand)	แยกรายรุ่นการผลิต	(Lot.	number)	หลังจากที่ได้จ่ายวัคซีนเรียบร้อยแล้ว	

ถ้าปริมาณวัคซีนคงคลัง	ตำ่ากว่าค่า	Reorder	point	องค์การเภสัชกรรมจะจัดส่งวัคซีนให้

5.5		ถ้าหน่วยบริการต้องการขอปรับอัตราใช้วัคซีนต่อเดือน	 (Reorder	 point,	 ROP)	 

หน่วยบริการต้องส่งเอกสาร	FM3	ในระบบ	VMI	มายัง	สปสช.เพื่อขอปรับเปลี่ยนค่า	ROP	ดังกล่าว

6. ระบบการเบิกวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรคกรณี EPI 
นักเรียน

จากการประชุม	คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิครั้งที่	10/2552	วันที	่12	ตุลาคม	

2552	มีมติเห็นชอบให้	สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิรับผิดชอบการบริหารระบบการจัดหา

และการกระจายวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	 (EPI)	 โดยผ่านระบบ	 VMI	 ขององค์การเภสัชกรรม	

ตั้งแต่ปีงบประมาณ	2553	เป็นต้นไป	และให้สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิประสานงานกับ

กรมควบคมุโรค	ในการกำาหนดหลักเกณฑ์	พฒันาศกัยภาพด้านวชิาการ	และการกำากบัตดิตามประเมนิ

ผลการให้บริการนั้น	

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558292   



จากแนวทาง	 การให้วัคซีนในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข	 

(Expanded	Program	on	Immunization,	EPI)	กรมควบคุมโรค	ได้กำาหนดให้หน่วยบรกิารสาธารณสขุ	

ต้องดำาเนินการให้บริการวัคซีนแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที	่1	(ป.1)	และนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่	6	(ป.6)	โดยเร็วในภาคการศึกษาที่	1	ของปีการศึกษา	เพื่อป้องกันการระบาดของโรค	เมื่อมีเด็ก

มาเรียนร่วมกันเป็นจำานวนมาก	 และได้กำาหนดให้หน่วยบริการสาธารณสุข	 ให้บริการวัคซีนนักเรียน	

ภายในเดือนพฤษภาคม	–	กันยายน	ดังนั้นหน่วยบริการต้องให้บริการวัคซีนนักเรียนแล้วเสร็จภายใน

ภาคการศึกษาที่	1	ของปีการศึกษา	2558

เพือ่ให้การบรหิารจดัการวคัซนีนกัเรยีน	ผ่านระบบ	VMI	เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ	อนัจะส่งผล

ให้สามารถป้องกันการระบาดของโรค	ได้	สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิจงึได้กำาหนดแนวทาง

การกระจายวัคซีนนักเรียนผ่านระบบ	VMI	ปีงบประมาณ	2558	ดังต่อไปนี้

6.1  กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการวัคซีนนักเรียน
6.1.1	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	1	(ป.1)

6.1.2	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	(ป.6)

6.2  รายการวัคซีนนักเรียนแยกตามกลุ่มเป้าหมาย
6.2.1	ตารางแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำาหรับนักเรียน	ของกระทรวงสาธารณสุข

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1 (ป.1)

·	MMR	/	MR	vaccine	(Measles	and	Rubella	

Vaccine)	(ขนาดบรรจ	ุ10	โด๊ส/ขวด)

·	dT	vaccine	(เฉพาะเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตาม

เกณฑ์)

·	OPV	(เฉพาะเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์)

·	BCG	(เฉพาะเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์)

นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6  (ป.6)

·	 dT	vaccine

6.2.2		 การคำานวณวัคซีนนักเรียนในระบบ	VMI

	 การให้วัคซีนในเด็กนักเรียน	เป็นการให้วัคซีนเสริมสำาหรับเด็กนักเรียน	ป.1	และ	

ป.6	(รายการ	dT	ป.1	OPV	และ	BCGเป็นการให้แบบเก็บตก)	เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนนักเรียน	

ผ่านระบบ	 VMI	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 อันจะส่งผลให้สามารถป้องกันการระบาดของโรค	 ได	้

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 จึงได้กำาหนดแนวทางการคำานวณวัคซีนนักเรียนจากจำานวน

เด็กนักเรียนในพื้นที่	(Method	based	upon	population1)	ดังต่อไปนี้
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1)	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	1	(ป.1)

วัคซีน ขนาดบรรจ	ุ

(โด๊ส/ขวด)

ประมาณการให้วัคซีน การคำานวณวัคซีน

·	 MMR	(Urabe)/MR 10 ให้กับเด็ก	ป.1	ทุกราย 100%	ของจน.นักเรียน	ป.1

·	 dT	 10 คิดเก็บตก	10% 10%	ของจน.นักเรียน	ป.1

·	 OPV 20 คิดเก็บตก	10% 10%	ของจน.นักเรียน	ป.1

·	 BCG 10 คิดเก็บตก	5% 5%	ของจน.นักเรียน	ป.1

2)	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	(ป.6)

วัคซีน ขนาดบรรจ	ุ(โด๊ส/ขวด) การให้วัคซีน การคำานวณวัคซีน

dT 10 ให้กับเด็ก	ป.6	ทุกราย 100%	ของจน.นักเรียน	ป.6

6.3 ช่วงเวลาการให้บริการวัคซีนนักเรียน
	 พฤษภาคม	–	กันยายน	2558	โดยหน่วยบริการประจำา	(CUP)	และหน่วยบริการปฐมภูม	ิ

(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลและสถานีอนามัย)	 ในเครือข่าย	 ต้องให้บริการวัคซีนแก่นักเรียน 

กลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที	่1	ของปีการศึกษา	2558

6.4  การจัดสรรวัคซีนนักเรียนให้แก่หน่วยบริการแม่ข่าย (CUP)
	 สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ	ได้จดัสรรวคัซนีนกัเรยีนให้แก่หน่วยบรกิารประจำา	

(CUP)	ในป	ี2558	โดยประมาณการจากประมาณการปริมาณเด็กนักเรียนในพื้นที	่(Method	based	

upon	 population1)	 และปริมาณการเบิกวัคซีนนักเรียนปีงบประมาณ	 2557	 จากฐานข้อมูล	 VMI	

(Method	based	upon	previous	 vaccine	 consumption1)	 โดยมีแนวทางในการจัดสรรวัคซีน 

ดังต่อไปนี้

6.4.1		 หน่วยบริการบันทึกข้อมูลประมาณการปริมาณเด็กนักเรียนในพื้นที่ลงในแบบ

ฟอร์มบนัทกึข้อมลูทางอเิลก็ทรอนกิส์	บนหน้าเวบ็ไซต์	VMI	องค์การเภสชักรรม	โครงการวัคซนีนกัเรยีน	

ทัง้นีห้น่วยบรกิารสามารถศึกษาวธิีการลงข้อมลูในแบบฟอร์มบันทึกขอ้มูลทางอเิล็กทรอนกิส์	บนหนา้	

เว็บไซต์	 VMI	 องค์การเภสัชกรรม	 ได้จาก	 คู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีนนักเรียนสำาหรับหน่วย

บริการ	 ในระบบ	 VMI	 โครงการกระจายวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำาหรับนักเรียน	

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558294   



6.4.2	 ระบบจะคำานวณปริมาณวัคซีนจัดสรรจากจำานวนเด็กนักเรียนในพื้นที่	 (Method	

based	upon	population1)

6.4.3	หน่วยบริการคำานวณยอดจัดสรร	และสามารถปรับเปลี่ยนโดยอ้างอิงจากปริมาณ

การเบิกวคัซนีนกัเรยีนปีงบประมาณ	2557	 จากฐานข้อมลู	 VMI	 (Method	based	upon	previous	

vaccine	 consumption1)	 เมื่อตรวจสอบและปรับแก้ตามความเหมาะสมกับบริบทในพื้นที่แล้ว	 

หน่วยบริการส่งข้อมูลยืนยันความต้องการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

6.4.4	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 สาขาเขต	 เป็นผู้อนุมัติจำานวนการเบิก

วัคซีนรายหน่วยบริการ	โดยระบบการอนุมัติออนไลน์	ทั้งนี้เมื่อสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ 

สาขาเขต	อนุมัติแล้ว	ระบบจะออกใบนำาส่งอัตโนมัติให้องค์การเภสัชกรรมดำาเนินการจัดส่งวัคซีน

6.5 กรณีหน่วยบริการที่ไม่ใช่หน่วยบริการประจ�า (CUP)	แต่มีภารกิจในการให้บริการ

วัคซีนนักเรียนมีความประสงค์ต้องการเข้าร่วมโครงการวัคซีนนักเรียนและไม่เคยเข้าร่วมโครงการ

กระจายวัคซีนผ่านระบบ	VMI	ในปีงบประมาณ	2558	เช่น	ศูนย์อนามัยเขต	ให้ดำาเนินการดังต่อไปนี้

6.5.1		 รวบรวมจำานวนเด็กนักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 (ป.1)	 และ	 ชั้นประถม

ศึกษาปีที่	 6	 (ป.6)	 กลุ่มเป้าหมาย	 ในพื้นที่ให้บริการ	 และตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนตั้งแต ่

แรกเกิด	(BCG,	DTP-HB,	DTP	และ	OPV)	เพื่อประมาณการเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์

6.5.2		 บันทึกข้อมูลลงแบบฟอร์มประมาณการจำานวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่	 1	 (ป.1)	และ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 (ป.6)	กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ให้บริการและรายชื่อเภสัชกร 

ผู้รับผิดชอบการเบิกวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	ผ่านระบบ	VMI	

6.6  กรณีที่ต้องการเบิกวัคซีนนักเรียนเพิ่มเติม ให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้
6.6.1		 เข้าระบบ	VMI	ขององค์การเภสัชกรรมตาม	URL:	http://scm.gpo.or.th/vmi/	

และ	Click	เลือกโครงการ	EPI	นักเรียน

1)	 Download	แบบฟอร์มเบิกวัคซีนเพิ่มเติม	และบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม

ให้ครบถ้วน	
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2)	ส่งแบบฟอร์มดังกล่าว	กลับมาที่องค์การเภสัชกรรม	

·	 เบอร์โทรสาร	0-2203-8909,	0-2354-8854	หรอื	0-2354-8861

·	 E-MAIL:	VMI@GPO.OR.TH

6.6.2		 หากมีข้อสงสัย	กรุณาติดต่อ		

	 กิตติ		ระหงษ์			 	 โทรศัพท์	02-203-8927-9,	08-1384-6079

	 ศรีสมัย	โมกขมรรคกุล	 	 โทรศัพท์	02-203-8918

	 อำาพล	กายบริบูรณ์	 	 โทรศัพท์	02-203-8914

	 กฤติยา	ศรีสวัสดิ์	 	 โทรศัพท์	02-203-8996

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558296   



ภาคผนวก 7

ภาคผนวก 7.1 
รายการอุปกรณ์เครื่องช่วยส�าหรับคนพิการ

ก. ร�ยก�รอุปกรณ์เครื่องช่วยสำ�หรับคนพิก�ร ของ สปสช.

รายการอุปกรณ์เครือ่งช่วยสำาหรบัคนพกิาร	 เป็นไปตามประกาศสำานกังานหลกัประกนัสขุภาพ 

แห่งชาติ	 เรื่อง	รายการอุปกรณ์	อวัยวะเทียม	และข้อบ่งชี้ในการบำาบัดรักษาโรค	พ.ศ.	2557	เพื่อให ้

หน่วยบริการใช้ในการอ้างอิงราคากลางในการจัดบริการด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

ปีงบประมาณ	 2558	 และให้บันทึกรายงานการให้บริการผ่านโปรแกรมรายงานอุปกรณ์คนพิการ 

และการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพหรือโปรแกรมที่	สปสช.กำาหนด

รายการอุปกรณ์เครื่องช่วยสำาหรับคนพิการ	ปีงบประมาณ	2558	มีจำานวนทั้งสิ้น	76	รายการ	

(รายละเอียดตามภาคผนวก	2)	ดังนี้

ประเภท รหัสอุปกรณ์

เครื่องช่วยฟังสำาหรับคนพิการ 2505,	2506,	2507,	2508,	2509

แขนเทียม	(ทั้งชุด) 8101,	8102,	8103,	8104,	8105,	8106,	8107

ส่วนประกอบแขนเทียมสำาหรับกรณีซ่อม
8108,	8109,	8110,	8111,	8112,	8114,	8115,	8116,	
8117,	8118,	8119,	8120,	8121,	8122

ขาเทียม	(ทั้งชุด) 8201,	8202,	8203,	8204,	8205,	8206,	8224,	8225,	

ส่วนประกอบขาเทียมสำาหรับกรณีซ่อม
8209,	8218,	8219,	8220,	8221,	8222,	8223,	8226,	
8227,	8228,	8229,	8230,	8231,	8232,	8233,	8234,	
8235,	8236

โลหะ/หรือพลาสติกดามขาภายนอก/ 
ที่คลุมเข่า

8508,	8524,	8526,	8527,	8528,

ไม้คำ้ายัน/ไม้เท้า/ที่ช่วยฝึกเดิน	 8706, 8707, 8708, 8709, 8710, 8711

รองเท้าคนพิการ 8801,	8802,	8803,	8804,	8805,	8809

รถนั่งคนพิการและอุปกรณ์อื่นๆ 6006,	8810,	8901,	8902,	8903,	8904,	9001

รายละเอียดประกอบการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านการแพทย์ ปีงบประมาณ 2558
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ข. ร�ยก�รอุปกรณ์เครื่องช่วยคว�มพิก�รที่มีมูลค่�สูง ภ�ยใต้ก�รสนับสนุนของศูนย์สิรินธรเพ่ือ

ก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พท�งก�รแพทย์แห่งช�ติ ปีงบประม�ณ 2554-2558

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	 ได้ดำาเนินการจัดทำาแนวทางการ

ปฏิบัติในการให้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง	 เพื่อให้สถานพยาบาล,	 คนพิการ	 และ 

หน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เข้าใจ	ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	และได้รับการบริการสะดวกยิ่งขึ้น	สามารถ

ติดต่อสอบถามได้ที่	 กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีคนพิการ	 กลุ่มภารกิจวิชาการ	 โทร.	 025914242	 

ต่อ	6736	รายการอุปกรณ์ที่ให้การสนับสนุน	ได้แก่

ลำาดับ รายการ

หมวดกายอุปกรณ์

1 ถุงมือเทียม

2 แขนเทียมระดับหัวไหล	่แบบแกนใน	ข้อไหล่แบบกางและหุบได้

3 แขนเทียมระดับหัวไหล	่แบบแกนใน	ข้อไหล่แบบหมุนได้หลายทิศทาง

4 แขนเทียมระดับเหนือศอก	แบบแกนใน	สำาหรับความยาวตอแขนสั้น

5 แขนเทียมไฟฟ้าชนิดมือควบคุม	2	ช่องทาง

6 แขนเทียมระดับใต้ศอกแบบ	5	นิ้วใช้งานได้

7 แขนเทียมระดับใต้ศอกแบบตะขอโลหะ

8 แขนเทียมระดับเหนือศอกแบบตะขอโลหะ

9 แขนเทียมระดับเหนือศอกแบบ	5	นิ้วใช้งานได้

10 แขนเทียมเหนือศอกส่วนปลายชนิดตะขอโลหะ	ข้อศอกล็อกได้แบบอัตโนมัติ

11 แขนเทียมระดับใต้ศอกแบบ	5	นิ้วเหมือนของจริงระบบใช้งานไม่ได้

12 แขนเทียมระดับเหนือศอกแบบ	5	นิ้วเหมือนของจริงระบบใช้งานไม่ได้

13 ขาเทียมระดับใต้เข่า	ระบบแกนใน	เท้าเทียมชนิดมีแรงส่ง

14 ขาเทียมระดับเข่า	ระบบแกนใน	เท้าเทียมชนิดแกนเดี่ยว

15 ขาเทียมระดับเข่า	ระบบแกนใน	ข้อเข่าชนิดหลายแกน	เท้าเทียมชนิดมีแรงส่ง

16 ขาเทียมระดับเหนือเข่า	ระบบแกนใน	ข้อเข่าชนิดแกนเดี่ยว	ข้อเท้าชนิดแกนเดี่ยว

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558298   
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17 ขาเทียมระดับเหนือเข่า	ระบบแกนใน	ข้อเข่าชนิดหลายแกน	ข้อเท้าชนิดแกนเดี่ยว

18 ขาเทียมระดับสะโพก	ระบบแกนใน	ข้อสะโพกชนิดแกนเดี่ยว	ข้อเข่าชนิดหลายแกน	ข้อเท้าชนิด
แกนเดี่ยว

19 เบ้าอ่อนขาเทียมใต้เข่าระบบเดือย

20 เบ้าอ่อนขาเทียมใต้เข่าระบบวาล์วแบบทางเดียว

21 เบ้าอ่อนขาเทียมใต้เข่าชนิดซิลิโคนหรือวัสดุที่มีคุณภาพดีกว่า

22 อุปกรณ์เสริมข้อเท้า	ชนิดพลาสติก	แบบมีแกนกลางรับและถ่ายแรง

หมวดรถนั่งคนพิก�ร

23 รถนั่งคนพิการชนิดปรับให้เหมาะสมกับความพิการ	และขนาดของผู้พิการ	แบบสำาหรับเด็กที่
พิการทางสมอง

24 รถนั่งคนพิการแบบ	3	ล้อ	สำาหรับใช้ในพื้นที่ไม่เรียบ

หมวดอุปกรณ์ทางการมองเห็น

25 อุปกรณ์ขยายภาพช่วยการมองเห็น	แบบ	Electronic	ระบบ	digital

26 อุปกรณ์แว่นขยายแบบวางตั้งกำาลังขยาย	2.0	-	3.0	เท่า	ชนิดที่สอดปากกาเขียนหนังสือได้

27 อุปกรณ์แว่นขยายแบบวางตั้งกำาลังขยาย	2.0	-	3.0	เท่า	ชนิดที่สอดปากกาเขียนหนังสือได้พร้อม
แสงไฟในตัว

28 อุปกรณ์แว่นขยายแบบวางตั้ง	กำาลังขยาย	5.0	-	6.0	เท่า	ชนิดมีที่สอดปากกาเขียนหนังสือได้

29 อุปกรณ์แว่นขยายแบบวางตั้ง	กำาลังขยาย	10	เท่า	ชนิดมีที่สอดปากกาเขียนหนังสือได้

30 แว่นตาขยายภาพแบบตาเดียว	ซึ่งมี	Optics	ชนิด	Diffractive	กำาลังขยาย	3	เท่า

31 แว่นตาขยายภาพแบบตาเดียว	ซึ่งมี	Optics	ชนิด	Diffractive	กำาลังขยาย	4	เท่า

32 แว่นตาขยายภาพแบบตาเดียว	ซึ่งมี	Optics	ชนิด	Diffractive	กำาลังขยาย	5	เท่า

33 แว่นตาขยายภาพแบบตาเดียว	ซึ่งมี	Optics	ชนิด	Diffractive	กำาลังขยาย	6	เท่า

34 อุปกรณ์แว่นขยายแบบวางตั้งกำาลังขยาย	3.9	-	4.5	เท่า	หน้าเลนส์กว้างชนิดมีด้ามถือและแสง
ไฟในตัว
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35 แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว	กำาลังขยาย	3.0	-	4.0	เท่า

36 แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว	กำาลังขยาย12	-	12.5	เท่า

37 แว่นตาขยายภาพชนิดเลนส์นูนที่มีกำาลังขยายสูง	6D	เลนส์มีข้างเดียว

38 แว่นตาขยายภาพชนิดเลนส์นูนที่มีกำาลังขยายสูง	8D	เลนส์มีข้างเดียว

39 แว่นตาขยายภาพชนิดเลนส์นูนที่มีกำาลังขยายสูง	10	D	เลนส์มีข้างเดียว

40 แว่นตาขยายภาพชนิดเลนส์นูนที่มีกำาลังขยายสูง	12	D	เลนส์มีข้างเดียว

41 แว่นขยายมือถือแบบพกพา	กำาลังขยาย	2	เท่า

42 แว่นขยายมือถือแบบพกพา	กำาลังขยาย	2.25	เท่า

43 แว่นขยายมือถือแบบพกพา	กำาลังขยาย	2.5	เท่า	หรือ	10	ไดออปเตอร์

44 แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว	กำาลังขยาย	5	เท่า	หรือไดออปเตอร์

45 แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว	กำาลังขยาย	7	เท่า	หรือไดออปเตอร์

46 แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว	กำาลังขยาย	3.5	เท่า	หรือ	14	ไดออปเตอร์

47 แว่นตาขยายภาพแบบกรอบครึ่งตา	กำาลังเลนส	์+6	D

48 แว่นตาขยายภาพแบบกรอบครึ่งตา	กำาลังเลนส	์+8	D

49 แว่นตาขยายภาพแบบกรอบครึ่งตา	กำาลังเลนส	์+10	D

50 แท่นรองอ่านหนังสือสำาหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

51 แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว	กำาลังขยาย	10	เท่า	หรือ	39	ไดออปเตอร์

52 แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว	กำาลังขยาย	12	-	13	เท่า

53 แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว	กำาลังขยาย	14	-	15	เท่า

54 กล้องส่องตาเดียว	แวริโอ	พลัส	ระบบปริซึม	1674820

55 แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว	กำาลังขยาย	4	เท่า	151041

56 เลนส์ขยายภาพชนิดรวมแสงใช้วางทาบบนวัตถุ	ขนาด	2	x	50	mm	รุ่น	6913

57 เลนส์ขยายภาพชนิดรวมแสงใช้วางทาบบนวัตถุ	ขนาด	2	x	65	mm	รุ่น	6912

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558300   
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58 เลนส์ขยายภาพชนิดรวมแสงใช้วางทับบนวัตถ	ุกำาลังขยาย	6	เท่า	รุ่น	1424

59 แว่นขยายชนิดพกพาขนาดเล็ก	กำาลังขยาย	10	เท่า	รุ่น	1710910

60 แว่นขยายชนิดพกพาขนาดเล็ก	กำาลังขยาย	4	เท่า	รุ่น	171014

61 แว่นขยายชนิดพกพาขนาดเล็ก	กำาลังขยาย	7	เท่า	รุ่น	171067

62 อุปกรณ์แว่นขยายแบบวางตั้งกำาลังขยาย	6	เท่าชนิดที่สอดปากกาเขียนหนังสือได	้โมเดล	2626

63 อุปกรณ์แว่นขยายแบบวางตั้งกำาลังขยาย	10	เท่าที่สอดปากกาเขียนหนังสือได	้โมเดล	2628

64 กล้องส่องดูไกลหน้าเลนส์สี่เหลี่ยมสำาหรับมองสิ่งรอบตัวได้ในระยะ1เมตรกำาลังขยาย	8	เท่า	
4293816

65 แว่นตาขยายภาพชนิดเลนส์นูนที่มีกำาลังขยายสูง	6x	เลนส์มีข้างเดียว	3153/01

66 แว่นตาขยายภาพชนิดเลนส์นูนที่มีกำาลังขยายสูง	8x	เลนส์มีข้างเดียว	3157/01

67 แว่นตาขยายภาพชนิดเลนส์นูนที่มีกำาลังขยายสูง	10x	เลนส์มีข้างเดียว	3159/01

68 แว่นตาขยายภาพชนิดเลนส์นูนที่มีกำาลังขยายสูง	12x	เลนส์มีข้างเดียว	3163/01

หมวดอุปกรณ์สื่อส่งเสริมพัฒนาการ

69 ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด	–	5	ปี	ประกอบด้วย

1.1				ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการวัยแรกเกิด	–	1	ปี

1.2				ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการอายุ	1-2	ปี

1.3				ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการอายุ	2-3	ปี	

1.4				ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการอายุ	3-4	ปี	

1.5	ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการอายุ	4-5	ป	ี

70 ชุดคู่มือประกอบวีดิทัศน์และวีดิทัศน์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด	-	5	ปี	ประกอบด้วย

1.1	คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด	–	1	ปี	(ฉบับประกอบวิดีทัศน์)

1.2	คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ	1-2	ปี	(ฉบับประกอบวิดีทัศน์)

1.3	คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ	2-3	ปี	(ฉบับประกอบวิดีทัศน์)
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1.4	คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ	3-4	ปี	(ฉบับประกอบวิดีทัศน์)

1.5	คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ	4-5	ปี	(ฉบับประกอบวิดีทัศน์)

1.6	ดีวีดีส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด-1	ปี	

1.7	ดีวีดีส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ	1-2	ปี	

1.8	ดีวีดีส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ	2-3	ปี	

1.9	ดีวีดีส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ	3-4	ปี	

1.10	ดีวีดีส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ	4-5	ปี	

หมวดอุปกรณ์ช่วยการเดิน

71 เครื่องช่วยฝึกเดินของเด็กชนิด	4	ล้อ	พับได้	ชนิด	Posterior

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558302   



ภาคผนวก 7

ภาคผนวก 7.2 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังส�าหรับคนพิการ
ทางการได้ยิน ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(download ประก�ศฉบับเต็มได้ที่ ศูนย์ข้อมูลกฎหม�ย สปสช. http://law.nhso.go.th)
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ภาคผนวก 7.3 
รายการการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
ก. ร�ยก�รและร�ค�ก�รให้บริก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พด้�นก�รแพทย์

ลำาดับ
ที่

กิจกรรม
รหัส
ราย

บุคคล

ราคา
กลาง
ราย

บุคคล
(บาท)

หน่วย
รหัสราย
กลุ่ม

ราคา
กลาง
ราย
กลุ่ม
(บาท)

หน่วย

1 กายภาพบำาบัด H9339 150 ครั้ง/ราย

2 กิจกรรมบำาบัด	 H9383.1 150 ครั้ง/ราย H9383.2 75 ครั้ง/ราย/กลุ่ม

3 การแก้ไขการพูด	 H9375.1 150 ครั้ง/ราย H9375.2 75 ครั้ง/ราย/กลุ่ม

4 จิตบำาบัด	 H9449.1 300 ครั้ง/ราย H9449.2 150 ครั้ง/ราย/กลุ่ม

5 พฤติกรรมบำาบัด	 H9433.1 300 ครั้ง/ราย H9433.2 150 ครั้ง/ราย/กลุ่ม

6 การฟื้นฟูการได้ยิน H9549 150 ครั้ง/ราย

7
การฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ทางการเห็น

H9378.2 150 ครั้ง/ราย H9378.3 75 ครั้ง/ราย/กลุ่ม

8 Early	Intervention	 H9438.1 150 ครั้ง/ราย H9438.2 75 ครั้ง/ราย/กลุ่ม

9 Phenol	block H0489 500 ครั้ง/ราย

ภ�คผนวก  	|			317



ข. นิย�มร�ยก�รบริก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พด้�นก�รแพทย์

คำานิยาม

“กายภาพบำาบัด”	หมายถึง	การกระทำาต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจประเมิน	การวินิจฉัย	และ

การบำาบัดความบกพร่องของร่างกาย	ซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกต	ิการ

ส่งเสริมสุขภาพ	 การป้องกัน	 การแก้ไข	 และการฟื้นฟูความเสื่อมสมรรถภาพความพิการของร่างกาย

และจิตใจ	 ด้วยวิธีการทางกายภาพบำาบัด	 หรือการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่รัฐมนตรีประกาศเป็น

เครื่องมือ	หรืออุปกรณ์กายภาพบำาบัด	

กิจกรรมที่ให้บริการ

1. ซักประวัต	ิตรวจประเมิน	วิเคราะห์ปัญหา	วางแผนการรักษาและวินิจฉัยทางกายภาพบำาบัด

2.	 ให้การบำาบัดรักษาเพื่อลดอาการเจ็บปวด	บวม	และการอักเสบที่เกิดขึ้น	จากสาเหตุความผิด

ปกติของกล้ามเนื้อ	เส้นเอ็น	ข้อต่อ	ฯลฯ

3. ให้การบำาบัดรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกำาลังกล้ามเน้ือโดยการออกกำาลังกายหรือการ

บริหารร่างกาย

4.	 ให้การบำาบดัรกัษาเพือ่เพิม่ความสามารถในการเคลือ่นไหวข้อต่อของร่างกายในกรณทีีข้่อต่อ

มีการติดแข็ง	ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เต็มที่

5. ให้การบำาบัดรักษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้อื่นหรือ

เป็นภาระน้อยที่สุด	

6. ให้การบำาบัดรักษาเพื่อทำาให้สภาพร่างกายของผู ้ป่วยดีขึ้นจากระบบทางเดินหายใจ	 

หลอดเลือด	และหัวใจที่ไม่ปกติ

7. ให้กิจกรรมออกกำาลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ	

ผู้ให้บริการ 

1. สำาเร็จการศึกษาขั้นตำ่าระดับปริญญาตรี	 สาขากายภาพบำาบัดจากสถาบันการศึกษาที่สภา

กายภาพบำาบัดรับรอง

2.	 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำาบัด

3. นักกายภาพบำาบัด	1	คน	ดูแลผู้ป่วยไม่เกิน	10	คนต่อวัน	ถ้าให้การดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง	นัก

กายภาพบำาบัด	1	คน	ให้การดูแลผู้ป่วย	6	คนต่อวัน	การออกเยี่ยมบ้าน	ไม่เกิน	5	คนต่อวัน	

การส่งเสริมสุขภาพ	กลุ่มละไม่เกิน	15	คน	

ก�ยภ�พบำ�บัด

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558318   
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คำานิยาม	

“กจิกรรมบำาบดั”	หมายความว่า	การกระทำาเกีย่วกบัความสามารถของบคุคลทีม่คีวามบกพร่อง

ทางด้านร่างกาย	 จิตใจ	 การเรียนรู้	 และพัฒนาการเกี่ยวกับเด็กหรือผู้ใหญ่	 โดยกระบวนการตรวจ	

ประเมิน	ส่งเสริม	ป้องกัน	บำาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ	ให้สามารถทำากิจกรรมต่างๆ	ได้	เพื่อให้บุคคล

ดำาเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ	โดยการนำากิจกรรม	วิธีการ	และอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาเป็นวิธีการในการ

บำาบดั	(พระราชกฤษฎกีากำาหนดให้สาขากิจกรรมบำาบดัเป็นสาขาการประกอบโรคศลิปะ	ตามพระราช

บัญญัติการประกอบโรคศิลปะ	พ.ศ.	2542	และ	พ.ศ.	2545)

กิจกรรมที่ให้บริการ

1.	 การประเมิน	 เช่น	 การประเมินทั่วไปทางกิจกรรมบำาบัด,	 การประเมินพิเศษทางกิจกรรม

บำาบัด	

2.	 การฝึกองค์ประกอบประสาทการเคลื่อนไหว	เช่น	การฝึกการกลับมาใช้งานของกล้ามเนื้อ	

การปรับความตึงตัวของกล้ามเนื้อเข้าสู่ภาวะปกติ

3.	 การฝึกทักษะการใช้งานของแขนและมือในการทำากิจกรรม

4.	 การกระตุน้และฝึกพฒันาการแบบครอบคลมุ	เช่น	การกระตุน้การบรูณาการประสาทความ

รูสึ้ก	การเตรยีมความพร้อมก่อนการฝึกพดู	การฝึกทกัษะการเขยีน	กจิกรรมการเล่นเพือ่การบำาบดั	การ

ปรับระดับการรับความรู้สึก	

5.	 การฝึกการรับรู	้และการฝึกความรู้	ความเข้าใจ	

6.	 การฝึกความสามารถในการควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าและช่องปาก	 เช่น	 การฝึกทักษะ 

กล้ามเนื้อใบหน้าและช่องปาก	

7.	 การฝึกความสามารถในการกนิและกลนื	เช่น	การฝึกการกลนืและการกนิในเดก็และผูใ้หญ่	

การฝึกดูดและกลืนในเด็กทารก	การฝึกกล้ามเนื้อในการกลืนและการกินโดยใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า

8.	 การฝึกความสามารถในการทำากิจวัตรประจำาวัน	 เช่น	 การฝึกกิจวัตรประจำาวันขั้นพื้นฐาน	

การฝึกกิจวัตรประจำาวันขั้นสูง	การฝึกทักษะการดำาเนินชีวิต	การฝึกทักษะกิจกรรมสำาหรับคนพิการที่

ต้องใช้รถนั่งคนพิการ

9.	 การเตรยีมความพร้อมในการกลบัสูค่รอบครวัและชุมชน	เช่น	การให้คำาปรกึษาทางกจิกรรม

บำาบัด	การสอนคนพิการและผู้เกี่ยวข้อง	เพื่อทำากิจกรรมบำาบัดที่บ้าน	การดัดแปลงอุปกรณ์ช่วยเหลือ	

การประเมินและปรับสภาพบ้าน/สถานที่ทำางาน

10.	การจัดทำาอุปกรณ์ช่วยเหลือ/อุปกรณ์ดัดแปลงสำาหรับคนพิการ	 เช่น	การจัดทำาเครื่องดาม

ชนิดต่างๆ	การดัดแปลงอุปกรณ์ช่วยเหลือ	การจัดทำาอุปกรณ์พยุงไหล	่ การจัดทำาอุปกรณ์พยุงข้อเท้า	

การจัดทำาชุดรัดแผลเป็นชนิดนูน

กิจกรรมบำ�บัด
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11.	 การฝึกทักษะการใช้เครื่องดามแขนและมือ

12.	 การฝึกทักษะการใช้	แขนและมือเทียม

13.	 การเตรียมความพร้อมในการกลับไปประกอบอาชีพ	 เช่น	การฝึกทักษะความพร้อมก่อน

การประกอบอาชีพ	การปรับพฤติกรรมการทำางานและการทำากิจกรรมในการดำาเนินชีวิต	

14.	 กิจกรรมบำาบัดแบบกลุ่ม	สมาชิกไม่เกินกลุ่มละ	7-12	คน

15.	 การฝึกคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานในสถานการณ์จำาลอง

16.	 การฝึกทักษะทางจิตสังคม

17.	 การจัดการกิจกรรมยามว่าง

18.	 การให้บริการกิจกรรมบำาบัดที่บ้าน	

ผู้ให้บริการ 

นักกิจกรรมบำาบัด	มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.	 สำาเร็จการศึกษาขั้นตำ่าระดับปริญญาตรีสาขากิจกรรมบำาบัดจากสถาบันการศึกษาที่ 

คณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบำาบัดรับรอง

2.	 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ	สาขากิจกรรมบำาบัด

คำานิยาม

“การแก้ไขการพูด”	หมายความว่า	การวินิจฉัยความผิดปกติทางภาษาและการพูด	การตรวจ 

คัดกรองหาข้อบ่งชี้	 ประเมินสภาพความผิดปกติ	 ทดสอบความสามารถทางภาษาและการพูด	 

แยกประเภทความผิดปกติชนิดต่างๆ	 บำาบัดรักษา	 แก้ไข	 และฟื้นฟูสมรรถภาพได้ครอบคลุมทุก

ประเภทของความผดิปกต	ิเช่น	พดูไม่ได้	พดูไม่ชดั	เสยีงผดิปกต	ิปากแหว่งเพดานโหว่	ประสาทหูพกิาร	 

สติปัญญาอ่อน	 คนพิการที่ถูกตัดกล่องเสียง	 คนพิการสมองพิการ	 เป็นต้น	 โดยแก้ไขความบกพร่อง 

ที่เกิดขึ้นกับระบบการพูด	ระบบภาษา	การทำางานของอวัยวะที่ใช้ในช่องปาก	คอ	หลอดอาหารช่วงต้น	 

การปรับพฤติกรรม	 การเรียนรู้	 อารมณ์และการอยู่ร่วมในสังคม	 รวมทั้งการให้คำาปรึกษาแนะนำา 

แก่ผู้ปกครอง	ญาติ	ผู้ดูแล	หรือผู้เกี่ยวข้อง	ให้มีความรู้	ความเข้าใจ	เกี่ยวกับความผิดปกติของบุคคล

และเรียนรู้วิธีการรักษาที่ถูกต้อง	คัดเลือกหรือประยุกต์ใช้เครื่องช่วย	อุปกรณ์เสริมวัสดุเพื่อทดแทนให้

เหมาะสมกับสภาพของความผิดปกติ	การติดตามผลการรักษา	การส่งต่อเพื่อขอรับการช่วยเหลืออื่นๆ	

ตามความเหมาะสม	

ก�รแก้ไขก�รพูด (อรรถบำ�บัด) 

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558320   
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กิจกรรมการให้บริการ

1.		การประเมินความบกพร่องด้านการสื่อสารโดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน

2.	 การบำาบัดความบกพร่องด้านการสื่อสารโดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน

3.	 การฝึกพดูแบบกลุ่ม	(Speech	therapy	group)	สมาชิกไม่เกนิกลุม่ละ	7-12	คน	ระยะเวลา

ในการให้บริการ	การฝึกพูดแบบเดี่ยวใช้เวลาประมาณ	30-45	นาท	ีต่อผู้รับบริการ	1	ราย

ผู้ให้บริการ

โดยนักแก้ไขการพูด	 ปัจจุบันปรับตำาแหน่งตาม	 ก.พ.ว่า	 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย	 

จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท	สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย	 วิชาเอก	ความผิดปกติทาง

ภาษาและการพูด	 และได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขาแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย	

ตั้งแต่ป	ีพ.ศ.	2542

คำานิยาม

“พฤติกรรมบำาบัด”	 หมายถึง	 การบำาบัดที่นำาหลักการของทฤษฎีการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อ

แก้ไขปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมหรอืพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหา	(Maladaptive	behavior)	ของ

บุคคล	เพือ่ให้สามารถพฒันาและปรบัเปลีย่นความคดิ	อารมณ์	พฤตกิรรมในการปรบัตวัได้อย่างเหมาะสม 

และสามารถดำาเนินชีวิตประจำาวันได้ดีขึ้น	

กิจกรรมที่ให้บริการ

1.	 พฤติกรรมบำาบัดแบบรายบุคคล

2.	 พฤติกรรมบำาบัดแบบกลุ่ม	สมาชิกไม่เกินกลุ่มละ	7-12	คน

ผู้ให้บริการ 

1.		 นักจิตวิทยาคลินิก

2.	 นักจิตวิทยา	

คุณสมบัติดังนี	้

1.	 นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา	 สำาเร็จการศึกษาขั้นตำ่าระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขา

จิตวิทยาคลินิกหรือปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาคลินิก	 จากสถาบันการศึกษาท่ี 

คณะกรรมการวิชาชพีสาขาจิตวิทยาคลินกิรบัรองหรอืสำาเรจ็การศกึษาขัน้ตำา่ปรญิญาตรสีาขาจติวทิยา

พฤติกรรมบำ�บัด
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ทีม่กีระบวนวชิาจิตวิทยาคลินกิเป็นวิชาเอกจากสถาบนัการศกึษาทีค่ณะกรรมการวชิาชีพสาขาจติวทิยา

คลินิกรับรอง

2.	 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ	สาขาจิตวิทยาคลินิก

หมายเหตุ	 ในกรณีท่ีนักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา	 ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ	 
สาขาจติวทิยาคลนิกิ	ต้องปฏบิตังิานภายใต้การกำากับดแูลของนกัจติวทิยาคลนิกิ/นกัจติวทิยาทีไ่ด้รบัใบอนญุาตฯ 
ดังกล่าวได้

คำานิยาม

“จิตบำาบัด”	หมายถงึ	กระบวนการทีใ่ห้การช่วยเหลอืบคุคลทีม่ปัีญหาด้านจติอารมณ์	ซึง่ปัญหา

นัน้อาจจะอยูใ่นรปูของอาการทีแ่สดงออกให้เหน็ทางกาย	หรือแสดงออกทางด้านอารมณ์และพฤตกิรรม	

หรอืแสดงออกทางด้านปฏสิมัพนัธ์และการอยูร่่วมกบับคุคลอืน่	การทำาจติบำาบดัมจีดุมุง่หมายเพือ่การ

เรียนรู้ใหม่ในด้านต่างๆ	เช่น	การมองปัญหา	การเผชิญปัญหา	การแก้ปัญหาด้านการอยู่ร่วมกัน	โดยมี 

ผู้ให้การบำาบัด	 (Therapist)	 และ/หรือ	 ผู้ช่วยให้การบำาบัด	 (Co-Therapist)	 ที่ได้รับการเรียนรู้และ

การฝึกหดัในด้านการทำาจติบำาบดัจากสถาบนัวชิาชพีทีม่กีารรบัรองแล้ว	เป็นผูด้ำาเนนิการให้การบำาบดั	 

โดยมีจุดมุ่งหมายสุดท้ายคือ	ผู้มีปัญหามีการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อ	เจตคติ	การรับรู้เหตุการณ	์

และพฤติกรรม	มีสุขภาพจิตดีขึ้น	มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงขึ้น	อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบสุข

กลุ่มจิตบำาบัด	(Group	psychotherapy)	เป็นรูปแบบหนึ่งของการรักษา	มีการคัดเลือกคนไข้ 

ในการเข้ากลุ่ม	 ดำาเนินกลุ ่มโดยผู้รักษาที่ได้รับการฝึกฝนด้านนี้มาแล้ว	 เพื่อจุดประสงค์ในการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที	่ ไม่เหมาะสม	ของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน	ผู้นำากลุ่มจะใช้ปฏิสัมพันธ	์ระหว่าง

กันของสมาชิก	 โดยให้สมาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็นเสนอแนะวิธีการต่างๆกันเอง	 จนเกิดการเรียนรู้

ขึ้นได้เห็นแบบอย่างที่ด	ีสามารถปรับตัวเกี่ยวกับวิธีการคิด	การแสดงความรู้สึกและพัฒนาพฤติกรรม

ไปในทางที่ดีขึ้นด้วยวิธีแก้ไขปรับปรุงจิตใจและพฤติกรรมของผู้ป่วย	โดยใช้ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 

ผู้ป่วยในผู้รกัษา	ซึง่ได้แก่	จิตแพทย์	พยาบาล	นกัสงัคมสงเคราะห์	นกัจติวทิยา	ขนาดของกลุม่จติบำาบดั	

ควรมีสมาชิกไม่เกิน	12	คน

กิจกรรมที่ให้บริการ

1. จิตบำาบัดแบบรายบุคคล

2.	 จิตบำาบัดแบบกลุ่ม

จิตบำ�บัด

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558322   



ภาคผนวก 7

ผู้ให้บริการ 

1.	 จิตแพทย์

2.	 นักจิตวิทยาคลินิก	/	นักจิตวิทยา	คุณสมบัติดังนี้

	 2.1	 สำาเร็จการศึกษาขั้นตำ่าระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขาจิตวิทยาคลินิกหรือปริญญา

โทหรือปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาคลินิก	จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยา

คลินิกรับรองหรือสำาเร็จการศึกษาขั้นตำ่าปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาที่มีกระบวนวิชาจิตวิทยาคลินิกเป็น

วิชาเอกจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกรับรอง

	 2.2	 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ	สาขาจิตวิทยาคลินิก

หมายเหตุ:	 ในกรณีที่นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา	 ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 
สาขาจติวทิยาคลนิกิ	ต้องปฏบิตังิานภายใต้การกำากับดแูลของนกัจติวทิยาคลนิกิ/นกัจติวทิยาทีไ่ด้รบัใบอนญุาตฯ 
ดังกล่าวได้

3.	 พยาบาลจิตเวช	คุณสมบัติดังนี้

	 3.1	 พยาบาลเชี่ยวชาญการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช	(APN)

	 3.2	 พยาบาลจิตเวชที่จบปริญญาโททางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช/หลักสูตรท่ี

เกี่ยวข้อง

	 3.3	 พยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

4.	 นักสังคมสงเคราะห์	 สำาเร็จการศึกษาขั้นตำ่าระดับปริญญาตรีและหรือปริญญาโท

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์	 หรือผู้ปฏิบัติงานในตำาแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 

นักสังคมสงเคราะห์จิตเวช

ความหมาย 

“การฟ้ืนฟกูารได้ยนิ”	เป็นการบรกิารและวธิกีาร	เพ่ือกระตุน้การรบัรูแ้ละการแสดงออกในการ

สื่อสารสำาหรับคนที่มีความผิดปกติทางการได้ยินให้สามารถสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมให้บริการ	

1.	 การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

2.	 การให้บริการเครื่องช่วยฟัง	(Hearing	aids)

ก�รฟื้นฟูก�รได้ยิน
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1. บริการฟื้นฟูการได้ยินหลังผ่าตัดเปลี่ยนประสาทหูเทียม	(Cochlear	implants)

ผู้ให้บริการ	 

1. นักโสตสัมผัสวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน

2.	 แพทย์	โสต	ศอ	นาสิก

คำานิยาม

“การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น”	 หมายถึง	 การเสริมสร้างสมรรถภาพหรือความสามารถ

ของคนพิการทางการเห็นให้มีสภาพที่ดีขึ้น	หรือดำารงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยู่เดิมไว	้โดย

อาศยักระบวนการทางการแพทย์	เพือ่ให้คนพกิารทางการเหน็ได้ปรบัสภาพทางร่างกาย	จติใจ	อารมณ์	

สังคม	พฤติกรรม	สติปัญญา	การเรียนรู้	

กิจกรรมการบริการ

1.	 การฟื้นฟูทางการแพทย์	 (Medical	 rehabilitation)	 ได้แก่	 การตรวจประเมินความพิการ	

การตรวจติดตามเป็นระยะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสูญเสียสายตามากขึ้น	 หรือให้การดูแลรักษาโรค

แทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง

2.	 การกระตุน้การเหน็ในเดก็ทีม่คีวามพกิารทางการเหน็	(Vision	stimulation)	เพือ่พฒันาการ

มองเหน็ให้สามารถใช้ทกัษะการมองเหน็ในชวีติประจำาวนัให้มศีกัยภาพมากทีส่ดุ	ร่วมไปกบัการพฒันา

ทางด้านร่างกายและสติปัญญา

3.	 การให้บรกิารอปุกรณ์เครือ่งช่วยสายตาเลอืนราง	(Low	vision	care)	เพือ่ให้ผูพ้กิารสามารถ

นำาอุปกรณ์ไปใช้ตามความจำาเป็น	 เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้	 การดำาเนินอาชีพ	 การช่วยเหลือดูแล

ตนเองในชีวิตประจำาวันได้อย่างเหมาะสม

4.	 การให้บริการปรึกษา	 ให้คำาแนะนำา	 (Counseling)	 เพื่อให้สามารถปรับตัวรับการสูญเสีย 

การเห็นได้ทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	และสังคม	

ผู้ให้บริการ

1. จักษุแพทย์	(Ophthalmologist)

2.	 พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา	(Ophthalmic	nurse)

3. นักทัศนมาตร	(Optometrist)

4.	 ผู้ให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยสายตาเลือนราง	(Low	vision	assistance/optician)

ก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พท�งก�รเห็น

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558324   



ภาคผนวก 7

นิยาม

“การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก”	 หมายถึง	 การกระทำาในการช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทาง

พฒันาการและสตปัิญญา	ในด้านการเคลือ่นไหว	(Gross	motor)	การใช้กล้ามเน้ือมัดเลก็และสตปัิญญา	

(Fine	motor)	ความเข้าใจภาษา	(Receptive	language)	การใช้ภาษา	(Expressive	language)	และ

การช่วยเหลือตนเอง/สังคม	ให้สามารถดำารงชีวิตตามวัย	(Independence	living)	ร่วมกับครอบครัว	

ชุมชนและสังคมได้เต็มตามศักยภาพ

กิจกรรมการบริการ

1.	 การประเมินแรกรับ	(Assessment)	

2.	 การประเมนิพฒันาการด้านการเคล่ือนไหว	(Gross	motor)	การใช้กล้ามเนือ้มดัเลก็และสติ

ปัญญา	(Fine	motor)	ความเข้าใจภาษา	(Receptive	language)	การใช้ภาษา	(Expressive	language)	

และการช่วยเหลือตนเอง/สังคม

3.	 การประเมินพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

4.	 การประเมินสภาพปัญหาและความต้องการทางการแพทย์	 การฟื้นฟูสมรรถภาพโดย 

สหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 แพทย์	 นักจิตวิทยา	 นักกายภาพบำาบัด	 นักกิจกรรมบำาบัด	 นักแก้ไข 

การพูด	เป็นต้น

5.	 การประเมินความเครียดและความพร้อมในการดูแลของผู้ปกครอง

6.	 การวางแผน	(Planning)	ได้แก่

	 -	 การวางแผนระยะยาว	(Long	term	plan)

	 -	 การวางแผนระยะสั้น	(Short	term	plan)

	 -	 การวางแผนการดแูล	รกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ	โดยสหวิชาชพีทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	แพทย์	

นักจิตวิทยา	นักกายภาพบำาบัด	นักกิจกรรมบำาบัด	นักแก้ไขการพูด	เป็นต้น

	 -	 การวางแผนการให้ความรู้และฝึกทักษะการส่งเสริมพัฒนาการและการแก้ไขปัญหา

พฤติกรรมให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง

7.	 การวางแผนการจำาหน่าย	(Discharge	planning)	เป็นรายบุคคล

8.	 การส่งเสริมพัฒนาการ	ได้แก่

	 -	 การส่งเสริมพัฒนาการรายบุคคลตามแผนด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา	

(Fine	motor)	ความเข้าใจภาษา	(Receptive	language)

ก�รส่งเสริมพัฒน�ก�ร (Early Intervention) 
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	 -	 การส่งเสริมพัฒนาการแบบกลุ่มด้านการเคลื่อนไหว	 (Gross	motor)	 การใช้ภาษา	 

(Expressive	language)	และการช่วยเหลือตนเอง/สังคม

	 -	 การให้ความรูแ้ละฝึกทกัษะ	การส่งเสริมพฒันาการและการแก้ไขปัญหาพฤตกิรรมให้แก่

ผู้ดูแล

9.	 การดูแล	รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	ตามมาตรฐานของสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง	

10.	การประเมินผลลัพธ์	(Evaluation)	ได้แก่

	 -	 การประเมินพัฒนาการหลังการฝึกทั้งด้านการเคลื่อนไหว	 (Gross	motor)	 การใช้ 

กล้ามเนือ้มดัเลก็และสติปัญญา	(Fine	motor)	ความเข้าใจภาษา	(Receptive	language)	การใช้ภาษา	

(Expressive	language)	และการช่วยเหลือตนเอง/สังคม

	 -	 การประเมินความพร้อมในการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ

	 -	 การประเมินผลลัพธ์ตามมาตรฐานของสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

	 -	 การประเมินผลการให้ความรู้และฝึกทักษะ	การส่งเสริมพัฒนาการและการแก้ไขปัญหา

พฤติกรรมของผู้ดูแล

11.	การจำาหน่าย	ได้แก่

	 -	จำาหน่ายเพื่อไปเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ

	 -	จำาหน่ายกลับภูมิลำาเนา

	 -	การส่งต่อทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข

12.	การดูแลต่อเนื่อง	ได้แก่	การเยี่ยมบ้าน	การเยี่ยมโรงเรียน

ผู้ให้บริการ 

1.	 พยาบาลวิชาชีพ	 สำาเร็จการการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	 (หลักสูตรพยาบาล

ศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง)และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะทางการพยาบาล

2.	 ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	นักกายภาพบำาบัด	นักกิจกรรมบำาบัด	นักจิตวิทยา	แพทย์	

เป็นต้น

คำานิยาม	 คือการฉีดสาร	 Phenol	 ไปสกัดก้ันเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเน้ือเพื่อลดอาการเกร็งของ

กล้ามเนื้อมัดนั้นๆ	โดยมีวัตถุประสงค	์เพื่อลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ	ทำาให้การควบคุมกล้ามเนื้อที่

จำาเป็นในการทำากิจวัตรประจำาวัน	การเคลื่อนไหว	การเคลื่อนย้ายตัวได้ดีขึ้น	รวมทั้งช่วยป้องกันหรือ

ลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง	เช่น	ข้อยึดติด	อาการปวด	เป็นต้น	

Phenol Block

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558326   
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กิจกรรมที่ให้บริการ 

1. ตรวจประเมินภาวะกล้ามเนื้อเกร็ง	

2.	 วางแผนการรักษา	ตามเป้าหมายที่กำาหนด	

3. ให้การรักษาฉีดสาร	Phenol	ตามแผนการรักษา	

4.	 ให้การดูแลหลังฉีดสาร	Phenol

5. 	ติดตามอาการและประเมินผลเป็นระยะๆ	

ผู้ให้บริการ

	 แพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมการฉีดสาร	Phenol	Block	เช่น	แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟ	ูเป็นต้น	

………………………………………………………

เอกสารอ้างอิง
-	พรบ.การประกอบโรคศิลปะ	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2547
-	คู่มือแนวทางการตรวจประเมินบริการด้านกายภาพบำาบัดในสถานพยาบาล
-	ประกาศสภากายภาพบำาบัด	เรื่องมาตรฐานบริการกายภาพบำาบัด	พ.ศ.	2553
-	มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ	สาขากิจกรรมบำาบัด
-	คู่มือแนวทางการดำาเนินงานตามประกาศกระทรวง	สาธารณสุขฯ	พ.ศ.	2552
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ภาคผนวก 7.4 
แนวทางสนับสนุนการจัดบริการฟ ื ้นฟูสมรรถภาพฯ 
คนตาบอด ด้านการท�าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและ
การเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility) ปี 2558

1. หลักการและเหตุผล
ผลการสำารวจความพกิารโดยสำานกังานสถติแิห่งชาต	ิพ.ศ.	2550	พบว่าประเทศไทยมปีระชากร

ท่ีมีความพิการจำานวน	 1.9	 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ	 2.9	 ของประชากรท้ังประเทศ	 ในจำานวนนี้มี

ประชากรทีจ่ดัเป็นผู้พกิารทางการมองเหน็จำานวน	746,549	คน	หรอืคดิเป็นร้อยละ	1.1	ของประชากร	

ซึ่งในจำานวนนี้มีทั้งคนที่จัดเป็นคนตาบอดและคนสายตาเลือนรางจำานวนมาก	 ซึ่งต้องการการฟื้นฟู

สมรรถภาพเพื่อให้สามารถดำาเนินชีวิตในสังคมได้ด้วยตนเอง	สามารถเรียนหนังสือได	้ทำางาน	ได้และ

พึง่ตนเองได้	ทำาประโยชน์ให้แก่สงัคม	อย่างไรกต็าม	ประเทศไทยยังไม่มรีะบบบรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

คนพิการทางการเห็น	 ดังนั้นจึงได้จัดทำาโครงการพัฒนาระบบบริการและจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

คนตาบอดด้านการทำาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว	(Orientation	&	Mobility:	

O&M)	ขึน้เพือ่ให้คนตาบอดผูร้บับรกิารสามารถนำาความรูแ้ละทกัษะทีไ่ด้รบัไปปรบัใช้ประโยชน์ได้จรงิ

ในการดำารงชีวิตประจำาวัน	 นับตั้งแต่การช่วยเหลือตนเองได้มากข้ึนในการทำากิจวัตรประจำาวันต่างๆ	

รวมถึงการประกอบอาชีพด้วย

2. วัตถุประสงค์
2.1	 เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้ที่มีความพิการทางการมองเห็น	 ได้รับบริการตรวจสุขภาพตาและ

ประเมินความสามารถในการมองเห็น	และเข้าสู่การฟื้นฟูฯ	อย่างเป็นระบบ	

2.2	 เพื่อให้ผู้ที่มีความพิการทางการมองเห็น	 ท่ีจำาเป็นต้องได้รับบริการ	 O&M	 ได้รับอุปกรณ์	

(ไม้เท้าขาว)	ควบคู่กับบริการ	O&M	ที่มีคุณภาพ	รวมทั้งได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ให้สามารถพึ่งพา

ตนเองได้ในชีวิตประจำาวัน

2.3	 เพื่อให้เกิดระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดด้านการทำาความคุ้นเคยกับสภาพ

แวดล้อมและการเคลื่อนไหว	(Orientation	&	Mobility)	อย่างมีประสิทธิภาพ	เป็นเครือข่ายในระดับ

จังหวัด

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558328   
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
คนตาบอดที่จำาเป็นต้องได้รับบริการ	ได้แก่	

•	 ผู้มีความพิการทางการมองเห็น	(ตาบอด/สายตาเลือนราง)

•	 ผู้มีความพิการตั้งแต่กำาเนิด/ภายหลัง

•	 อายุตั้งแต	่6	ปีขึ้นไป	(กรณีผู้สูงอายุเกิน	60	ปีเน้นผู้ที่อยู่ในภาวะสามารถเคลื่อนไหวใน

ชีวิตประจำาวัน)

4. พื้นที่ด�าเนินการ
หน่วยบริการระดับจังหวัดทุกจังหวัด	 หรือในอำาเภอใหญ่ที่มีความพร้อม	 อย่างน้อยเขตละ	 

1	จังหวัด

5. วิธีด�าเนินการ
5.1	 หน่วยบริการ	 สมัคร/แสดงความจำานง	 เข้าร่วมดำาเนินการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูฯ	 

ด้าน	O&M	กับ	สปสช.เขต

5.2	 หน่วยบริการคัดเลือกบุคลากร	 จำานวน	 1-2	 คน	 เข้ารับการฝึกอบรมเป็นครูฝึกเพื่อ 

ทำาหน้าที่ให้บริการอบรม	O&M	แก่คนพิการทางสายตา	ในหลักสูตรครูฝึกพื้นฐาน	(O&M	instructor)	 

ระยะเวลา	200	ชัว่โมง	หรอืประมาณ	6-8	สัปดาห์	เพือ่พฒันาศกัยภาพบุคลากรในระบบบรกิาร	ณ	วทิยาลยั 

ราชสุดา	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 หรือศูนย์อบรมครูฝึกระดับภาคท่ีจะจัดตั้งข้ึน	 ท่ีสนับสนุนโดย	 สปสช.

ส่วนกลาง

5.3	 หน่วยบริการจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่สำาหรับการจัดบริการคนตาบอดฯ	 โดย

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในจังหวัด	 เช่น	 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย	 สาขา 

ในภูมิภาค	ศูนย์การศึกษาพิเศษ	โรงเรียนสอนคนตาบอดหน่วยงานอื่นๆ	ในพื้นที	่ให้ร่วมบริการ

5.4	 ประชาสัมพันธ์และประสานสร้างเครือข่ายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในระดับจังหวัด	 เช่น	 

หน่วยบริการในพื้นที่เป้าหมาย	(รพช.	สอ.	PCU)	หรือองค์กรส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	เพื่อดำาเนินการ

ค้นหา	คัดกรอง	และส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย	เข้ารับการตรวจประเมิน	ณ	ศูนย์บริการ	O&M	เพื่อให้ได้รับ

บริการตามความเหมาะสมและจำาเป็น	

5.5	 หน่วยบริการดำาเนินการจัดบริการ	ดังนี้	

5.5.1	 จัดให้มีการตรวจสุขภาพตา	 ประเมินความสามารถในการมองเห็น	 กำาหนด 

เป้าหมายหรือผลลัพธ์บริการที่คาดหวังรายบุคคล	 จัดทำารายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษรและ 

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับบริการ	O&M
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5.5.2	 ให้มกีารวางแผนการให้บรกิารเฉพาะบคุคล	และให้บรกิารตามหลกัสตูรทีก่ำาหนด	

(80-120	ชั่วโมง)	ซึ่งสามารถแบ่งให้บริการได้ตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง	

5.5.3	 ให้มีการบริการ	 O&M	 แก่คนพิการตาบอด	 โดยบุคลากรของหน่วยบริการที่

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึกพื้นฐาน	 (O&M	 instructor)	 และประสานความร่วมมือกับสมาคม 

คนตาบอดหรือองค์กรอื่นๆ	เช่น	ศูนย์ธรรมมิกชนฯ	โรงเรียนสอนคนตาบอด	ที่พร้อมให้การสนับสนุน

5.5.4	 หน่วยบรกิารและเครอืข่ายบรกิาร	จดัสถานท่ีให้บรกิาร	วสัด	ุอุปกรณ์	ทีพ่กัสำาหรบั

การฝึกที่ชัดเจน	เหมาะสม	ปลอดภัย

5.5.5	 ให้บริการ	 O&M	 โดยครูฝึกที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่กำาหนด	 และได้ขึ้น

ทะเบียนเป็นครูฝึกฯ	ไว้กับศูนย์และ	สปสช.	แล้วเท่านั้น

5.5.6	 จัดบริการตามรูปแบบที่กำาหนด	โดยกำาหนดรูปแบบการจัดบริการ	ดังนี้

1)	 การให้บริการเป็นกลุ่ม	 ครั้งละประมาณ	 5-15	 คน	 อัตราส่วนของครูฝึกต่อ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	ไม่เกิน	1:	5	และจัดบริการภายในศูนย์หรือในเครือข่ายจังหวัดที่กำาหนด

2)	 การให้บรกิารรายบคุคล	กรณีท่ีคนตาบอดรายน้ันไม่พร้อมเข้ารบัการฝึกอบรม

เป็นกลุ่ม	โดยจะส่งครูฝึกไปให้บริการที่บ้าน

3)	 กำาหนดระยะเวลาการให้บริการ	 จำานวนชั่วโมงและอัตราครูฝึกต่อผู ้รับ 

การอบรม	ไม่ตำ่ากว่ามาตรฐานที่กำาหนด	(เฉลี่ย	120	ชั่วโมง/คน	โดยจะให้บริการวันละไม่เกิน	6	ชั่วโมง	

และสัปดาห์ละไม่เกิน	6	วัน)

4)	 หน่วยบริการและเครือข่ายบริการในจังหวัด	 บันทึกกิจกรรมบริการ	 และ 

การประเมนิผลลพัธ์รายบคุคลเป็นลายลกัษณ์อกัษรและประสานรวบรวมข้อมลูไว้ทีห่น่วยบรกิารระดบั

จังหวัดอย่างเป็นระบบ

6. ระยะเวลาในการด�าเนินงาน 

ภายในปีงบประมาณ	2558	(1	ตุลาคม	2557	–	30	กันยายน	2558)

7. งบประมาณ
จากงบอุปกรณ์ฯ	และบริการ	ที่สปสช.	เขต	ได้รับจัดสรรโดยสนับสนุนให้หน่วยบริการ	เพื่อเป็น

ค่าพัฒนา	 บริหารจัดการและค่าใช้จ่ายในการให้บริการ	 O&M	 ตามจำานวนคนตาบอดกลุ่มเป้าหมาย

และหลักสูตรการฝึกอบรม	ดังนี้	

-	ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอบรม	O&M	โดยเหมาจ่ายรายละ	9,000	บาท	 (ตามจำานวนกลุ่ม	 

	เป้าหมายที่ได้รับบริการจริงจากหน่วยบริการ)	 	

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558330   
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ทั้งนี้	สปสช.	จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการอบรมครูฝึก	O&M	ให้แก่บุคคลากรของศูนย์ฯ	

ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรครูฝึกพื้นฐาน	(O&M	instructor)	ณ	วิทยาลัยราชสุดา	มหาวิทยาลัย

มหดิล	เพือ่ทำาหน้าทีค่รฝึูกให้บรกิารอบรม	O&M	แก่คนพิการทางสายตา	โดย	สปสช.	ส่วนกลางประสาน

ความร่วมมือกับวิทยาลัยราชสุดาโดยตรง

8. การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน 
สปสช.กำาหนดให้มกีารตดิตามสนบัสนนุและประเมนิผลการดำาเนนิงาน	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่

สนบัสนนุให้เกดิการพฒันาระบบบรกิาร	O&M	โดยความร่วมมือจาก	สถาบันสร้างเสรมิสขุภาพคนพกิาร	

(สสพ.)	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	สถาบันคนตาบอดเพื่อการวิจัยและพัฒนาฯ	สมาคมคนตาบอด

แห่งประเทศไทย	และสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา	ตามกรอบเนื้อหา	ดังนี้

8.1	 การประเมนิติดตามความสามารถ/การใช้ชวีติประจำาวนัของคนพกิารทางสายตา	หลงัจาก

มารับบริการที่ศูนย์บริการตามระยะเวลาที่กำาหนด

8.2	 จากความพึงพอใจของผู้รับบริการ	และญาติ

8.3	 การบริหารจัดการของศูนย์บริการระดับจังหวัด/อำาเภอ

8.4	 การติดตามประเมินผลในภาพรวมและเครือข่ายร่วมให้บริการ
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ภาคผนวก 7.5
แนวทางการพิจารณาสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยบริการ  
ในการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 2558

1. วัตถุประสงค์ 

1.1	 เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ของ

หน่วยบริการ	โดยเน้นการจัดบริการในระดับพื้นที่	อำาเภอ	ตำาบล	ที่ยังมิได้มีการบริการด้านการฟื้นฟู

สมรรถภาพ	คนพิการ	ให้มีการจัดบริการและเกิดการกระจายตัวของการให้บริการอย่างทั่วถึงมากขึ้น

1.2	เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	ให้ครอบคลุมถึงการ

ดูแลคนพิการในระดับชุมชนได้	 และช่วยให้คนพิการในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการ	 รวมทั้งสามารถ

ดูแลตนเองได้มากที่สุด

1.3	 เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้หน่วยบริการในระดับต่างๆ	 มีการพัฒนาและยกระดับ

ระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนด้านการแพทย์ที่นอกเหนือจากภาระงานปกต	ิให้คงสภาพบริการได ้

อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการประกันคุณภาพ	(Quality	Assurance)	หรือพัฒนางานเพิ่มขึ้น

2. กลุ่มเป้าหมาย/วงเงินที่สนับสนุน 

หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 ที่สนใจดำาเนินกิจกรรม 

ด้านการฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์	โดยเน้นสถานีอนามยั/คลนิกิชมุชนอบอุน่	ศูนย์สขุภาพชมุชน	

และโรงพยาบาลชุมชนโดย	กำาหนดประมาณการวงเงินที่สนับสนุน	ดังนี้	

·	 ศูนย์สุขภาพชุมชน/คลินิกชุมชนอบอุ่น/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	 โครงการละ

ไม่เกิน	30,000	-	50,000	บาท

·	 โรงพยาบาลชุมชน	โครงการละไม่เกิน	100,000	–	300,000	บาท

·	 โรงพยาบาลทัว่ไป	โรงพยาบาลศูนย์	หน่วยบรกิารตตยิภมูเิฉพาะด้าน	โครงการละไม่เกนิ	

300,000	–	500,000	บาท

ทั้งนี	้โดยความเห็นชอบของ	คณะกรรมการฯ/คณะทำางานฯ	เขต

3. ระยะเวลาด�าเนินการโครงการ
กำาหนดระยะเวลาเสนอโครงการฯ	ตัง้แต่วนัที	่1	ตลุาคม	2557–30	มีนาคม	2558	และให้ดำาเนนิ

กิจกรรมตามโครงการฯ	แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน	1	ปี

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558332   
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4. ขอบเขตการด�าเนินโครงการที่พิจารณาให้การสนับสนุน
4.1	 เป็นโครงการทีท่ำาให้เกิดการพฒันาและยกระดบัการบรกิารแบบผสมผสานในหน่วยบรกิาร 

เพื่อการฟื ้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	 รวมทั้งคนพิการท้ัง	 7	 ประเภทความพิการ	 ได้แก่	 

การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการเคลื่อนไหว	 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการได้ยิน

หรือส่ือความหมาย	 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการเห็น	 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

ด้านสติปัญญา	 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการเรียนรู้	 การฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลออทิสติก	 

และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	

4.2	 เป็นโครงการที่ทำาให้เกิดการพัฒนาและยกระดับการบริการท่ีบ้านหรือในชุมชน	 ร่วมกับ

ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ที่ทำาให้คนพิการได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน	

สามารถดำารงตนอยูใ่นสังคม	ภายใต้สภาพพืน้ทีห่รอืสิง่แวดล้อมตามวถิชีวีติจรงิโดยพึง่พาตนเองได้มาก

ที่สุด

4.3	 เป็นโครงการที่ทำาให้เกิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการ	 ให้สามารถจัดบริการให้

กับคนพิการได้อย่างทั่วถึงครอบคลุม	 การจัดบริการตรวจประเมินและจดทะเบียนผู้พิการในรูปแบบ	 

One	stop	service	ที่ประกอบด้วยกิจกรรมการค้นหา	ตรวจประเมินความพิการ	ประสานช่วยเหลือ

เพื่อให้คนพิการได้รับการรักษา/บริการ	 และสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ	 รวมทั้งส่งต่อ 

เพื่อให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูที่เหมาะสม	

5. หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุน
5.1	หน่วยบริการต้องแสดงหลักฐานใดๆ	ที่ให้เห็นว่าตลอด	1	ปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาระบบ

บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์หรอืคนพกิาร	และ/หรอื	จดับรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิารใน

ชมุชนอย่างต่อเนือ่ง	นอกเหนอืจากทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากระบบของภาครฐัตามปกต	ิเพือ่ให้ผูพ้กิาร

สามารถเข้าถึงบริการได้	 และมีการส่งต่อไปยังหน่วยบริการอ่ืนกรณีท่ีต้องการบริการโดยผู้เช่ียวชาญ

เฉพาะ	เช่น

-	 ข้อมูลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์หรือคนพิการในระยะ	 1-2	 ปี 

ที่ผ่านมา

-	 หลักฐานการจ้างบุคลากรประเภทต่างๆ	หรือ	การจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ให้บริการ

กับคนพิการประเภทต่างๆ	 สรุปผลงานการให้บริการฟื้นฟูกับคนพิการหรือสรุปงานการพัฒนาระบบ

บริการด้านคนพิการต่างๆ
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-	 	 แผนการพัฒนางานบริการคนพิการในระยะท่ีผ่านมาท่ีได้ดำาเนินการแล้ว	 หรืออยู่

ระหว่างดำาเนินการ	 หรือดำาเนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ	 ที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ	 ท่ีจะดำาเนิน

กิจกรรมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการอย่างต่อเนื่อง	

5.2	 ต้องแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะดำาเนินงาน	 หรือความจำาเป็นในส่วนของคนพิการที่ได้

รับบริการ	ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากบริการด้านนี้	เช่น

-	 แผนการพัฒนางานด้านการฟื ้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์หรือคนพิการใน 

หน่วยบริการ	และ/หรือ	ในชุมชนที่ต้องการให้เกิดขึ้นในระยะต่อไป	

-	 จำานวนคนพิการที่ขึ้นทะเบียนแล้วในพื้นที่	และจำานวนคนพิการที่ได้รับบริการแล้ว

-	 ความต้องการบรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพของคนพกิารในพืน้ท่ี	หรอืข้อเสนอจากประชาชน

คนพิการ	องค์กรคนพิการ	หรือผู้นำาท้องถิ่นที่รับทราบปัญหาความต้องการของชุมชน

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558334   
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ภาคผนวก 7.6
แนวทางการพิจารณาสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรคนพิการ
ในการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 2558

1. วัตถุประสงค์ 
1.1	 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งในการดำาเนินงานด้าน

การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการขององค์กรคนพิการ	 กลุ่มคนพิการ	 อาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการใน 

ท้องถิ่น	 ชุมชน	 ให้สามารถดำาเนินกิจกรรมช่วยเหลือคนพิการภายในกลุ่ม	 เครือข่าย	 หรือในชุมชน	 

ท้องถิ่นของตนเองได้

1.2	 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ขององค์กรด้านคนพิการ	กลุ่มช่วยเหลือกันเองของคนพิการ	ผู้ดูแล	หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	

1.3	 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	 ในส่วนที่

หน่วยงานของภาครัฐยังไม่มีการดำาเนินการหรือมีแล้วแต่ยังไม่เพียงพอในพื้นที่ที่สามารถดำาเนินการ

ได้โดยองค์กรคนพิการ	กลุ่มคนพิการ	อาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการในท้องถิ่น	ชุมชนหรือการดำาเนิน

งานร่วมกันระหว่างองค์กรดังกล่าวและหน่วยงานภาครัฐ	

2. กลุ่มเป้าหมายองค์กรที่สนับสนุน 

2.1	 องค์กรคนพิการทั้ง	 7	 ประเภท	 ได้แก่	 องค์กรของผู้บกพร่องทางการมองเห็นผู้บกพร่อง

ทางการได้ยิน	 ผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว	 ผู้บกพร่องทางจิตใจหรือพฤติกรรม	 ผู้บกพร่องทาง 

สติปัญญา	 ผู้บกพร่องทางการเรียนรู้	 และบุคคลออติสติก	 รวมถึงองค์กรคนพิการท่ีมีการดำาเนินงาน

ครอบคลุม	คนพิการทุกประเภท	

2.2	 กลุม่คนพกิาร	ได้แก่	กลุม่ช่วยเหลอืกนัเองของคนพกิาร	องค์กรหรือกลุม่ผูป้กครองคนพกิาร 

ท่ีมกีารรวมตัวกนัทำากจิกรรม	ทัง้ในรปูของ	กลุม่	ชมรม	สมาคมหรอือ่ืนๆ	ทีมี่ประสบการณ์ในการดำาเนินงาน 

ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการมาแล้วระยะหนึ่ง	หรือหากยังไม่มีประสบการณ	์อาจดำาเนินการได้

ภายใต้การสนับสนุนขององค์กรที่มีประสบการณ์หรือหน่วยบริการในพื้นที่

2.3	 องค์กรเอกชน	 องค์กรชุมชน	 กลุ่มอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการในท้องถิ่นชุมชน	 ที่มี

วตัถุประสงค์การดำาเนนิงานเพือ่ช่วยเหลอืสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพและฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิาร

ด้านสุขภาพ	
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3. วงเงินที่สนับสนุน
3.1	 องค์กรฯ	แม่ข่ายระดับประเทศ	สนับสนุนในวงเงินไม่เกินโครงการละ	300,000	บาท	โดย

เสนอขอรับการสนับสนุนที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่วนกลาง	

3.2	 องค์กรฯ	 ในพื้นที่และมีพื้นที่ดำาเนินงานภายในจังหวัดเดียวกัน	 สนับสนุนในวงเงินงบ

ประมาณไม่เกินโครงการละ	100,000	บาท	ทั้งนี	้หากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ดำาเนินการใน

ระดับภาค	 หรือพื้นที่เขตติดต่อ	 อาจพิจารณาสนับสนุนตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี	 โดยเสนอ

ขอรบัการสนบัสนนุจากสำานกังานหลกัประกนัสขุภาพระดบัเขต	หรือ	สำานกังานเขตพจิารณาข้ันต้นแล้ว

ประสานส่งสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่วนกลาง	 เพื่อพิจารณาสนับสนุนพร้อมกับองค์กร

คนพิการแม่ข่ายระดับประเทศ

4. ระยะเวลาด�าเนินโครงการ
กำาหนดระยะเวลาให้องค์กรกลุ่มเป้าหมายเสนอโครงการฯตั้งแต่วันที่	 1	 ตุลาคม	 2557– 

30	มีนาคม	2558	และให้ดำาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ	แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน	1	ปี

5. ขอบเขตการด�าเนินโครงการ
ครอบคลมุการจดัอบรมหรอืบรกิารในรปูแบบการฝึกอบรมทักษะการฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิาร	

การดูแลช่วยเหลือคนพิการตามความพิการแต่ละประเภท	ได้แก่

5.1	 การฝึกอบรมหรือบริการเพื่อการพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการมองเห็น	

5.2	 การฝึกอบรมหรือบริการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ	การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยินและ

การสื่อความหมาย

5.3	 การฝึกอบรมหรือบริการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ	การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายหรือการ

เคลื่อนไหว

5.4	 การฝึกอบรมหรือบริการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ	 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจหรือ

พฤติกรรม

5.5	 การฝึกอบรมหรอืบรกิารเพือ่การพฒันาศกัยภาพ	การฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางสตปัิญญาและ

การเรียนรู	้(บุคคลปัญญาอ่อนและออทิสติก)

5.6	 การจัดกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในรูปแบบอื่น	 เช่น	 การจัดกิจกรรม 

ให้คำาปรกึษาแนะนำา	ทีเ่กีย่วข้องกบัความพกิาร	การดแูลคนพกิารประเภทต่างๆ	การจัดกจิกรรมกระตุน้	

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558336   
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6. หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุน
6.1	 โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน	 ต้องแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดเน้ือหา	 การดำาเนิน

กจิกรรม	หรอืเน้ือหาหลักสูตรการฝึกอบรมทีม่คีวามสอดคล้องตามวตัถุประสงค์และขอบเขตการดำาเนิน

งานได้อย่างชัดเจน	

6.2	 องค์กรที่เสนอโครงการ	ต้องสามารถแสดงความชัดเจนในเรื่องอื่นๆ	เช่น	การกำาหนดกลุ่ม

เป้าหมายการดำาเนินการ	ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม	หรือการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องตามความเป็น

จริงในแต่ละพื้นที่

6.3	 องค์กรทีเ่สนอโครงการ	จะต้องสามารถแสดงให้เหน็ถึงผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมดงักล่าว	

ในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการดำารงชีวิตให้แก่คนพิการได	้เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม

6.4	 องค์กรทีเ่สนอโครงการ	ต้องแสดงให้เหน็ถงึผลการดำาเนนิงานในรอบ	1	ปีท่ีผ่านมา	ท่ีปรากฏ	

ผลการสนับสนุนช่วยเหลือให้คนพิการ	 เกิดการพัฒนาศักยภาพที่ดีขึ้น	 หรือการสนับสนุนช่วยเหลือ 

คนพิการในด้านอื่นๆ	มาพร้อมกับโครงการฯ	ที่เสนอขอ

6.5	องค์กรที่เสนอโครงการ	ต้องแสดงให้เห็นถึงข้อมูลเชิงศักยภาพในการดำาเนินงานที่สามารถ

ดำาเนินงานให้สำาเร็จลุล่วงไปได้
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หลักเกณฑ์การด�าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพที่จ�าเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด 

ประก�ศคณะกรรมก�รหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ

เรื่อง ก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รดำ�เนินง�นและบริห�รจัดก�รกองทุนฟื้นฟูสมรรถภ�พ 

ที่จำ�เป็นต่อสุขภ�พ ระดับจังหวัด 

พ.ศ. 2554

______________________________________________

โดยท่ีเป็นการสมควร	 กำาหนดหลักเกณฑ์การดำาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพที่จำาเป็นต่อสุขภาพในระดับจังหวัด	 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการ

สร้างหลักประกันสุขภาพให้กับบุคคลในพื้นที่ได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ

 

อาศัยอำานาจตามความใน	 มาตรา	 47	 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 

พ.ศ.	2545	และเพือ่เป็นการสอดคล้องกบัความในมาตรา	12	มาตรา	16	และมาตรา	17	แห่งพระราชบญัญตัิ 

กำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	พ.ศ.	2542	และประกาศ

คณะกรรมการการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์การสนบัสนนุของ

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	เทศบาล	และองค์การบรหิารส่วนตำาบล	ในการให้บรกิารสาธารณสขุ	คณะ

กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 จึงมีมติในการประชุมครั้งที่	 6/2554	 เมื่อวันที่	 13	 มิถุนายน	

2554	 กำาหนดหลักเกณฑ์การดำาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีจำาเป็นต่อ

สุขภาพระดับจังหวัด	และมติในการประชุมครั้งที่	5/2554	เมื่อวันที	่9	พฤษภาคม	2554	มอบหมาย

ให้เลขาธกิารสำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิทำาหน้าทีแ่ทนคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาต	ิจึงออกประกาศไว้	ดังต่อไปนี้

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558338   
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ข้อ	1	ในประกาศนี้

“องค์การบริหารส่วนจังหวัด”	หมายความว่า	องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความพร้อม	

และได้รับการสนับสนุนให้ดำาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

“กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ”	หมายความว่า	กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำาเป็นต่อสุขภาพ

ระดบัจงัหวดัทีอ่งค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร่วมกบัสำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตจิดัตัง้ขึน้	เพือ่

เป็นค่าใช้จ่าย	 สนับสนุนส่งเสริม	 และพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีจำาเป็นต่อสุขภาพ	 ของ

หน่วยบริการ	สถานบริการ	องค์กร	และชุมชน	

“คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ	

“กรรมการ”	หมายความว่า	กรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

“คนพิการ”	 หมายความว่า	 คนพิการตาม	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	2550	

“ผู้สูงอายุ”	หมายความว่า	บุคคลซึ่งอายุเกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป

“ผูท้ีอ่ยูใ่นระยะทีจ่ำาเป็นต้องได้รบัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ”	หมายความว่า	บคุคลทีย่งัไม่ถกู

ประเมินเป็นคนพิการ	แต่มีข้อจำากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำาวัน	เนื่องจากมีความบกพร่อง

ทางการเห็น	การได้ยิน	การเคลื่อนไหว	การสื่อสาร	จิตใจ	อารมณ	์พฤติกรรม	สติปัญญา	การเรียนรู้	

หรือความบกพร่องอื่นใด	 จากภาวะสุขภาพอนามัย	 ซึ่งจำาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูหรือช่วยเหลือให้มี

สมรรถภาพด้านสุขภาพ	เพื่อให้ข้อจำากัดดังกล่าวลดลงหรือหมดไป

“องค์กรคนพิการ”	 หมายความว่า	 กลุ่มคนพิการท่ีรวมตัวกันเพื่อดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	 

ร่วมกัน	 เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง	 การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มคนพิการ	 รวมทั้งการ

ดำาเนนิกจิกรรมเก่ียวกับการฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์ทีจ่ำาเป็นต่อสขุภาพ	ทัง้น้ี	ไม่ว่าเป็นนติบิคุคล

หรือไม่ก็ตาม

“องค์กรผู้สูงอายุ”	 หมายความว่า	 กลุ่มผู้สูงอายุที่รวมตัวกันเพื่อดำาเนินกิจกรรมต่างๆ

ร่วมกัน	 เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง	 การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มผู้สูงอายุ	 รวมทั้งการ

ดำาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำาเป็นต่อสุขภาพ	 ท้ังนี้	 ไม่ว่าเป็นนิติบุคคล

หรือไม่ก็ตาม	

“องค์กรอื่นๆ”	หมายความว่า	กลุ่มบุคคล	ชมรม	สมาคม	องค์กร	หรือมูลนิธ	ิที่จัดตั้งขึ้น 

เพื่อดำาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำาเป็นต่อสุขภาพของคนพิการ	 

ผู้สูงอายุ	 และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 โดยมิใช่เป็นการแสวงกำาไรและ 

มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี	ทั้งนี้	ไม่ว่าเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม
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ข้อ	 2	 บรรดาประกาศ	 คำาสั่ง	 หรือหลักเกณฑ์อื่นใด	 ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้	 ให้ใช้

ประกาศนี้แทน

 

ข้อ	3	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ที่ได้รับการสนับสนุนให้ดำาเนินงานและบริหารจัดการ

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ	ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1)		มีความประสงค์เข้าร่วมบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ	

(2)		มกีารดำาเนนิกจิกรรมฟ้ืนฟสูมรรถภาพทีจ่ำาเป็นต่อสขุภาพในพืน้ทีม่าก่อนแล้ว	

มีการจัดทำาแผนและดำาเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต	โดยการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆในพื้นที่

(3)	มีความพร้อมในการสมทบงบประมาณตามอัตราส่วนที่กำาหนดตามข้อ	5(2)	

 

ข้อ	 4	 ให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ	 ซึ่งอยู่ภายใต้การกำากับดูแลขององค์การบริหารส่วน

จังหวัด	มีวัตถุประสงค์	ดังนี้

(1)	 เพื่อให้คนพิการ	 ผู้สูงอายุ	 ผู ้ที่อยู ่ในระยะที่จำาเป็นต้องได้รับการฟื ้นฟู

สมรรถภาพ	 ในเขตพื้นที่จังหวัด	 ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำาเป็นต่อสุขภาพจาก

หน่วยบริการ	สถานบริการ	หรือองค์กรอื่นๆ	 รวมทั้งได้รับเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยว

กับบริการทางการแพทย์	 ในกรณีที่มีผลการตรวจวินิจฉัยหรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย	์ทั้งนี	้ ตามหลัก

เกณฑ์และรายการที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศกำาหนด	 หรือรายการอ่ืนท่ีได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่	

(2)	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการทุก

ระดับในจังหวัดนั้น	 ให้สามารถจัดบริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ครอบคลุมและตอบ

สนองต่อความจำาเป็นของคนพกิาร	ผูส้งูอาย	ุและผูท้ีอ่ยูใ่นระยะทีจ่ำาเป็นต้องได้รบัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

ในท้องถิ่นชุมชนได้มากขึ้น

(3)	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการดูแล	 ช่วยเหลือ	 สนับสนุนและฟื้นฟู

สมรรถภาพคนพิการ	 ผู้สูงอายุ	 ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับชุมชน

และในครอบครัว	ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบบริการของหน่วยบริการอย่างทั่วถึงในเขตจังหวัดนั้น

(4)	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการ	

และองค์กรผู้สูงอายุ	 และองค์กรอื่นๆ	 ให้สามารถร่วมมือกับหน่วยบริการและมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพ 

ช่วยเหลือคนพิการ	 ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยกันเองได้

ในระยะยาว

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558340   
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(5)	 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้

มีประสิทธิภาพ	ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ	10	ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพในรอบ

ปีงบประมาณนั้น	

 

ข้อ	5		 เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ	ประกอบด้วย	

(1)	เงินทีไ่ด้รบัจากกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิในส่วนของการสนับสนนุ

ระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำาเป็นต่อสุขภาพ	 ท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด

(2)	 เงินสมทบที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสัดส่วนที่เท่ากับหรือ

มากกว่าที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรให้

(3)	 เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	 ชุมชน	 กองทุนชุมชนหรือ

ประชาชนที่ใช้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำาเป็นต่อสุขภาพ

(4)	เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

(5)	รายได้อื่นๆหรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

ข้อ	6	ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ	ประกอบด้วย	

(1)	ผู้ว่าราชการจังหวัด	 	 	 	 		 เป็นที่ปรึกษา

(2)	ผู้อำานวยการสำานักงานหลักประกันสุขภาพ	 	 เป็นที่ปรึกษา

	 แห่งชาติสาขาเขตพื้นที่

(3)	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 	 	 เป็นประธาน	

	กรรมการ

(4)	ผู้อำานวยการสำานักงานหลักประกันสุขภาพ	 	 เป็นรองประธาน

	 แห่งชาติสาขาจังหวัด	 	 	 	 กรรมการ

(5)	ท้องถิ่นจังหวัด	 	 		 		 	 เป็นกรรมการ

(6)	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด		 	 เป็นกรรมการ

(7)	ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที	่จำานวน	1	คน	 	 	 เป็นกรรมการ

(8)	ผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทหรือองค์กรหรือ		 เป็นกรรมการ

	 ชมรมคนพิการในจังหวัด	จำานวน	1	คน	 	 	 	

(9)	ผู้อำานวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป	 เป็นกรรมการ

	 จำานวน	1	คน
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(10)	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลชุมชน	จำานวน	1	คน		 เป็นกรรมการ

(11)		ผู้อำานวยการหน่วยบริการประจำา	 เป็นกรรมการ

	 ที่ไม่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข	จำานวน	1	คน	 	

(12)	แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	จำานวน	1	คน	 เป็นกรรมการ

(13)	 นักกายภาพบำาบัดหรือนักกิจกรรมบำาบัด	 เป็นกรรมการ

	 หรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่เกี่ยวข้องจำานวน	1	คน	 	 	

(14)		นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลจำานวน	1	คน	 เป็นกรรมการ

(15)		นายกเทศมนตรี	จำานวน	1	คน	 เป็นกรรมการ

(16)		ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ของ		 เป็นกรรมการ

	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย	 และเลขานุการ

(17)	เจ้าหน้าที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ	 เป็นกรรมการ

	 สาขาเขตพื้นที่ที่ผู้อำานวยการสำานักงานหลักประกัน	 และผู้ช่วยเลขานุการ	

	 สุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่มอบหมาย	

(18)	 เจ้าหน้าที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ	 เป็นกรรมการ	

	 สาขาจังหวัดที่ผู้อำานวยการสำานักงานหลักประกัน	 และผู้ช่วยเลขานุการ	

	 สุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัดมอบหมาย		

ข้อ	7		 ให้ผูอ้ำานวยการสำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตสิาขาจงัหวดัเป็นผูค้ดัเลอืก

กรรมการตามข้อ	 6(8)-(13)	 และให้สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัดประสานงาน

ท้องถิ่นจังหวัด	เพื่อให้มีการดำาเนินการคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการตามข้อ	6(14)	และ	(15)	

	 ให้กรรมการตามข้อ	6(3)-(6)	และ	 (8)-(18)	ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ	6(7)	

ข้อ	8	 เมื่อได้รายชื่อตาม	ข้อ	6(7)-(15)	แล้ว	ให้สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สาขาจังหวัด	เสนอรายชื่อให้สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการต่อไป

ข้อ	9		 ให้กรรมการที่มาจากการคัดเลือกตามข้อ	 6(7)-(15)	 มีวาระอยู่ในตำาแหน่งคราว

ละสองปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง	

	 เมื่อครบกำาหนดวาระตามวรรคหนึ่ง	ให้มีการคัดเลือกกรรมการที่ครบวาระ	ทั้งนี้

กรรมการทีค่รบวาระอาจได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นกรรมการได้อกี	กรณทีีย่งัมไิด้มกีารแต่งตัง้กรรมการ

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558342   
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ขึ้นใหม่	 ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป	 จนกว่า

กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

	 ในกรณีทีก่รรมการพ้นจากตำาแหน่งก่อนครบวาระ	ให้มีการคดัเลอืกกรรมการแทน

ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีก่รรมการพ้นจากตำาแหน่ง	เว้นแต่วาระของกรรมการท่ีพ้นจากตำาแหน่งน้ัน

เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน	จะไม่ดำาเนินการคัดเลือกก็ได้

	 ผูท้ีไ่ด้รบัการคดัเลอืกให้ดำารงตำาแหน่งแทน	อยูใ่นตำาแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่

ของผู้ซึ่งตนแทน

ข้อ	10		นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระตามข้อ	 9	 แล้ว	 ให้กรรมการพ้นจาก

ตำาแหน่ง	ในกรณี	ดังต่อไปนี้

(1)		ตาย

(2)		ลาออก

(3)		โดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้รับโทษจำาคุก	 เว้นแต่โทษสำาหรับความผิดที่ได้

กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(4)		เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(5)		เป็นบุคคลล้มละลาย

(6)	 โดยคำาสั่งสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ

ข้อ	11	คณะกรรมการมีอำานาจหน้าที	่ดังนี้

(1)		บริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้มีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 ตาม

วัตถุประสงค์ของกองทุนในข้อ	4

(2)		จัดทำาข้อมูลและแผนการพัฒนากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ	 โดยบูรณาการ 

เชื่อมโยงกับภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	 เช่น	 เทศบาล	 องค์การบริหารส่วนตำาบล	 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 หน่วยบริการปฐมภูมิ	 องค์กรคนพิการ	 สำานักงานพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	เป็นต้น	

(3)		ดำาเนินการให้คนพิการ	 ผู้สูงอายุ	 และผู้ท่ีอยู่ในระยะท่ีจำาเป็นต้องได้รับการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพในพื้นที่จังหวัดเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

(4)	รับผิดชอบการรับเงิน	การจ่ายเงิน	การเก็บรักษาเงินและการจัดทำาบัญชีการ

เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ	 ให้เป็นไปตามที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กำาหนด

ภ�คผนวก  	|			343



(5)	จัดทำาสรุปผลการดำาเนินงาน	 รายงานการรับเงิน	 จ่ายเงิน	 และเงินคงเหลือ

ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ	เสนอสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามแนวทางที่กำาหนด	

(6)	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำางานเพื่อดำาเนินงานตามความจำาเป็น

(7)	ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 หรือคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นท่ี	

กำาหนด	

ข้อ	12		ให้เลขาธิการสำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิรกัษาการตามประกาศนี	้และ

ให้มีอำานาจวนิิจฉยัชีข้าดปัญหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามประกาศนี	้กบัให้มอีำานาจออกแนวทางปฏบิตัทิี่

ไม่ขัดต่อประกาศนี้ได้	

ข้อ	13	ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี	้เป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	11	กรกฎาคม	พ.ศ.	2554

 

(นายวินัย	สวัสดิวร)

เลขาธิการสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ทำาหน้าที่แทนคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558344   



ภาคผนวก 7

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง	การกำาหนดหลักเกณฑ์การดำาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ที่จำาเป็นต่อสุขภาพ	ระดับจังหวัด	(ฉบับที	่2)	

พ.ศ.	2555

______________________________________________

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง	 หลักเกณฑ์การดำาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน

ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำาเป็นต่อสุขภาพในระดับจังหวัด	 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม

ในการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับบุคคลในพื้นที่ได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อาศัยอำานาจตามความใน	 มาตรา	 47	 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติ	พ.ศ.	2545	และเพื่อเป็นการสอดคล้องกับความในมาตรา	12	มาตรา	16	และมาตรา	17	แห่ง 

พระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 

พ.ศ.	 2542	 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 เรื่อง	 

หลกัเกณฑ์การสนบัสนนุขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	เทศบาล	และองค์การบริหารส่วนตำาบล	ในการ

ให้บรกิารสาธารณสุข	คณะกรรมการหลักประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิจงึมมีตใินการประชมุครัง้ที	่9/2555	

เมื่อวันที่	6	สิงหาคม	2555	คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิจึงออกประกาศไว้	ดังต่อไปนี้

ข้อ	1	 ให้ยกเลิกความ	 ในข้อ	 4(5)ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	 เรื่อง	 การกำาหนดหลักเกณฑ์การดำาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ที่จำาเป็นต่อสุขภาพ	ระดับจังหวัด	พ.ศ.	2554	และให้ใช้ความดังต่อไปนี้เป็นข้อ	4	(5)และ(6)	

	 “(5)	 เพื่อสนับสนุนให้คนพิการ	 ผู้สูงอายุ	 ผู้ท่ีอยู่ในระยะท่ีจำาเป็นต้องได้รับการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับบริการขั้นพื้นฐานให้สามารถดำารงชีวิตประจำาวันได้อย่างอิสระ	
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	 (6)	 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้

มีประสิทธิภาพ	ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ	10	ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพในรอบ

ปีงบประมาณนั้น”	

 

ข้อ	2		 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับ	ตั้งแต่วันที่	6	สิงหาคม	2555	เป็นต้นไป

	ประกาศ	ณ	วันที	่17	กันยายน	พ.ศ.	2555

		 		 	 	 	 	 (	นายวิทยา	บุรณศิริ	)

	 	 	 	 	 	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

		 						ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558346   
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ประก�ศสำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ

เรื่อง แนวท�งก�รรับเงิน ก�รจ่�ยเงิน ก�รเก็บรักษ�เงิน และก�รจัดทำ�บัญชีเงินหรือทรัพย์สิน 

 ในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภ�พที่จำ�เป็นต่อสุขภ�พ ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2554

______________________

โดยที่เป็นการสมควรกำาหนดแนวทาง	 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำาเนินงาน

และบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพที่จำาเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด	 ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	 26(14)	 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติ	พ.ศ.	2545	ประกอบกับความในข้อ	11(4)	แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาต	ิเรือ่ง	การกำาหนดหลกัเกณฑ์การดำาเนนิงานและบรหิารจดัการกองทนุฟ้ืนฟสูมรรถภาพทีจ่ำาเป็น

ต่อสขุภาพระดบัจังหวดั	พ.ศ.	2554	สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิจงึออกประกาศไว้	ดงัต่อไปนี้

ข้อ	1	ในประกาศนี้

	 “องค์การบริหารส่วนจังหวัด”	 หมายความว่า	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ม ี

ความพร้อม	และได้รับการสนับสนุนให้ดำาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

	 “กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ”	 หมายความว่า	 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำาเป็น

ต่อสุขภาพระดับจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

จัดตั้งขึ้น	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย	 สนับสนุนส่งเสริม	 และพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำาเป็น 

ต่อสุขภาพ	ของหน่วยบริการ	สถานบริการ	องค์กร	และชุมชน	

	 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ	

	 “กรรมการ”	 หมายความว่า	 กรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพ	
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ข้อ	2	เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ	ประกอบด้วย	

(1)		เงินทีไ่ด้รบัจากกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิในส่วนของการสนบัสนนุ

ระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำาเป็นต่อสุขภาพ	 ท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	กำาหนด

(2)		เงินสมทบที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสัดส่วนที่เท่ากับหรือ

มากกว่าที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรให้

(3)		เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	 ชุมชน	 กองทุนชุมชนหรือ

ประชาชนที่ใช้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำาเป็นต่อสุขภาพ

(4)		เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

(5)	รายได้อื่นๆหรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

ข้อ	 3	 บรรดาเงินรายรับในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ	 ให้นำาส่งเข้าบัญชีกองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพ	 จังหวัด........	 ที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	

ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ข้อ	4	การรับเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ	ให้รับเป็นเงินสด	เช็ค	ตั๋วแลกเงิน	ธนาณัติ	

โอนเข้าบัญชีทางธนาคารหรือทางอิเล็กโทรนิก	 หรือวิธีอื่นตามที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติกำาหนด

ข้อ	5	การรบัเงนิกองทนุฟ้ืนฟสูมรรถภาพ	ให้ออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามของคณะกรรมการ	

ให้แก่ผู ้ชำาระเงินทุกครั้ง	 เว้นแต่การรับเงินอุดหนุนหรืองบประมาณท่ีได้รับจากองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด	 หรือการรับเงินทางธนาคารให้ใช้สำาเนาใบนำาฝากเงินของธนาคารเป็นหลักฐาน	 หรือใช้ 

หลักฐานอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้

ข้อ	 6	 ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง	 เป็นผู้รับผิดชอบในการ 

รบัเงนิและนำาส่งเงนิเข้าบญัชกีองทนุฟ้ืนฟสูมรรถภาพ	จังหวดั............ภายในวนัน้ัน	กรณีนำาฝากธนาคาร

ไม่ทันให้เก็บรักษาในตู้นิรภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้นำาฝากธนาคารภายในวันทำาการ 

ถัดไป	นับแต่วันที่ได้รับเงิน

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558348   
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ข้อ	7	คณะกรรมการอาจสัง่จ่ายเงนิทีไ่ด้รบัตามข้อ	2	ภายใต้กรอบแผนงาน	หรอืโครงการ	

หรือกิจกรรม	ที่คณะกรรมการอนุมัติ	ทั้งนี้	ตามวัตถุประสงค์กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพของข้อ	4	แห่ง

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เรื่องการกำาหนดหลักเกณฑ์การดำาเนินงานและ

การบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำาเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด	พ.ศ.	2554	

ข้อ	8	วิธีการจ่ายเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ	ให้จ่ายได	้ดังนี้

(1)		จ่ายเป็นเงินสด	หรือเช็ค	หรือตั๋วแลกเงิน	หรือธนาณัติ

(2)		จ่ายทางธนาคารทางอีเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่นที่คณะกรรมการกำาหนด

ข้อ	9	การจ่ายเงนิตามข้อ	8	ให้จ่ายในนามของผูม้สีทิธริบัเงนิ	ถ้าผูม้สีทิธริบัเงนิไม่สามารถ

มารับเงินได้ด้วยตนเอง	จะมอบอำานาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทน	ก็ให้กระทำาได้

ข้อ	10	การจ่ายเงนิกองทนุฟ้ืนฟสูมรรถภาพ	โดยปกตต้ิองมีหลกัฐานการจ่ายท่ีเป็นใบเสรจ็

รับเงิน	หรือหลักฐานการนำาเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน	หรือหลักฐานการรับเงิน

อย่างอื่นที่คณะกรรมการกำาหนด	เก็บไว้ให้ตรวจสอบ

	ข้อ	11	ในการเก็บรกัษาเงนิ	ให้คณะกรรมการเปิดบัญชีเงินฝากกบัธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	 ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	 โดยใช้ช่ือบัญชีว่า	 “กองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพ	จังหวัด............”	

ข้อ	12		การเปิดบัญชี	ตามข้อ	11	ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการและ

กรรมการอื่นอีก	3	คน	มีอำานาจลงนามร่วมกันในการเปิดบัญชี	และเบิกจ่ายเงินจากบัญชีที่เปิดไว้กับ

ธนาคารตามจำานวนเงินที่คณะกรรมการอนุมัติ	

	 การเบิกจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง	ให้ประธานกรรมการและกรรมการอีก	1	คน	ที่มี

อำานาจลงนามในการเปิดบัญชีเป็นผู้ลงนามในการเบิกจ่าย	

ข้อ	 13	 กรณีที่มีความจำาเป็น	 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ 

หรือกรรมการและเลขานุการ	 เก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อสำารองจ่ายภายในวงเงินไม่เกิน	 10,000	 บาท	

(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	ต่อวัน	
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ข้อ	14	การบันทึกบัญชีให้ใช้แนวทาง	ดังต่อไปนี้

(1)	 ให้บันทึกตามระบบบัญชีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ถือปฏิบัติ	 แต่ให้

แยกระบบบัญชีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ	ออกจากระบบบัญชีปกต	ิ เป็นอีกชุดหนึ่งต่างหาก	หรือตาม

ที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	กำาหนด

(2)	รอบระยะเวลาบัญชี	ให้ถือตามปีงบประมาณ

(3)	การเริ่มระบบบัญชีให้เริ่ม	ณ	 วันท่ีได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	และหรือได้รับเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อ	15	ให้คณะกรรมการจัดทำารายงานการรบัเงนิ	–	จ่ายเงนิ	และเงนิคงเหลอืประจำาเดอืน	

ประจำาไตรมาส	และประจำาปีงบประมาณ	

ข้อ	 16	 ให้คณะกรรมการนำาเสนอรายงานการเงินต่อสำานักงานหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาตแิละองค์การบรกิารส่วนจังหวัด	ทกุไตรมาสภายใน	30	วนันับจากวนัสิน้ไตรมาส	และส่งรายงาน

การเงินและการพัสดุเมื่อสิ้นปีงบประมาณภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ	17	รูปแบบรายงานทางการเงิน	ให้เป็นไปตามท้ายประกาศนี้

ข้อ	18	ให้คณะกรรมการ	มีอำานาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี	้

กับให้มีอำานาจออกแนวทางปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อประกาศนี้ได้	

ข้อ	19	ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี	้เป็นต้นไป

		 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	11	กรกฎาคม	พ.ศ.	2554

 

(นายแพทย์วินัย	สวัสดิวร)

เลขาธิการสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558350   
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ประก�ศสำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ

เรื่อง แนวท�งก�รรับเงิน ก�รจ่�ยเงิน ก�รเก็บรักษ�เงิน และก�รจัดทำ�บัญชีเงินหรือทรัพย์สิน

ในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภ�พที่จำ�เป็นต่อสุขภ�พ ระดับจังหวัด (ฉบับที่ 2)

พ.ศ.2555

----------------------------------

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง	 แนวทางการรับเงิน	 การจ่ายเงิน	 และการเก็บรักษาเงิน	

เพ่ือให้การดำาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำาเป็นต่อสุขภาพ	 ระดับจังหวัด	 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	 26(14)	 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2545	 ประกอบความในข้อ	 11(4)	 ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติ	 เรื่อง	 การกำาหนดหลักเกณฑ์การดำาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

ที่จำาเป็นต่อสุขภาพ	 ระดับจังหวัด	 พ.ศ.	 2554	 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติ	จึงออกประกาศไว้	ดังต่อไปนี้

ข้อ	1	 ให้ยกเลิกความใน	 ข้อ	 7	 ของประกาศสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ 

เรือ่งแนวทางการรบัเงนิ	การจ่ายเงนิ	การเกบ็รกัษาเงิน	และการจัดทำาบญัชีเงินหรอืทรพัย์สนิ	ในกองทุน

ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำาเป็นต่อสุขภาพ	ระดับจังหวัด	พ.ศ.	2554	และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ	 7	 คณะกรรมการอาจสั่งจ่ายเงินที่ได้รับตามข้อ	 2	 ภายใต้กรอบแผนงาน	 

หรอืโครงการหรอืกจิกรรม	ทีค่ณะกรรมการอนมุตั	ิท้ังนีต้ามวตัถปุระสงค์กองทนุฟ้ืนฟสูมรรถภาพของ 

ข้อ	4	ของประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิเรือ่งการกำาหนดหลกัเกณฑ์การดำาเนนิงาน 

และการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำาเป็นต่อสุขภาพ	ระดับจังหวัด	พ.ศ.	 2554	และที่

แก้ไขเพิ่มเติม

	 ประธานกรรมการอาจสั่งจ ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ เข ้าประชุม 

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพได้ไม่เกินคนละ	 500	 บาทต่อครั้ง	 ค่าพาหนะประจำาทาง	 

รถรับจ้าง	ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด	กรณีเดินทางโดยรถส่วนตัวให้เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง

ได้ในอัตรากิโลเมตรละ	4	บาท	ส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ	การบริหารจัดการประเภทอื่นๆ	อัตราเบิกจ่าย

ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม	 ทั้งน้ีภายใต้วัตถุประสงค์กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ	
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ตามข้อ	 4(6)	 ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เรื่อง	 การกำาหนดหลักเกณฑ์

การดำาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำาเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด	 

พ.ศ.	2554	และที่แก้ไขเพิ่มเติม”

ข้อ	2	 ให้เพิ่มความเป็น	 ข้อ	 7/1	 ของประกาศสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ 

เรือ่ง	แนวทางการรบัเงิน	การจ่ายเงิน	การเก็บรกัษาเงนิ	และการจดัทำาบญัชีเงนิหรอืทรพัย์สนิ	ในกองทุน

ฟื้นฟูสมรรถภาพ	ที่จำาเป็นต่อสุขภาพ	ระดับจังหวัด	พ.ศ.	2554	ดังต่อไปนี้

	 “ข้อ	 7/1	 กรณีที่มีความจำาเป็นต้องใช้จ่ายเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ	 เพื่อจัด

ซ้ือครุภัณฑ์หรือจัดจ้างบุคคล	 ซึ่งเกี่ยวกับการดำาเนินงานและบริหารจัดการภายใต้วัตถุประสงค์ของ 

กองทนุฟ้ืนฟสุมรรถภาพโดยตรงให้ใช้หลกัเกณฑ์	วธิกีาร	จดัหาพสัดรุวมทัง้การเกบ็รกัษาและจำาหน่าย

พัสดุ	ตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม”

 

ข้อ	3		 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	คำาสั่ง	ณ	วันที	่6	เดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2555

 

(นายแพทย์วินัย	สวัสดิวร)

เลขาธิการสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558352   
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ร�ยชื่อโรงพย�บ�ลก�รแพทย์แผนไทยต�มระบบของกรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทย 

และก�รแพทย์ท�งเลือก กระทรวงส�ธ�รณสุข ปี 2558

1.		 โรงพยาบาลเทิง	จ.เชียงราย

2.		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย	จ.แพร่

3.		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	จ.เพชรบูรณ์

4.		 โรงพยาบาลพรหมพิราม	จ.พิษณุโลก

5.		 โรงพยาบาลทับคล้อ	จ.พิจิตร

6.		 โรงพยาบาลองครักษ	์จ.นครนายก

7.	 โรงพยาบาลอู่ทอง	จ.	สุพรรณบุรี

8.		 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	จ.ปราจีนบุรี

9.		 โรงพยาบาลพระปกเกล้า	จ.จันทบุรี

10.		 โรงพยาบาลวัฒนานคร	จ.สระแก้ว

11.		 โรงพยาบาลวังนำ้าเย็น	จ.สระแก้ว

12.		 โรงพยาบาลมหาสารคาม	จ.มหาสารคาม

13.		 โรงพยาบาลนครพนม	จ.นครพนม

14	.	 โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง	อ.กุมภวาปี	จ.อุดรธานี

15.		 โรงพยาบาลสูงเนิน	จ.นครราชสีมา

16.		 โรงพยาบาลขุนหาญ	จ.ศรีสะเกษ

17.		 โรงพยาบาลพนา	จ.อำานาจเจริญ

18.		 โรงพยาบาลท่าโรงช้าง	จ.สุราษฏร์ธานี

19.		 โรงพยาบาลห้วยยอด	จ.ตรัง

20.		 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี	จ.ปัตตานี

21.		 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน	ยศเส	จ.กรุงเทพมหานคร
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ภาคผนวก 9

ภาคผนวก 9.1
รายชื่อผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานบริหารจัดการกองทุน
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ส่วนกลาง)

ประเภทบริก�รเงินกองทุน ผู้บริห�รระบบภ�พรวม/ผู้ประส�นง�น

I. บริก�รท�งก�รแพทย์เหม�จ่�ยร�ยหัว

1.	บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป นายธวัชชัย	เรืองโรจน์
โทรศัพท	์02-141	4173	Email:	tawatchai.r@nhso.go.th

	1.1.	บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ นายธวัชชัย	เรืองโรจน์
โทรศัพท	์02-141	4173	Email:	tawatchai.r@nhso.go.th

นางสาวพิมพ์วสา	ศรีเมือง
โทรศัพท์	02-141	4228	Email:	pimvasa.s@nhso.go.th

	1.2.	บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ นางจุฬาดา	สุขุมาลวรรณ์
โทรศัพท	์02-143	9746	Email:	chulada.s@nhso.go.th

นางหทัยทิพย	์เพ็งจันทร์
โทรศัพท	์02-141	4188	Email:	hataitipy.p@nhso.go.th

นางบำารุง	ชะลอเดช
โทรศัพท์	02-141	4188	Email:	bumrung.c@nhso.go.th

นางชาลีมาศ	ตันสุเทพวีรวงศ์
โทรศัพท์	02-141	4284	Email:	chaleemas.t@nhso.go.th

	1.3.	บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ นายธนะศักดิ์	แก้วชมภู	
โทรศัพท์	02-141	4348	Email:	Tanasak.k@nhso.go.th

2.	บริการผู้ป่วยในทั่วไป นางพนิตตา	พิมพกรรณ	
โทรศัพท์	02-141	4074	Email:	panitta.p@nhso.go.th

นางอรนุช	ขันทะวงศ	์
โทรศัพท์	02-141	4080	Email:	oranuch.k@nhso.go.th

3.	บริการกรณีเฉพาะ	

	3.1	กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น

3.1.1	บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ข้ามจังหวัด

นางอรนุช	ขันทะวงศ์	
โทรศัพท์	02-141	4080	Email:	oranuch.k@nhso.go.th

นางสาวคคนางค	์โพธิ์ตระกูล	
โทรศัพท์	02-141	4068	Email:	kakanang.p@nhso.go.th

ภาคผนวก 9
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ประเภทบริก�รเงินกองทุน ผู้บริห�รระบบภ�พรวม/ผู้ประส�นง�น

3.1.2	บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด	และบริการ 
ผู้ป่วยนอกรับส่งต่อภายในจังหวัด

นางกฤษณา	โกสีหเดช
โทรศัพท์	02-141	4096	Email:	kisana.k@nhso.go.th

นางสาวจีรพรรณ	กำายาน
โทรศัพท์	02-141	4000	Email:	jeerapun.k@nhso.go.th

3.1.3	ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ นางอรนุช	ขันทะวงศ	์
โทรศัพท์	02-141	4080	Email:	oranuch.k@nhso.go.th

นางสาวมาลิสา	พิมสอน	
โทรศัพท์	02-141	4076	Email:	malisa.p@nhso.go.th

3.1.4	ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำา	 นางอรนุช	ขันทะวงศ	์
โทรศัพท์	02-141	4080	Email:	oranuch.k@nhso.go.th

นางสาวบังอร	บูระพิน
โทรศัพท์	02-141	4075	Email:	bangon.b@nhso.go.th

3.1.5	บรกิารกรณเีฉพาะอืน่ๆ	(ผูร้บับรกิารสทิธปิระกนัสังคม
ส่งเงินสมทบไม่ครบ	7	เดือนมาใช้บริการคลอด	หรือ
ผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ	 
3	เดือน	หรือผู้รับบริการที่เสียชีวิตก่อนการ 
ลงทะเบียนสิทธิ	หรือกรณีเด็กแรกเกิดทุกราย)

นางอรนุช	จันทรวงศ์
โทรศัพท	์02-141	4080	Email:	oranuch.k@nhso.go.th

นางสาวคคนางค	์โพธิ์ตระกูล
โทรศัพท์	02-141	4068	Email:	kakanang.p@nhso.go.th

	3.2	กรณีเพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ

3.2.1	การล้างไต/ฟอกเลือดล้างไตกรณีผู้ป่วยไตวาย
เฉียบพลัน	(Peritoneal	dialysis	and	 
Hemodialysis	for	acute	renal	failure)

นางอรนุช	ขันทะวงศ์	
โทรศัพท์	02-141	4080	Email:	oranuch.k@nhso.go.th

นางสาวอรพรรณ	มณีเนตร
โทรศัพท์	02-141	4080	Email:	Oraphan.m@nhso.go.th	

3.2.2	การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอชไอวี

1)	การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจาก 
เชื้อรา	(Cryptococcal	meningitis)

นางอรนุช	ขันทะวงศ์	
โทรศัพท์	02-141	4080	Email:	oranuch.k@nhso.go.th

นางสาวอรพรรณ	มณีเนตร
โทรศัพท์	02-141	4080	Email:	Oraphan.m@nhso.go.th

2)	การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาทตา	
(Cytomegalovirus	retinitis)

นางอรนุช	ขันทะวงศ์	
โทรศัพท์	02-141	4080	Email:	oranuch.k@nhso.go.th

นางสาวอรพรรณ	มณีเนตร
โทรศัพท์	02-141	4080	Email:	Oraphan.m@nhso.go.th

3.2.3	โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	fast	
track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	 
ST	(ST-elevated	myocardial	 
infarction	fast	track	หรือ	STEMI	fast	track)

นางวรรณา	เอียดประพาล
โทรศัพท์	0	2141	4116	E-mail:	wanna.e@nhso.go.th

นางอัญชล	ีหอมหวล
โทรศัพท	์0	2141	4079	E-mail:	unchalee.h@nhso.go.th 

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558360   
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3.2.4	การให้เคมีบำาบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษาสำาหรับ 
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นางอัญชล	ีหอมหวล
โทรศัพท	์02	141	4070	Email:	unchalee.h@nhso.go.th

นายมานพ	โยเฮือง
โทรศัพท์	02	141	4315	Email:	manop.y@nhso.go.th

3.2.5	การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก นางระนอง	สุขเกษม
โทรศัพท์	02	141	4148	Email:	ranong.s@nhso.go.th

3.2.6	การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 
ขึ้นจอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์	 
(Laser	project	for	diabetic	retinopathy)

นางระนอง	สุขเกษม
โทรศัพท์	02	141	4148	Email:	ranong.s@nhso.go.th

3.2.7	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืด	(Asthma)	และ 
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	(COPD) 

นางศิริขวัญ	ถิ่นทิพย์
โทรศัพท	์02	143	9741	E-mail:	sirikwan.t@nhso.go.th

นางอัญชล	ีหอมหวล
โทรศัพท	์02-	141	4079	E-mail:	unchalee.h@nhso.go.th 

3.2.8	บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด	 
สำาหรับผู้ป่วยผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่

นางอัญชลี	หอมหวล
โทรศัพท	์02-141	4070	Email:	unchalee.h@nhso.go.th

นายมานพ	โยเฮือง
โทรศัพท์	02-141	4315	Email:	manop.y@nhso.go.th

	3.3		กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการ 
กรณีบริการเฉพาะ

3.3.1	รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัดโรค	
(Instruments)

นางอาภาภรณ์	ขจรชีพพันธุ์งาม
โทรศัพท	์02-141	4000	Email:	apaporn.k@nhso.go.th

3.3.2	การดูแลรักษาโรคเลือดออกง่าย	(Hemophilia) นายหทัยวุฒิ	ลำาเทียน
โทรศัพท	์02-141	4145	Email:	hathaiwut.l@nhso.go.th

3.3.3	การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง	 
(Hyperbaric	oxygen	therapy)

นางอรนุช	ขันทะวงศ	์
โทรศัพท์	02-141	4080	Email:	oranuch.k@nhso.go.th

นางสาวอรพรรณ	มณีเนตร
โทรศัพท	์02-141	4080	Email:	oraphan.m@nhso.go.th

3.3.4	การจัดการหาดวงตาสำาหรับผู้ป่วยผ่าตัด 
เปลี่ยนกระจกตา

นางระนอง	สุขเกษม
โทรศัพท์	02-141	4148	Email:	ranong.s@nhso.go.th

3.3.5	การผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนอวัยวะ

1)	การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	และการปลูกถ่ายตับ 
ในเด็กกรณีท่อนำ้าดีตีบตันแต่กำาเนิด	หรือตับวาย
จากสาเหตุอื่นๆ

นางอรทัย	สุวราณรักษ์
โทรศัพท์	02-141	4345	Email:	orathai.s@nhso.go.th
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2)	การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต	 
(Hematopoietic	stem	cell	 
transplantation)	

นางสาวนงลักษณ์	บรรณจิรกุล	(ข้อบ่งชี้)
โทรศัพท	์02-141	4122	Email:	nonglak.b@nhso.go.th

นางรสสุคนธ	์ศิริโพธิ์	(การขออนุมัติ)
โทรศัพท์	02-141	4323	Email:	rossukon.r@nhso.go.th

	3.4	กรณีที่จำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

3.4.1	ค่าสารเมทาโดน	(Methadone)	สำาหรับการให้สาร
เมทาโดนระยะยาว	(Methadone	maintenance	
treatment:	MMT)

นางอรนุช	ขันทะวงศ์	
โทรศัพท์	02-141	4080	Email:	oranuch.k@nhso.go.th

นางสาวอรพรรณ	มณีเนตร
โทรศัพท์	02-141	4080	Email:	oraphan.m@nhso.go.th

3.4.2	การจ่ายกรณียาจำาเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง ภญ.สมฤทัย	สุพรรณกูล
โทรศัพท์	085	487	5037	Email:	somruethai.s@nhso.go.th

ภญ.วรรณภา	ไกรโรจนานันท์
โทรศัพท์	084-387	8045	Email:	wannapa.k@nhso.go.th

	3.5	กรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค

3.5.1	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย นพ.กฤช	ลี่ทองอิน
โทรศัพท์	02-141	5066	E-mail:	grit.l@nhso.go.th

3.5.2	การดูแลผู้ป่วยวัณโรค นางสาวจิตติญา	ลัดดากลม
โทรศัพท์	02-141	4195	E-mail:	jittiya.l@nhso.go.th

3.5.3	การดูแลแบบประคับประคอง	(Palliative	care) นางวรรณา	เอียดประพาล
โทรศัพท์	02-141	4116	E-mail:	wanna.e@nhso.go.th

นางอัญชลี	หอมหวล
โทรศัพท์	02-141	4079	E-mail:	unchalee.h@nhso.go.th 

4.	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นายแพทย์กฤช	ลี่ทองอิน
โทรศัพท์	02-141	5066	E-mail:	Grit.l@nhso.go.th

นางสาวดวงนภา	พิเชษฐ์กุล	
E-mail: Doungnapa.p@nhso.go.th

นางสาวพรพจนาจ	ขะชาตย์	
โทรศพัท์	02-141	4299	Email:	pornputjanard.k@nhso.go.th

นางสาวสาหร่าย	เรืองเดช	
โทรศัพท์	02-141	4193	Email:	saray.r@nhso.go.th

นางสาวจารว	ีรัตนยศ	
โทรศัพท์	02-141	4274	Email:	jarawee.r@nhso.go.th

นางศศิธร	ไชยสิทธิพร
โทรศัพท์	02-141	4190	Email:	sasithon.c@nhso.go.th

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558362   
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5.	บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ นางอรจิตต์	บำารุงสกุลสวัสดิ์
โทรศัพท์	02-141	5054	Email:	orajitt.b@nhso.go.th

นางอัจฉรา	จรัสสิงห์
โทรศัพท์	02-141	4342	Email:	achara.c@nhso.go.th

6.	บริการแพทย์แผนไทย นางอรจิตต์	บำารุงสกุลสวัสดิ์
โทรศัพท์	02-141	5054	Email:	orajitt.b@nhso.go.th

นางสุวภรณ	์มาสุข
โทรศัพท	์02-141	4062	Email:	suwaporn.m@nhso.go.th

นางสาวรัตนา	เลี้ยวสกุล
โทรศัพท์	02-141	4192	Email:	rattana.l@nhso.go.th

7.	ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน นายธวัชชัย	เรืองโรจน์
โทรศัพท	์02-141	4173	Email:	tawatchai.r@nhso.go.th

นางสาวนิสา	เรณูชาติ
โทรศัพท	์02-141	4350	Email:	nisa.r@nhso.go.th

8.	เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการ
รักษาพยาบาล	(มาตรา	41)

นายพรหมมินทร์	หอมหวน
โทรศัพท์	02-141	5013	Email:	prommin.h@nhso.go.th	

นางสลินลา	สิงหพันธุ์
โทรศัพท์	02-141	4016	Email:	salinla.s@nhso.go.th

9.	เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้
บริการสาธารณสุข

10.	การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัด
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายธวัชชัย	เรืองโรจน์
โทรศัพท	์02-141	4173	Email:	tawatchai.r@nhso.go.th

นางสาวพิมพ์วสา	ศรีเมือง
โทรศัพท์	02-141	4228	Email:	pimvasa.s@nhso.go.th

11.	การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐนอก
สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน

นายธวัชชัย	เรืองโรจน์
โทรศัพท	์02-141	4173	Email:	tawatchai.r@nhso.go.th

นายวัชรินทร์	กือเย็น	
โทรศัพท์	02-141	4349	Email:	watcharin.k@nhso.go.th
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II. บริก�รผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ ผู้บริหารระบบในภาพรวม
พญ.สุชาดา	ไชยวุฒิ
โทรศัพท	์02-141	5049	Email:	suchada.c@nhso.go.th

ด้านชดเชยบริการงานเอดส	์และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เอดส์	วัณโรค
คุณเรขวรรณ	เรขะคณะกุล
โทรศัพท	์02-141	4194	Email:	rekawan.r@nhso.go.th

ด้านยาต้านไวรัสเอดส์	และยาต้านวัณโรค
ภญ.ณัฐพร	ก้องสกุลไกร
โทรศัพท์	02-141	4280	Email:	nattaporn.k@nhso.go.th

ด้านโปรแกรมงานเอดส	์และวัณโรค
คุณอาทิตย์	ผู้สำาอางค์
โทรศัพท์	02-141	4202	Email:	artit.p@nhso.go.th

ด้านเอกสารและงานสนับสนุน
คุณฐานวัฒน์	ธัญพรจิรวัชร์
โทรศัพท์	02-141	4279	Email:	thanawat.t@nhso.go.th

III. บริก�รผู้ป่วยไตว�ยเรื้อรัง นพ.ปานเทพ	คณานุรักษ์
โทรศัพท	์02-141	5033,	084-751	2300	 
Email: panthep.k@nhso.go.th

นายปราโมทย	์แย้มพร้อม
โทรศัพท	์02-141	4143,	081-906	0260	 
Email: pramoat.y@ nhso.go.th

นางกัญจนา	รัตนะ
โทรศัพท์	02-141	4147	Email:	kanchana.r@	nhso.go.th	

นางอรทัย	สุวราณรักษ์
โทรศัพท์	02-141	4345	Email:	orathai.s@nhso.go.th

นางภิญญดา	กุลสันต์
โทรศัพท	์02-141	4146	Email:	pinyada.k@nhso.go.th

IV. บริก�รควบคุม ป้องกัน และรักษ�โรคเรื้อรัง นายแพทย์ปานเทพ	คณานุรักษ์
โทรศัพท์	02-141	5033,	084-751	2300	 
Email: panthep.k@nhso.go.th

นางสิริกร	ขุนศรี
โทรศัพท	์02-141	4211,	085-485	9414	 
Email: sirikorn.k@nhso.go.th

นางสาวน้องนุช	บ่อคำา
โทรศัพท์	02-141	4344,	090-197	5139	 
Email: nongnuch.b@nhso.go.th

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558364   
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ส�านักงานหลักประกันสุขภาพเขต เขต 1 เชียงใหม่ 
โทรศัพท์ 053-285 355 โทรส�ร 053-285 364

ประเภทบริก�รเงินกองทุน ผู้ประส�นง�น

บริก�รท�งก�รแพทย์เหม�จ่�ยร�ยหัว

1. 	บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

1.1	บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ นางณปภัช	ขวัญเมือง
โทรศัพท์:	089-850	9803	Email:	napapat.s@nhso.go.th	

1.2	บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ น.ส.จินตนา	สันถวเมตต์
โทรศัพท์:	089-850	9804	Email:	jintana.s@nhso.go.th

1.3		การจ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก ชื่อผู้รับผิดชอบ	นายเกียรติทนงศักดิ	์จินะศรี
โทรศัพท์	092-246	5756	Email:	Kiettanongsak	.j@nhso.go.th

2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป น.ส.เบญจพรรณ	เสนป่าหมุ้น
โทรศัพท์:	090-197	5146	Email:	benjapan.s@nhso.go.th

3.	บริการกรณีเฉพาะ

3.1	กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น

3.1.1	บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ข้ามจังหวัด

น.ส.เบญจพรรณ	เสนป่าหมุ้น
โทรศัพท์:	090-197	5146	Email:	benjapan.s@nhso.go.th

3.1.2	บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด	 
และบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อภายในจังหวัด

นางณปภัช	ขวัญเมือง
โทรศัพท์:	089-850	9803	Email:	napapat.s@nhso.go.th	

3.1.3	ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ น.ส.เบญจพรรณ	เสนป่าหมุ้น
โทรศัพท์:	090-197	5146	Email:	benjapan.s@nhso.go.th

3.1.4	ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ		
ประจำา

นายมงคล	โนจนานฤดม	
โทรศัพท์	084-804	4017	Email:	Mongkol.n@nhso.go.th

3.1.5	บรกิารกรณเีฉพาะอืน่ๆ	(ผูร้บับรกิารสทิธปิระกนัสงัคม 
ส่งเงินสมทบไม่ครบ	7	เดือนมาใช้บริการคลอด	หรือ
ผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบ 
ไม่ครบ	3	เดือน	หรือผู้รับบริการที่เสียชีวิตก่อน 
การลงทะเบียนสิทธิ	หรือกรณีเด็กแรกเกิดทุกราย)

นายมงคล	โนจนานฤดม	
โทรศัพท์	084-804	4017	Email:	Mongkol.n@nhso.go.th

3.2	กรณีเพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ นางนงนุช	แสนชัชวาล
โทรศัพท์:	090-197	5149	Email:	nongnuch.s@nhso.go.th

3.2.1	การล้างไต/ฟอกเลือดล้างไตกรณีผู้ป่วยไตวาย
เฉียบพลนั	(Peritoneal	dialysis	and	Hemodialysis	
for	acute	renal	failure)

นายประธาน	พงษ์ปา
โทรศัพท์:	090-197	5147	Email:	pratan.p@nhso.go.th
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3.2.2	การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอชไอวี

1)	การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา	
(Cryptococcal	meningitis)

นายศตกร	ธนูสนธิ์
โทรศัพท์:	081-993	3151	Email:	satakorn.t@nhso.go.th

2)	การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาทตา	
(Cytomegalovirus	retinitis)

นายศตกร	ธนูสนธิ์
โทรศัพท์:	081-993	3151	Email:	satakorn.t@nhso.go.th

3.2.3	โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	fast	
track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	 
ST	(ST-elevated	myocardial	infarction	fast	
track	หรือ	STEMI	fast	track)

นายประธาน	พงษ์ปา
โทรศัพท์:	090-197	5147	Email:	pratan.p@nhso.go.th

3.2.4	การให้เคมีบำาบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษาสำาหรับ 
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นางนงนุช	แสนชัชวาล
โทรศัพท์:	090-197	5149	Email:	nongnuch.s@nhso.go.th

3.2.5	การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก นางณปภัช	ขวัญเมือง
โทรศัพท์:	089-850	9803	Email:	napapat.s@nhso.go.th	

3.2.6	การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 
ขึ้นจอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์	 
(Laser	project	for	diabetic	retinopathy)

นายขจรศักดิ์	เกษมกิตติ์ธนากุล
โทรศัพท์:	090-197	5152	Email:	kajohnsak.k@nhso.go.th

3.2.7	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืด	(Asthma)	 
และผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	(COPD)	

นางนงนุช	แสนชัชวาล
โทรศัพท์:	090-197	5149	Email:	nongnuch.s@nhso.go.th

3.2.8	บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด	 
สำาหรับผู้ป่วยผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่

นายธนพล	มีอุดร
โทรศัพท์:	081-882	0814	Email:	Tanapon.m@nhso.go.th

3.3	กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการกรณี
บริการเฉพาะ

 

3.3.1	รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัดโรค	
(Instruments)

น.ส.เบญจพรรณ	เสนป่าหมุ้น
โทรศัพท์:	090-197	5146	Email:	benjapan.s@nhso.go.th

3.3.2	การดูแลรักษาโรคเลือดออกง่าย	(Hemophilia) นายธนพล	มีอุดร
โทรศัพท์:	081-882	0814	Email:	Tanapon.m@nhso.go.th

3.3.3	การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง	 
(Hyperbaric	oxygen	therapy)

น.ส.เบญจพรรณ	เสนป่าหมุ้น
โทรศัพท์:	090-197	5146	Email:	benjapan.s@nhso.go.th

3.3.4	การจัดการหาดวงตาสำาหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยน		
กระจกตา

นายประธาน	พงษ์ปา
โทรศัพท์:	090-197	5147	Email:	pratan.p@nhso.go.th

3.3.5	การผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนอวัยวะ

1)	การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	และการปลูกถ่ายตับ 
ในเด็กกรณีท่อนำ้าดีตีบตันแต่กำาเนิด	หรือตับวาย
จากสาเหตุอื่นๆ

นายประธาน	พงษ์ปา
โทรศัพท์:	090-197	5147	Email:	pratan.p@nhso.go.th

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558366   
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2)	การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต	 
(Hematopoietic	stem	cell	transplantation)

นางนงนุช	แสนชัชวาล
โทรศัพท์:	090-197	5149	Email:	nongnuch.s@nhso.go.th

3.4	กรณีที่จำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

3.4.1	ค่าสารเมทาโดน	(Methadone)	สำาหรับการให้ 
สารเมทาโดนระยะยาว	(Methadone	 
maintenance	treatment:	MMT)

นางนงนุช	แสนชัชวาล
โทรศัพท์:	090-197	5149	Email:	nongnuch.s@nhso.go.th

3.4.2	การจ่ายกรณียาจำาเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง นส.สิริพร	เว๊าะบะห์
โทรศัพท์:	081-932	2718	Email:	siriporn.w@nhso.go.th

3.5	กรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค

3.5.1	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย นางนงนุช	แสนชัชวาล
โทรศัพท์:	090-197	5149	Email:	nongnuch.s@nhso.go.th

3.5.2	การดูแลผู้ป่วยวัณโรค นายศตกร	ธนูสนธิ์
โทรศัพท์:	081-993	3151	Email:	satakorn.t@nhso.go.th

3.5.3	การดูแลแบบประคับประคอง	 
(Palliative	care)

นางนงนุช	แสนชัชวาล
โทรศัพท์:	090-197	5149	Email:	nongnuch.s@nhso.go.th

4. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นายขจรศักดิ์	เกษมกิตติ์ธนากุล
โทรศัพท์:	090-197	5152	Email:	kajohnsak.k@nhso.go.th

5. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ นายสุคนธ์วิชญ	์นิภานนท์
โทรศัพท์:	090-197	5156	Email:	Sukonwit.n@nhso.go.th

6. บริการแพทย์แผนไทย นายสุคนธ์วิชญ	์นิภานนท์
โทรศัพท์:	090-197	5156	Email:	Sukonwit.n@nhso.go.th

7. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน นางณปภัช	ขวัญเมือง
โทรศัพท์:	089-850	9803	Email:	napapat.s@nhso.go.th

8. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการ
รักษาพยาบาล	(มาตรา	41)

นส.เครือออน	มานิตยกูล
โทรศัพท์:	090-197	5154	Email:	khrueaon.m@nhso.go.th

9. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการ
ให้บริการสาธารณสุข

นส.เครือออน	มานิตยกูล
โทรศัพท์:	090-197	5154	Email:	khrueaon.m@nhso.go.th

10. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัด
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นางณปภัช	ขวัญเมือง
โทรศัพท์:	089-850	9803	Email:	napapat.s@nhso.go.th

11. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐนอก
สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน

นางณปภัช	ขวัญเมือง
โทรศัพท์:	089-850	9803	Email:	napapat.s@nhso.go.th
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บริก�รท�งก�รแพทย์เหม�จ่�ยร�ยหัว

1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

	1.1	บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	 นางสาวประทิน	อิ่มสุขศรี
โทรศัพท์:	084-439	0114	Email:	pratin.e@nhso.go.th

	1.2	บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ	 นายโอฬาร	รัศมี
โทรศัพท์:	090-197	5160	Email:	olarn.r@nhso.go.th

	1.3		การจ่ายตามผลงานการให้บริการผูป่วยนอก	 นายสุทธิศักดิ์	เปรมเกิด
โทรศัพท์:	090-197	5166	Email:	suthisak.p@nhso.go.th

2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป นายวุฒิชัย	ปุรณมณีวิวัฒน์
โทรศัพท์:	090-197	5164	Email:	wuttichai.p@nhso.go.th

3.	บริการกรณีเฉพาะ

	3.1	กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น

3.1.1	บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ข้ามจังหวัด

นายวุฒิชัย	ปุรณมณีวิวัฒน์
โทรศัพท์:	090-197	5164	Email:	wuttichai.p@nhso.go.th

3.1.2	บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด	และบริการ 
ผู้ป่วยนอกรับส่งต่อภายในจังหวัด

นายวุฒิชัย	ปุรณมณีวิวัฒน์
โทรศัพท์:	090-197	5164	Email:	wuttichai.p@nhso.go.th

3.1.3	ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ นายวุฒิชัย	ปุรณมณีวิวัฒน์
โทรศัพท์:	090-197	5164	Email:	wuttichai.p@nhso.go.th

3.1.4		ผูม้สีทิธทิีย่งัไม่ได้ลงทะเบยีนเลอืกหน่วยบรกิารประจำา นายสุทธิศักดิ์	เปรมเกิด
โทรศัพท์:	090-197	5166	Email:	suthisak.p@nhso.go.th

3.1.5	บรกิารกรณเีฉพาะอืน่ๆ	(ผูร้บับรกิารสทิธปิระกนัสังคม
ส่งเงินสมทบไม่ครบ	7	เดือนมาใช้บริการคลอด	หรือ
ผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ	 
3	เดือน	หรือผู้รับบริการที่เสียชีวิตก่อนการ 
ลงทะเบียนสิทธิ	หรือกรณีเด็กแรกเกิดทุกราย)

นายสุทธิศักดิ์	เปรมเกิด
โทรศัพท์:	090-197	5166	Email:	suthisak.p@nhso.go.th

3.2	กรณีเพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ

3.2.1	การล้างไต/ฟอกเลอืดล้างไตกรณผีูป่้วยไตวาย
เฉยีบพลนั	(Peritoneal	dialysis	and	Hemodialysis	
for	acute	renal	failure)

นางสาวประทิน	อิ่มสุขศรี
โทรศัพท์:	084-439	0114	Email:	pratin.e@nhso.go.th

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558368   
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3.2.2	การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอชไอวี

1)	การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา	
(Cryptococcal	meningitis)

นางเปรมฤดี	รักพันธุ์
โทรศัพท์:	090-197	5162	Email:	preamruedee.r@nhso.go.th

2)	การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาทตา	
(Cytomegalovirus	retinitis)

นางเปรมฤดี	รักพันธุ์
โทรศัพท์:	090-197	5162	Email:	preamruedee.r@nhso.go.th

3.2.3		โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	fast	
track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	 
ST	(ST-elevated	myocardial	infarction	fast	
track	หรือ	STEMI	fast	track)

นายกนิษฐ์	สังข์สุวรรณ	
โทรศัพท์:	084-439	0113
นางนพวรรณ	ไพบูลย์	
โทรศัพท์:	090-197	5161	Email:	kanit.s@nhso.go.th	
nopavan.p@nhso.go.th

3.2.4		การให้เคมีบำาบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษาสำาหรับ
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นางนพวรรณ	ไพบูลย์
โทรศัพท์:	090-197	5161	Email:	nopavan.p@nhso.go.th

3.2.5	การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก นายโอฬาร	รัศมี
โทรศัพท์:	090-197	5160	Email:	olarn.r@nhso.go.th

3.2.6	การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 
ขึ้นจอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์	 
(Laser	project	for	diabetic	retinopathy)

นางนพวรรณ	ไพบูลย์
โทรศัพท์:	090-197	5161	Email:	nopavan.p@nhso.go.th

3.2.7	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืด	(Asthma)	 
และผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	(COPD)	

นายกนิษฐ์	สังข์สุวรรณ
โทรศัพท์:	084-439	0113	Email:	kanit.s@nhso.go.th

3.2.8	บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด	 
สำาหรับผู้ป่วยผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่

นางอัญชลี	ฟ้าอำานวยผล
โทรศัพท์:	090-197	5159	Email:	aunchalee.f@nhso.go.th

3.3		กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการกรณี
บริการเฉพาะ

3.3.1	รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัดโรค	
(Instruments)

นายวุฒิชัย	ปุรณมณีวิวัฒน์
โทรศัพท์:	090-197	5164	Email:	wuttichai.p@nhso.go.th

3.3.2	การดูแลรักษาโรคเลือดออกง่าย	(Hemophilia) นางนพวรรณ	ไพบูลย์
โทรศัพท์:	090-197	5161	Email:	nopavan.p@nhso.go.th

3.3.3	การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง	 
(Hyperbaric	oxygen	therapy)

นายวุฒิชัย	ปุรณมณีวิวัฒน์
โทรศัพท์:	090-197	5164	Email:	wuttichai.p@nhso.go.th

3.3.4	การจัดการหาดวงตาสำาหรับผู้ป่วยผ่าตัด 
เปลี่ยนกระจกตา

นายโอฬาร	รัศมี
โทรศัพท์:	090-197	5160	Email:	olarn.r@nhso.go.th

3.3.5	การผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนอวัยวะ

1)	การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	และการปลูกถ่ายตับ 
ในเด็กกรณีท่อนำ้าดีตีบตันแต่กำาเนิด	หรือตับวาย
จากสาเหตุอื่นๆ

นางสาวประทิน	อิ่มสุขศรี
โทรศัพท์:	084-439	0114	Email:	pratin.e@nhso.go.th

2)	การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต	 
(Hematopoietic	stem	cell	transplantation)

นางนพวรรณ	ไพบูลย์
โทรศัพท์:	090-197	5161	Email:	nopavan.p@nhso.go.th
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3.4	กรณีที่จำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

3.4.1	ค่าสารเมทาโดน	(Methadone)	สำาหรับการให้สาร
เมทาโดนระยะยาว	(Methadone	maintenance	
treatment:	MMT)

นางกษมา	ทองแบบ
โทรศัพท์:	090-197	5165	Email:	kasama.t@nhso.go.th

3.4.2	การจ่ายกรณียาจำาเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง นางกษมา	ทองแบบ
โทรศัพท์:	090-197	5165	Email:	kasama.t@nhso.go.th

3.5	กรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค

3.5.1	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย นางอัญชล	ีฟ้าอำานวยผล
โทรศัพท์:	090-197	5159	Email:	aunchalee.f@nhso.go.th

3.5.2	การดูแลผู้ป่วยวัณโรค นางเปรมฤดี	รักพันธุ์
โทรศัพท์:	090-197	5162	Email:	preamruedee.r@nhso.go.th

3.5.3	การดูแลแบบประคับประคอง	(Palliative	care) นางสาวธัญจนพร	สุกสด
โทรศัพท์:	083-864	1119	Email:	thanjanaporn.s@nhso.go.th

4. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นางสาวกาญจนา	แสงรัตน	์
โทรศัพท์:	084-439	0112	

นางอัญชล	ีฟ้าอำานวยผล	
โทรศัพท์:	090-197	5159	
Email:	kanjana.sa@nhso.go.th,	aunchalee.f@nhso.go.th

5. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ นายจินตศักดิ์	อู่ไทย
โทรศัพท์:	090-197	5163	Email:	Jintasak.o@nhso.go.th

6. บริการแพทย์แผนไทย นายจินตศักดิ์	อู่ไทย
โทรศัพท์:	090-197	5163	Email:	Jintasak.o@nhso.go.th

7. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน นางสาวประทิน	อิ่มสุขศรี
โทรศัพท์:	084-439	0114	Email:	pratin.e@nhso.go.th

8. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการ
รักษาพยาบาล	(มาตรา	41)

นางสาวธัญจนพร	สุกสด
โทรศัพท์:	083-864	1119	Email:	thanjanaporn.s@nhso.go.th

9. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้
บริการสาธารณสุข

นายจินตศักดิ์	อู่ไทย
โทรศัพท์:	090-197	5163	Email:	Jintasak.o@nhso.go.th

10. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัด
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นางสาวประทิน	อิ่มสุขศรี
โทรศัพท์:	084-439	0114	Email:	pratin.e@nhso.go.th

11. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐนอก
สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน

นางสาวประทิน	อิ่มสุขศรี
โทรศัพท์:	084-439	0114	Email:	pratin.e@nhso.go.th

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558370   
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ส�านักงานหลักประกันสุขภาพเขต 3 นครสวรรค์ 
โทรศัพท์ 056-371 831-7 โทรส�ร 056-371 838

ประเภทบริก�รเงินกองทุน ผู้ประส�นง�น

บริก�รท�งก�รแพทย์เหม�จ่�ยร�ยหัว

1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

1.1	บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ นางแจ่มจันทร์	เหลืองวิชชเจริญ
โทรศัพท์:	084-439	0142	Email:	chamchan.l@nhso.go.th

1.2	บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ นายบัญชา	คุ้มคูณ
โทรศัพท์:	084-379	6665	Email:	bancha.k@nhso.go.th

1.3		การจ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก นางสาวขวัญใจ	คงสกุล
โทรศัพท์:	090-197	5174	Email:	khwanchi.k@nhso.go.th

2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป ชื่อผู้รับผิดชอบ:	นางสุชารัตน์	หมายเจริญ
โทรศัพท์:	085-727	2785	Email:	sucharat.m@nhso.go.th

3.	บริการกรณีเฉพาะ

3.1	กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น

3.1.1	บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ข้ามจังหวัด

นางสุชารัตน์	หมายเจริญ
โทรศัพท์:	085-727	2785	Email:	sucharat.m@nhso.go.th

3.1.2	บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด	 
และบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อภายในจังหวัด

นางสุชารัตน์	หมายเจริญ
โทรศัพท์:	085-727	2785	Email:	sucharat.m@nhso.go.th

3.1.3	ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ นางสุชารัตน์	หมายเจริญ
โทรศัพท์:	085-727	2785	Email:	sucharat.m@nhso.go.th

3.1.4	ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำา นายสมพงษ์	บรรณวัฒน์
โทรศัพท์:	090-197	5171	Email:	sompong.b@nhso.go.th

3.1.5	บรกิารกรณเีฉพาะอืน่ๆ	(ผูร้บับรกิารสทิธปิระกนัสังคม
ส่งเงินสมทบไม่ครบ	7	เดือนมาใช้บริการคลอด	หรือ
ผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ	 
3	เดือน	หรือผู้รับบริการที่เสียชีวิตก่อนการ 
ลงทะเบียนสิทธิ	หรือกรณีเด็กแรกเกิดทุกราย)

นางสุชารัตน์	หมายเจริญ
โทรศัพท์:	085-727	2785	Email:	sucharat.m@nhso.go.th

3.2	กรณีเพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ

3.2.1	การล้างไต/ฟอกเลือดล้างไตกรณีผู้ป่วยไตวาย
เฉียบพลัน	(Peritoneal	dialysis	and	 
Hemodialysis	for	acute	renal	failure)

นางนิภาภัทร	คงโต
โทรศัพท์:	090-197	5173	Email:	nipapat.k@nhso.go.th

3.2.2	การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอชไอวี

1)	การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา	
(Cryptococcal	meningitis)

นางสุชารัตน	์หมายเจริญ
โทรศัพท์:	085-727	2785	Email:	sucharat.m@nhso.go.th

2)	การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาทตา	
(Cytomegalovirus	retinitis)

นางสุชารัตน์	หมายเจริญ
โทรศัพท์:	085-727	2785	Email:	sucharat.m@nhso.go.th
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3.2.3	โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	fast	
track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	 
ST	(ST-elevated	myocardial	infarction	fast	
track	หรือ	STEMI	fast	track)

นางนิภาภัทร	คงโต
โทรศัพท์:	090-197	5173	Email:	nipapat.k@nhso.go.th

3.2.4	การให้เคมีบำาบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษา 
สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นายสราชัย	สุขประสงค	์
โทรศัพท์:	085-487	5034	Email:	sarachai.s@nhso.go.th

3.2.5	การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก นางนิภาภัทร	คงโต
โทรศัพท์:	090-197	5173	Email:	nipapat.k@nhso.go.th

3.2.6	การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 
ขึ้นจอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์	 
(Laser	project	for	diabetic	retinopathy)

นายบัญชา	คุ้มคูณ
โทรศัพท์:	084-379	6665	Email:	bancha.k@nhso.go.th

3.2.7	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืด	(Asthma)	 
และผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	(COPD)	

นายสราชัย	สุขประสงค	์
โทรศัพท์:	085-487	5034	Email:	sarachai.s@nhso.go.th

3.2.8	บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด	 
สำาหรับผู้ป่วยผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่

นางนิภาภัทร	คงโต
โทรศัพท์:	090-197	5173	Email:	nipapat.k@nhso.go.th

3.3		กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการ 
กรณีบริการเฉพาะ

3.3.1	รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัดโรค	
(Instruments)

นางสุชารัตน์	หมายเจริญ
โทรศัพท์:	085-727	2785	Email:	sucharat.m@nhso.go.th

3.3.2	การดูแลรักษาโรคเลือดออกง่าย	(Hemophilia) นางนิภาภัทร	คงโต
โทรศัพท์:	090-197	5173	Email:	nipapat.k@nhso.go.th

3.3.3	การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง	 
(Hyperbaric	oxygen	therapy)

นางสุชารัตน	์หมายเจริญ
โทรศัพท์:	085-727	2785	Email:	sucharat.m@nhso.go.th

3.3.4	การจัดการหาดวงตาสำาหรับผู้ป่วยผ่าตัด 
เปลี่ยนกระจกตา

นางนิภาภัทร	คงโต
โทรศัพท์:	090-197	5173	Email:	nipapat.k@nhso.go.th

3.3.5	การผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนอวัยวะ

1)	การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	และการปลูกถ่ายตับ 
ในเด็กกรณีท่อนำ้าดีตีบตันแต่กำาเนิด	หรือตับวาย
จากสาเหตุอื่นๆ

นางนิภาภัทร	คงโต
โทรศัพท์:	090-197	5173	Email:	nipapat.k@nhso.go.th

2)	การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต	 
(Hematopoietic	stem	cell	transplantation)

นางนิภาภัทร	คงโต
โทรศัพท์:	090-197	5173	Email:	nipapat.k@nhso.go.th

3.4	กรณีที่จำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

3.4.1	ค่าสารเมทาโดน	(Methadone)	สำาหรับการให้สาร
เมทาโดนระยะยาว	(Methadone	maintenance	
treatment:	MMT)

นายสราชัย	สุขประสงค	์
โทรศัพท์:	085-487	5034	Email:	sarachai.s@nhso.go.th

3.4.2	การจ่ายกรณียาจำาเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง นายสราชัย	สุขประสงค	์
โทรศัพท์:	085-487	5034	Email:	sarachai.s@nhso.go.th

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558372   
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3.5	กรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค

3.5.1	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย นายสราชัย	สุขประสงค	์
โทรศัพท์:	085-487	5034	Email:	sarachai.s@nhso.go.th

3.5.2	การดูแลผู้ป่วยวัณโรค นางนิภาภัทร	คงโต
โทรศัพท์:	090-197	5173	Email:	nipapat.k@nhso.go.th

3.5.3	การดูแลแบบประคับประคอง	(Palliative	care) นายสราชัย	สุขประสงค	์
โทรศัพท์:	085-487	5034	Email:	sarachai.s@nhso.go.th

4. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

	4.1	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นางกัญพัชร์	บูรณางกูร
โทรศัพท์:	089-959	0550	Email:	kanyapat.b@nhso.go.trh

	4.2	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	(กองทุน
สุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่)

นายพนมศักดิ์	เอมอยู่
โทรศัพท์:	089-961	5246	Email:	panomsak.e@nhso.go.th

5. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ นางสาวภารด	ีลลิตกิตติกุล
โทรศัพท์:	094-795	6659	Email:	bharadee.l@nhso.go.th

6. บริการแพทย์แผนไทย นางกัญพัชร	์บูรณางกูร
โทรศัพท์:	089-959	0550	Email:	kanyapat.b@nhso.go.trh

7.		ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน นายสราชัย	สุขประสงค	์
โทรศัพท์:	085-487	5034	Email:	sarachai.s@nhso.go.th

8. 	เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการ
รักษาพยาบาล	(มาตรา	41)

นางสาวอัจฉรา	จิกิตศิลปิน
โทรศัพท์:	090-197	5175	Email:	autchra.c@nhso.go.th

9. 	เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการ
ให้บริการสาธารณสุข

นางสาวอัจฉรา	จิกิตศิลปิน
โทรศัพท์:	090-197	5175	Email:	autchra.c@nhso.go.th

10. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัด
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นางแจ่มจันทร์	เหลืองวิชชเจริญ
โทรศัพท์:	084-439	0142	Email:	chamchan.l@nhso.go.th

11. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐนอก
สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน

นางแจ่มจันทร์	เหลืองวิชชเจริญ
โทรศัพท์:	084-439	0142	Email:	chamchan.l@nhso.go.th
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ส�านักงานหลักประกันสุขภาพเขต 4 สระบุรี
โทรศัพท์ 036-213 205 โทรส�ร 036-213 263

ประเภทบริก�รเงินกองทุน ผู้ประส�นง�น

บริก�รท�งก�รแพทย์เหม�จ่�ยร�ยหัว

1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

	1.1	บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	 นายอุดมศักดิ์	บุญอร่ามพงษ์	
โทรศัพท์	090-197	5180	Email:	udomsak.b@nhso.go.th

	1.2	บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ	 นายจักรินทร์	ฆ้องวงษ์	
โทรศัพท์	084-439	0119	Email:	chackkarin.k@nhso.go.th
นายมนตรี	ผาทอง	
โทรศัพท์	090-197	5185	Email:	montri.p@nhso.go.th

	1.3		การจ่ายตามผลงานการให้บริการผูป่วยนอก	 นายมนตรี	ผาทอง	
โทรศัพท์	090-197	5185	Email:	montri.p@nhso.go.th	

2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป นส.ณฐา	ศรีหินกอง	
โทรศัพท์	090-197	5179	Email:	Natha.s@nhso.go.th

3.	บริการกรณีเฉพาะ

	3.1	กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น

3.1.1	บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ข้ามจังหวัด

นส.ณฐา	ศรีหินกอง	
โทรศัพท์	090-197	5179	Email:	Natha.s@nhso.go.th

3.1.2	บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด	 
และบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อภายในจังหวัด

นส.โชติกา	ชูพงษ์เสริฐ
โทรศัพท์	090-197	5182	Email:	chotika.c@nhso.go.th

3.1.3	ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ นส.ณฐา	ศรีหินกอง	
โทรศัพท์	090-197	5179	Email:	Natha.s@nhso.go.th

3.1.4	ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำา นส.ณฐา	ศรีหินกอง	
โทรศัพท์	090-197	5179	Email:	Natha.s@nhso.go.th

3.1.5	บรกิารกรณเีฉพาะอืน่ๆ	(ผูร้บับรกิารสทิธปิระกนัสังคม
ส่งเงินสมทบไม่ครบ	7	เดือนมาใช้บริการคลอด	หรือ
ผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบ 
ไม่ครบ	3	เดือน	หรือผู้รับบริการที่เสียชีวิตก่อนการ 
ลงทะเบียนสิทธิ	หรือกรณีเด็กแรกเกิดทุกราย)

นส.ณฐา	ศรีหินกอง	
โทรศัพท์	090-197	5179	Email:	Natha.s@nhso.go.th

3.2	กรณีเพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ

3.2.1	การล้างไต/ฟอกเลือดล้างไตกรณีผู้ป่วยไตวาย
เฉียบพลัน	(Peritoneal	dialysis	and	 
Hemodialysis	for	acute	renal	failure)

นส.ณฐา	ศรีหินกอง	
โทรศัพท์	090-197	5179	Email:	Natha.s@nhso.go.th

3.2.2	การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอชไอวี นส.ณฐา	ศรีหินกอง	
โทรศัพท์	090-197	5179	Email:	Natha.s@nhso.go.th

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558374   
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1)	การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา	
(Cryptococcal	meningitis)

นส.ณฐา	ศรีหินกอง	
โทรศัพท์	090-197	5179	Email:	Natha.s@nhso.go.th

2)	การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาทตา	
(Cytomegalovirus	retinitis)

นส.ณฐา	ศรีหินกอง	
โทรศัพท์	090-197	5179	Email:	Natha.s@nhso.go.th

3.2.3	โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	fast	
track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน 
ST	(ST-elevated	myocardial	infarction	fast	
track	หรือ	STEMI	fast	track)

นางสร้อยทอง	ย้อยดี	
โทรศัพท์	084-751	2745	Email:	soithong.y@nhso.go.th

3.2.4	การให้เคมีบำาบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษา 
สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นางสร้อยทอง	ย้อยดี
โทรศัพท	์084-751	2745	Email:	soithong.y@nhso.go.th

3.2.5	การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก ผู้รับผิดชอบ	นส.กรกนก	น้อยคำาภา	
โทรศัพท์	090-197	5186	E-mail:	kornkanok.n@nhso.go.th

3.2.6	การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 
ขึ้นจอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์	 
(Laser	project	for	diabetic	retinopathy)

ผู้รับผิดชอบ	นส.กรกนก	น้อยคำาภา	
โทรศัพท์	090-197	5186	E-mail:	kornkanok.n@nhso.go.th

3.2.7	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืด	(Asthma)	 
และผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	(COPD)	

นางสร้อยทอง	ย้อยดี	
โทรศัพท์	084-751	2745	Email:	soithong.y@nhso.go.th

3.2.8	บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด	 
สำาหรับผู้ป่วยผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่

นส.กรกนก	น้อยคำาภา	
โทรศัพท์	090-197	5186	E-mail:	kornkanok.n@nhso.go.th

3.3		กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการกรณี
บริการเฉพาะ

3.3.1	รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัดโรค	
(Instruments)

นส.ณฐา	ศรีหินกอง	
โทรศัพท์	090-197	5179	Email:	Natha.s@nhso.go.th

3.3.2	การดูแลรักษาโรคเลือดออกง่าย	(Hemophilia) นางสุวรรณี	ศรีปราชญ์	
โทรศัพท์	090-197	5183	Email:	Suwannee.s@nhso.go.th

3.3.3	การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง	 
(Hyperbaric	oxygen	therapy)

นส.ณฐา	ศรีหินกอง	
โทรศัพท์	090-197	5179	Email:	Natha.s@nhso.go.th

3.3.4	การจัดการหาดวงตาสำาหรับผู้ป่วยผ่าตัด 
เปลี่ยนกระจกตา

นส.กรกนก	น้อยคำาภา	
โทรศัพท์	090-197	5186	E-mail:	kornkanok.n@nhso.go.th

3.3.5	การผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนอวัยวะ

1)	การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	และการปลูกถ่ายตับ 
ในเด็กกรณีท่อนำ้าดีตีบตันแต่กำาเนิด	หรือตับวาย
จากสาเหตุอื่นๆ

นางสุวรรณ	ีศรีปราชญ	์
โทรศัพท์	090-197	5183	Email:	Suwannee.s@nhso.go.th

2)	การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต	 
(Hematopoietic	stem	cell	transplantation)

นางสุวรรณ	ีศรีปราชญ	์
โทรศัพท์	090-197	5183	Email:	Suwannee.s@nhso.go.th
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3.4	กรณีที่จำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

3.4.1	ค่าสารเมทาโดน	(Methadone)	สำาหรับการให้สาร
เมทาโดนระยะยาว	(Methadone	maintenance	
treatment:	MMT)

นส.ณฐา	ศรีหินกอง	
โทรศัพท์	090-197	5179	Email:	Natha.s@nhso.go.th

3.4.2	การจ่ายกรณียาจำาเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง นส.โชติกา	ชูพงษ์เสริฐ
โทรศัพท์	090-197	5182	Email:	chotika.c@nhso.go.th

3.5	กรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค

3.5.1	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย นางสุวรรณี	ศรีปราชญ์
โทรศัพท์	090-197	5183	Email:	Suwannee.s@nhso.go.th

3.5.2	การดูแลผู้ป่วยวัณโรค จ่าเอกหญิงภัทราพร	โล่ห์เงิน	
โทรศัพท์	090-197	5181	Email:	Patraporn.l@nhso.go.th

3.5.3	การดูแลแบบประคับประคอง	 
(Palliative	care)

นางสร้อยทอง	ย้อยดี	
โทรศัพท์	084-751	2745	Email:	soithong.y@nhso.go.th

4. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นางสรีสอางค	์บุญพระ
โทรศัพท์	081-772	9722	Email:	srisaang.b@nhso.go.th

5. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ นายธวัช	เหลี่ยมสมบัติ	
โทรศัพท์	085-487	5032	Email:	Thawat.l@nhso.go.th

6. บริการแพทย์แผนไทย จ่าเอกหญิงภัทราพร	โล่ห์เงิน	
โทรศัพท์	090-197	5181	Email:	Patraporn.l@nhso.go.th

7. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน นางสรีสอางค์	บุญพระ
โทรศัพท์	081-772	9722	Email:	srisaang.b@nhso.go.th

8. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการ
รักษาพยาบาล	(มาตรา	41)

นายยงยุทธ	เอี่ยมฤทธิ์	
โทรศัพท์	090-197	5178	Email:	Yongyuth.e@nhso.go.th

9. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้
บริการสาธารณสุข

นายยงยุทธ	เอี่ยมฤทธิ์	
โทรศัพท์	090-197	5178	Email:	Yongyuth.e@nhso.go.th

10. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัด
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายอุดมศักดิ์	บุญอร่ามพงษ์
โทรศัพท์	090-197	5180	Email:	udomsak.b@nhso.go.th

11. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐนอก
สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน

นายอุดมศักดิ์	บุญอร่ามพงษ์
โทรศัพท์	090-197	5180	Email:	udomsak.b@nhso.go.th

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558376   
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ส�านักงานหลักประกันสุขภาพเขต 5 ราชบุรี
โทรศัพท์ 032-332 590 โทรส�ร 032-332 593

ประเภทบริก�รเงินกองทุน ผู้ประส�นง�น

บริก�รท�งก�รแพทย์เหม�จ่�ยร�ยหัว

1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

	1.1	บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	 นายธีรสิทธิ	์สุขเจริญ
โทรศัพท	์084-751	2474	Email:	teerasit.s@nhso.go.th

	1.2	บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ	 นางจินตนา	แววสวัสดิ์
โทรศัพท์	090-197	5194	Email:	jintana.w@nhso.go.th

	1.3		การจ่ายตามผลงานการให้บริการผูป่วยนอก	 นายธีรสิทธิ	์สุขเจริญ
โทรศัพท	์084-751	2474	Email:	teerasit.s@nhso.go.th

2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป นางปรางวไล	เหล่าชัย
โทรศัพท์	090-197	5192	Email:	prangwalai.l@nhso.go.th

3.	บริการกรณีเฉพาะ

	3.1	กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น

3.1.1	บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ข้ามจังหวัด

น.ส.ณฐมน	ปิยะรัตนสถิตย์
โทรศัพท์	082-650	9589	Email:	Natamon.p@nhso.go.th

3.1.2	บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด	 
และบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อภายในจังหวัด

นายธีรสิทธิ์	สุขเจริญ
โทรศัพท	์084-751	2474	Email:	teerasit.s@nhso.go.th

3.1.3	ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ น..ส.ณฐมน	ปิยะรัตนสถิตย์
โทรศัพท์	082-650	9589	Email:	Natamon.p@nhso.go.th

3.1.4	ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำา น.ส.ณฐมน	ปิยะรัตนสถิตย์
โทรศัพท์	082-650	9589	Email:	Natamon.p@nhso.go.th

3.1.5	บริการกรณีเฉพาะอื่นๆ	(ผู้รับบริการสิทธิประกันสังคม
ส่งเงินสมทบไม่ครบ	7	เดือนมาใช้บริการคลอด	หรือ
ผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ	 
3	เดือน	หรือผู้รับบริการที่เสียชีวิตก่อนการลงทะเบียน
สิทธิ	หรือกรณีเด็กแรกเกิดทุกราย)

น.ส.ณฐมน	ปิยะรัตนสถิตย์
โทรศัพท์	082-650	9589	Email:	Natamon.p@nhso.go.th

3.2	กรณีเพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ

3.2.1	การล้างไต/ฟอกเลือดล้างไตกรณีผู้ป่วยไตวาย
เฉียบพลัน	(Peritoneal	dialysis	and	 
Hemodialysis	for	acute	renal	failure)

นางวิภาวี	ตันอนุกูล
โทรศัพท	์089-125	5655	Email:	wipawee.t@nhso.go.th

3.2.2	การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอชไอวี

1)	การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา	
(Cryptococcal	meningitis)

นางปรางวไล	เหล่าชัย
โทรศัพท์	090-197	5192	Email:	prangwalai.l@nhso.go.th
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2)	การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาทตา	
(Cytomegalovirus	retinitis)

นางปรางวไล	เหล่าชัย
โทรศัพท์	090-197	5192	Email:	prangwalai.l@nhso.go.th

3.2.3	โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	fast	
track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	 
ST	(ST-elevated	myocardial	infarction	fast	
track	หรือ	STEMI	fast	track)

นางปรางวไล	เหล่าชัย
โทรศัพท์	090-197	5192	Email:	prangwalai.l@nhso.go.th

3.2.4	การให้เคมีบำาบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษา 
สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นางปรางวไล	เหล่าชัย
โทรศัพท์	090-197	5192	Email:	prangwalai.l@nhso.go.th

3.2.5	การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก นางวิภาว	ีตันอนุกูล
โทรศัพท	์089-125	5655	Email:	wipawee.t@nhso.go.th

3.2.6	การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 
ขึ้นจอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์	 
(Laser	project	for	diabetic	retinopathy)

นางวิภาว	ีตันอนุกูล
โทรศัพท	์089-125	5655	Email:	wipawee.t@nhso.go.th

3.2.7	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืด	(Asthma)	 
และผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	(COPD)	

นางวิภาว	ีตันอนุกูล
โทรศัพท	์089-125	5655	Email:	wipawee.t@nhso.go.th

3.2.8	บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด	 
สำาหรับผู้ป่วยผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่

นางวิภาว	ีตันอนุกูล
โทรศัพท	์089-125	5655	Email:	wipawee.t@nhso.go.th

3.3		กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการกรณี
บริการเฉพาะ

3.3.1	รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัดโรค	
(Instruments)

น.ส.ณฐมน	ปิยะรัตนสถิตย์
โทรศัพท์	082-650	9589	Email:	Natamon.p@nhso.go.th

3.3.2	การดูแลรักษาโรคเลือดออกง่าย	(Hemophilia) นางวิภาวี	ตันอนุกูล
โทรศัพท	์089-125	5655	Email:	wipawee.t@nhso.go.th

3.3.3	การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง	 
(Hyperbaric	oxygen	therapy)

น.ส.ณฐมน	ปิยะรัตนสถิตย์
โทรศัพท์	082-650	9589	Email:	Natamon.p@nhso.go.th

3.3.4	การจัดการหาดวงตาสำาหรับผู้ป่วยผ่าตัด 
เปลี่ยนกระจกตา

นางวิภาว	ีตันอนุกูล
โทรศัพท	์089-125	5655	Email:	wipawee.t@nhso.go.th

3.3.5	การผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนอวัยวะ

1)	การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	และการปลูกถ่ายตับ 
ในเด็กกรณีท่อนำ้าดีตีบตันแต่กำาเนิด	 
หรือตับวายจากสาเหตุอื่นๆ

นางวิภาว	ีตันอนุกูล
โทรศัพท	์089-125	5655	Email:	wipawee.t@nhso.go.th

2)	การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต	 
(Hematopoietic	stem	cell	transplantation)

นางวิภาว	ีตันอนุกูล
โทรศัพท	์089-125	5655	Email:	wipawee.t@nhso.go.th

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558378   
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3.4	กรณีที่จำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

3.4.1	ค่าสารเมทาโดน	(Methadone)	สำาหรับการให้สาร
เมทาโดนระยะยาว	(Methadone	maintenance	
treatment:	MMT)

นางปรางวไล	เหล่าชัย
โทรศัพท์	090-197	5192	Email:	prangwalai.l@nhso.go.th

3.4.2	การจ่ายกรณียาจำาเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง นางปรางวไล	เหล่าชัย
โทรศัพท์	090-197	5192	Email:	prangwalai.l@nhso.go.th

3.5	กรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค

3.5.1	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย นางวิภาว	ีตันอนุกูล
โทรศัพท	์089-125	5655	Email:	wipawee.t@nhso.go.th

3.5.2	การดูแลผู้ป่วยวัณโรค นางสุกัญญา	วงศ์ศิริ
โทรศัพท	์086-173	9907	Email:	sukunya.w@nhso.go.th

3.5.3	การดูแลแบบประคับประคอง	(Palliative	care) น.ส.สายพันธ	์พึ่งพระคุ้มครอง	
โทรศัพท์	090-7-197	5190	Email:	saipun.p@nhso.go.th

4. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นางตาบทิพย์	คงขำา	
โทรศัพท์	084-439	0118	Email:	tabtip.k@nhso.go.th

5. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ น.ส.สายพันธ	์พึ่งพระคุ้มครอง	
โทรศัพท์	090-7-197	5190	Email:	saipun.p@nhso.go.th

6. บริการแพทย์แผนไทย นางตาบทิพย์	คงขำา	
โทรศัพท์	084-439	0118	Email:	tabtip.k@nhso.go.th

7. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน นายธีรสิทธิ์	สุขเจริญ
โทรศัพท	์084-751	2474	Email:	teerasit.s@nhso.go.th

8. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการ
รักษาพยาบาล	(มาตรา	41)

นางจันทนา	พิณทิพย์
โทรศัพท์	084-751	2554	Email:	juntana.p@nhso.go.th

9. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้
บริการสาธารณสุข

นางจันทนา	พิณทิพย์
โทรศัพท์	084-751	2554	Email:	juntana.p@nhso.go.th

10. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัด
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นางวิภาว	ีตันอนุกูล
โทรศัพท	์089-125	5655	Email:	wipawee.t@nhso.go.th

11. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐนอก
สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน

นางวิภาว	ีตันอนุกูล
โทรศัพท	์089-125	5655	Email:	wipawee.t@nhso.go.th
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ส�านักงานหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง 
โทรศัพท์ 038-864 313-9 โทรส�ร 038-864 320

ประเภทบริก�รเงินกองทุน ผู้ประส�นง�น

บริก�รท�งก�รแพทย์เหม�จ่�ยร�ยหัว

1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

	1.1	บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	 นายตรารัศมิ์	นาคดิลก
โทรศัพท์	081-170	4083	Email:	trarus.n@nhso.go.th

	1.2	บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ	 นายทวีสิทธิ	์สมัครสมาน
โทรศัพท์	085-212	8788	Email:	thaweesit.s@nhso.go.th

	1.3		การจ่ายตามผลงานการให้บริการผูป่วยนอก	 นายตรารัศมิ์	นาคดิลก
โทรศัพท์	081-170	4083	Email:	trarus.n@nhso.go.th

2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป นางพิทยา	สิงห์โตทอง
โทรศัพท์	084-	751	2763	Email:	pittaya.s@nhso.go.th

3.	บริการกรณีเฉพาะ

	3.1	กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น

3.1.1	บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ข้ามจังหวัด

นางพิทยา	สิงห์โตทอง
โทรศัพท์	084-751	2763	Email:	pittaya.s@nhso.go.th

3.1.2	บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด	 
และบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อภายในจังหวัด

นางพิทยา	สิงห์โตทอง
โทรศัพท์	084-751	2763	Email:	pittaya.s@nhso.go.th

3.1.3	ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ นางพิทยา	สิงห์โตทอง
โทรศัพท์	084-751	2763	Email:	pittaya.s@nhso.go.th

3.1.4	ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำา	 นางพิทยา	สิงห์โตทอง
โทรศัพท์	084-751	2763	Email:	pittaya.s@nhso.go.th

3.1.5	บริการกรณีเฉพาะอื่นๆ	(ผู้รับบริการสิทธิประกันสังคม
ส่งเงินสมทบไม่ครบ	7	เดือนมาใช้บริการคลอด	หรือ
ผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ	 
3	เดือน	หรือผู้รับบริการที่เสียชีวิตก่อนการลงทะเบียน
สิทธิ	หรือกรณีเด็กแรกเกิดทุกราย)

นางพิทยา	สิงห์โตทอง
โทรศัพท์	084-751	2763	Email:	pittaya.s@nhso.go.th

3.2	กรณีเพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ

3.2.1	การล้างไต/ฟอกเลือดล้างไตกรณีผู้ป่วยไตวาย
เฉียบพลัน	(Peritoneal	dialysis	and	 
Hemodialysis	for	acute	renal	failure)

นางสาวอิศรียพิชญ์	ตีระเมธี
โทรศัพท์	092-282	3928	Email:	issareeyapit.t@nhso.go.th

3.2.2	การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอชไอวี

1)	การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา	
(Cryptococcal	meningitis)

นางสาวอิศรียพิชญ์	ตีระเมธี
โทรศัพท์	092-282	3928	Email:	issareeyapit.t@nhso.go.th

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558380   
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2)	การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาทตา	
(Cytomegalovirus	retinitis)

นางสาวอิศรียพิชญ	์ตีระเมธี
โทรศัพท์	092-282	3928	Email:	issareeyapit.t@nhso.go.th

3.2.3	โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	fast	
track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	 
ST	(ST-elevated	myocardial	infarction	fast	
track	หรือ	STEMI	fast	track)

นางสริตา	ศรีมะเริง
โทรศัพท์	090-197	5284	Email:	sarita.s@nhso.go.th

3.2.4	การให้เคมีบำาบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษา 
สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นางสริตา	ศรีมะเริง
โทรศัพท์	090-197	5284	Email:	sarita.s@nhso.go.th

3.2.5	การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก นางสริตา	ศรีมะเริง
โทรศัพท์	090-197	5284	Email:	sarita.s@nhso.go.th

3.2.6	การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 
ขึ้นจอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์	 
(Laser	project	for	diabetic	retinopathy)

นางสริตา	ศรีมะเริง
โทรศัพท์	090-197	5284	Email:	sarita.s@nhso.go.th

3.2.7	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืด	(Asthma)	 
และผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	(COPD)	

นางสาวอิศรียพิชญ์	ตีระเมธี
โทรศัพท์	092-282	3928	Email:	issareeyapit.t@nhso.
go.th

3.2.8	บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด	 
สำาหรับผู้ป่วยผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่

นายสุพล	เอกวณิชสกุลพร
โทรศัพท์	090-197	5199	Email:	surapol.a@nhso.go.th

3.3	กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการกรณี
บริการเฉพาะ

3.3.1	รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัดโรค	
(Instruments)

นางพิทยา	สิงห์โตทอง
โทรศัพท์	084-751	2763	Email:	pittaya.s@nhso.go.th

3.3.2	การดูแลรักษาโรคเลือดออกง่าย	(Hemophilia) นางสริตา	ศรีมะเริง
โทรศัพท์	090-197	5284	Email:	sarita.s@nhso.go.th

3.3.3	การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง	 
(Hyperbaric	oxygen	therapy)

นางพิทยา	สิงห์โตทอง
โทรศัพท์	084-751	2763	Email:	pittaya.s@nhso.go.th

3.3.4	การจัดการหาดวงตาสำาหรับผู้ป่วยผ่าตัด 
เปลี่ยนกระจกตา

นางสาวอิศรียพิชญ์	ตีระเมธี
โทรศัพท์	092-282	3928	Email:	issareeyapit.t@nhso.go.th

3.3.5	การผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนอวัยวะ

1)	การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	และการปลูกถ่ายตับ 
ในเด็กกรณีท่อนำ้าดีตีบตันแต่กำาเนิด	หรือตับวาย
จากสาเหตุอื่นๆ

นางสริตา	ศรีมะเริง
โทรศัพท์	090-197	5284	Email:	sarita.s@nhso.go.th

2)	การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต	 
(Hematopoietic	stem	cell	transplantation)

นางสริตา	ศรีมะเริง
โทรศัพท์	090-197	5284	Email:	sarita.s@nhso.go.th
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3.4	กรณีที่จำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

3.4.1	ค่าสารเมทาโดน	(Methadone)	สำาหรับการให้สาร
เมทาโดนระยะยาว	(Methadone	maintenance	
treatment:	MMT)

นางพิทยา	สิงห์โตทอง
โทรศัพท์	084-751	2763	Email:	pittaya.s@nhso.go.th

3.4.2	การจ่ายกรณียาจำาเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง นางสาวอิศรียพิชญ์	ตีระเมธี
โทรศัพท์	092-282	3928	Email:	issareeyapit.t@nhso.go.th

3.5	กรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค

3.5.1	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย นางสริตา	ศรีมะเริง
โทรศัพท์	090-197	5284	Email:	sarita.s@nhso.go.th

3.5.2	การดูแลผู้ป่วยวัณโรค นางสาวอิศรียพิชญ์	ตีระเมธี
โทรศัพท์	092-282	3928	Email:	issareeyapit.t@nhso.go.th

3.5.3	การดูแลแบบประคับประคอง	(Palliative	care) นางสาวอิศรียพิชญ์	ตีระเมธี
โทรศัพท์	092-282	3928	Email:	issareeyapit.t@nhso.go.th

4. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นายสุพล	เอกวณิชสกุลพร
โทรศัพท์	090-197	5199	Email:	surapol.a@nhso.go.th

5. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ นายอัษฎาวุธ	สาระสิทธิ์
โทรศัพท	์084-544	1004	Email:	adsadawut.s@nhso.go.th

6. บริการแพทย์แผนไทย นางสาวชลธพร	คงจำานงค์
โทรศัพท์	092-246	5759	Email:	chonthaporn.k@nhso.go.th

7. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน นายทวีสิทธิ	์สมัครสมาน
โทรศัพท์	085-212	8788	Email:	thaweesit.s@nhso.go.th

8. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการ
รักษาพยาบาล	(มาตรา	41)

นางสาวรฎาศิริ	ศิริคช
โทรศัพท	์090-197	5201	Email:	radasiri.s@nhso.go.th

9. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้
บริการสาธารณสุข

นางสาวรฎาศิร	ิศิริคช
โทรศัพท	์090-197	5201	Email:	radasiri.s@nhso.go.th

10. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัด
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายตรารัศมิ์	นาคดิลก
โทรศัพท	์081-170	4083	Email:	trarus.n@nhso.go.th

11. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐนอก
สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน

นายตรารัศมิ	์นาคดิลก
โทรศัพท	์081-170	4083	Email:	trarus.n@nhso.go.th

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558382   
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ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-365 111 โทรส�ร. 043-365 200

ประเภทบริก�รเงินกองทุน ผู้ประส�นง�น

บริก�รท�งก�รแพทย์เหม�จ่�ยร�ยหัว

1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

	1.1	บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ นายวีระศักดิ์	ชนะมาร
โทรศัพท์	090-197	5204	Email:	weerasak.c@nhso.go.th

	1.2	บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ นางสาวสุขิตา สละ
โทรศัพท์	090-197	5072	Email:	suketa.s@nhso.go.th

	1.3		การจ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก นายเกรียงศักดิ์	แก้วไสย
โทรศัพท์	084-700	1663	Email:	kriengsak.k@nhso.go.th

2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป นางนาฏญา สังขวัฒน์
โทรศัพท	์090-197	5210	Email:	nataya.s@nhso.go.th

3.	บริการกรณีเฉพาะ

	3.1	กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น

3.1.1	บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ข้ามจังหวัด

นางนาฏญา สังขวัฒน์
โทรศัพท์	090-197	5210	Email:	nataya.s@nhso.go.th

3.1.2	บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด	 
และบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อภายในจังหวัด

นายวีระศักดิ์	ชนะมาร
โทรศัพท์	090-197	5204	Email:	weerasak.c@nhso.go.th

3.1.3	ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ นางนาฏญา สังขวัฒน์
โทรศัพท์	090-197	5210	Email:	nataya.s@nhso.go.th

3.1.4	ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำา นางนาฏญา สังขวัฒน์
โทรศัพท์	090-197	5210	Email:	nataya.s@nhso.go.th

3.1.5	บริการกรณีเฉพาะอื่นๆ	(ผู้รับบริการสิทธิประกันสังคม
ส่งเงินสมทบไม่ครบ	7	เดือนมาใช้บริการคลอด	หรือ
ผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ	 
3	เดือน	หรือผู้รับบริการที่เสียชีวิตก่อนการลงทะเบียน
สิทธิ	หรือกรณีเด็กแรกเกิดทุกราย)

นายพชระ	น้อยสมบัติ
โทรศัพท์	086-451	5757	Email:	pothchara.n@nhso.go.th

3.2	กรณีเพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ

3.2.1	การล้างไต/ฟอกเลือดล้างไตกรณีผู้ป่วยไตวาย
เฉียบพลัน	(Peritoneal	dialysis	and	Hemodialysis	
for	acute	renal	failure)

นางสาวสิทธิพร จันโทภาส
โทรศัพท์	090-197	5205	Email:	sithiporn.c@nhso.go.th

3.2.2	การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอชไอวี

1)	การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา	
(Cryptococcal	meningitis)

นางสาววิไลพร	ใหญ่สูงเนิน
โทรศัพท	์093-545	9565	Email:	wilaiporn.y@nhso.go.th
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2)	การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาทตา	
(Cytomegalovirus	retinitis)

นางสาววิไลพร	ใหญ่สูงเนิน
โทรศัพท	์093-545	9565	Email:	wilaiporn.y@nhso.go.th

3.2.3	โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	fast	
track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	 
ST	(ST-elevated	myocardial	infarction	fast	
track	หรือ	STEMI	fast	track)

นางศรีพิจิตร	ธาตุเพชร
โทรศัพท์	089-969	6510	Email:	sripijit.t@nhso.go.th

3.2.4	การให้เคมีบำาบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษา 
สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นางศรีพิจิตร	ธาตุเพชร
โทรศัพท์	089-969	6510	Email:	sripijit.t@nhso.go.th

3.2.5	การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก นางสายใจ	สายปัญญา
โทรศัพท์	090-197	5206	Email:	saijai.s@nhso.go.th

3.2.6	การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 
ขึ้นจอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์	 
(Laser	project	for	diabetic	retinopathy)

นางสายใจ	สายปัญญา
โทรศัพท์	090-197	5206	Email:	saijai.s@nhso.go.th

3.2.7	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืด	(Asthma)	 
และผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	(COPD)	

นางสายใจ	สายปัญญา
โทรศัพท์	090-197	5206	Email:	saijai.s@nhso.go.th

3.2.8	บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด	 
สำาหรับผู้ป่วยผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่

นายวีระศักดิ์	ชนะมาร
โทรศัพท	์090-197	5204	Email:	weerasak.c@nhso.go.th

3.3		กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการกรณี
บริการเฉพาะ

3.3.1	รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัดโรค	
(Instruments)

นางนาฏญา สังขวัฒน์
โทรศัพท์	090-197	5210	Email:	nataya.s@nhso.go.th

3.3.2	การดูแลรักษาโรคเลือดออกง่าย	(Hemophilia) นางศรีพิจิตร	ธาตุเพชร
โทรศัพท์	089-969	6510	Email:	sripijit.t@nhso.go.th

3.3.3	การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง	(Hyperbaric	
oxygen	therapy)

นางนาฏญา สังขวัฒน์
โทรศัพท์	090-197	5210	Email:	nataya.s@nhso.go.th

3.3.4	การจัดการหาดวงตาสำาหรับผู้ป่วยผ่าตัด 
เปลี่ยนกระจกตา

นางสายใจ	สายปัญญา
โทรศัพท์	090-197	5206	Email:	saijai.s@nhso.go.th

3.3.5	การผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนอวัยวะ

1)	การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	และการปลูกถ่ายตับ 
ในเด็กกรณีท่อนำ้าดีตีบตันแต่กำาเนิด	หรือตับวาย
จากสาเหตุอื่นๆ

นางศรีพิจิตร	ธาตุเพชร
โทรศัพท์	089-969	6510	Email:	sripijit.t@nhso.go.th

2)	การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต	 
(Hematopoietic	stem	cell	transplantation)

นางศรีพิจิตร	ธาตุเพชร
โทรศัพท์	089-969	6510	Email:	sripijit.t@nhso.go.th

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558384   
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3.4	กรณีที่จำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

3.4.1	ค่าสารเมทาโดน	(Methadone)	สำาหรับการให้ 
สารเมทาโดนระยะยาว	(Methadone	maintenance	
treatment:	MMT)

นางสาววิไลพร	ใหญ่สูงเนิน
โทรศัพท์	093-545	9565	Email:	wilaiporn.y@nhso.go.th

3.4.2	การจ่ายกรณียาจำาเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง นางสาววิไลพร	ใหญ่สูงเนิน
โทรศัพท์	093-545	9565	Email:	wilaiporn.y@nhso.go.th

3.5		กรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค

3.5.1	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย นายปรเมศร	์เพ็งสว่าง
โทรศัพท์	090-197	5209	Email:	poramete.p@nhso.go.th

3.5.2	การดูแลผู้ป่วยวัณโรค นางสาววิไลพร	ใหญ่สูงเนิน
โทรศัพท์	093-545	9565	Email:	wilaiporn.y@nhso.go.th

3.5.3	การดูแลแบบประคับประคอง	 
(Palliative	care)

นางศรีพิจิตร	ธาตุเพชร
โทรศัพท์	089-969	6510	Email:	sripijit.t@nhso.go.th

4. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นายดุสิต	ศรีโคตร
โทรศัพท์	084-700	1667	Email:	dusit.s@nhso.go.th

นายปรเมศร	์เพ็งสว่าง
โทรศัพท์	090-197	5209	Email:	poramete.p@nhso.go.th

5. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ นายดุสิต	ศรีโคตร
โทรศัพท์	084-700	1667	Email:	dusit.s@nhso.go.th

6. บริการแพทย์แผนไทย นายปรเมศร	์เพ็งสว่าง
โทรศัพท์	090-197	5209	Email:	poramete.p@nhso.go.th

7. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน นางสาวรักจุฬา	ตังตระกูล
โทรศัพท์	090-197	5203	Email:	rugchula.t@nhso.go.th

8. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการ
รักษาพยาบาล	(มาตรา	41)

นางสุพรรณี	ซีแลนเดอร์
โทรศัพท์	090-197	5208	Email:	supannee.s@nhso.go.th

9. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้
บริการสาธารณสุข

นางสายใจ	สายปัญญา
โทรศัพท์	090-197	5206	Email:	saijai.s@nhso.go.th

10. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัด
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายวีระศักดิ์	ชนะมาร
โทรศัพท์	090-197	5204	Email:	weerasak.c@nhso.go.th

11. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐนอก
สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน

นายวีระศักดิ์	ชนะมาร
โทรศัพท์	090-197	5204	Email:	weerasak.c@nhso.go.th
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บริก�รท�งก�รแพทย์เหม�จ่�ยร�ยหัว

1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

	1.1	บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ นายรังสรรค์	ศรีภิรมย์
โทรศัพท์	083-599	2262	Email:	rangsan.s@nhso.go.th

	1.2	บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ นางสาวอุษณีย์	หลอดเณร
โทรศัพท์	089-842	8690	Email:	utsanee.l@nhso.go.th

	1.3		การจ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก นายรังสรรค์	ศรีภิรมย์
โทรศัพท์	083-599	2262	Email:	rangsan.s@nhso.go.th

2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป นางสาวสินีนุศ	สันติรักษ์พงษ์
โทรศัพท์	081-965	5492	Email:	sineenus.s@nhso.go.th

3.	บริการกรณีเฉพาะ

	3.1	กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น นางสาวสินีนุศ	สันติรักษ์พงษ์
โทรศัพท์	081-965	5492	Email:	sineenus.s@nhso.go.th

3.1.1	บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ข้ามจังหวัด

นางสาวสินีนุศ	สันติรักษ์พงษ์
โทรศัพท์	081-965	5492	Email:	sineenus.s@nhso.go.th

3.1.2	บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด	 
และบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อภายในจังหวัด

นางสาวสินีนุศ	สันติรักษ์พงษ์
โทรศัพท์	081-965	5492	Email	:sineenus.s@nhso.go.th

3.1.3	ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ นางสาวสินีนุศ	สันติรักษ์พงษ์
โทรศัพท์	081-965	5492	Email	:sineenus.s@nhso.go.th

3.1.4	ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำา นางสาวสินีนุศ	สันติรักษ์พงษ์
โทรศัพท์	081-965	5492	Email	:sineenus.s@nhso.go.th

3.1.5	บรกิารกรณเีฉพาะอืน่ๆ	(ผูร้บับรกิารสทิธปิระกนัสงัคม
ส่งเงินสมทบไม่ครบ	7	เดือนมาใช้บริการคลอด	หรือ
ผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ	 
3	เดือน	หรือผู้รับบริการที่เสียชีวิตก่อนการ 
ลงทะเบียนสิทธิ	หรือกรณีเด็กแรกเกิดทุกราย)

นางสาวสินีนุศ	สันติรักษ์พงษ์
โทรศัพท์	081-965	5492	Email	:sineenus.s@nhso.go.th

3.2	กรณีเพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ

3.2.1	การล้างไต/ฟอกเลือดล้างไตกรณีผู้ป่วยไตวาย
เฉียบพลัน	(Peritoneal	dialysis	and	 
Hemodialysis	for	acute	renal	failure)

นางสาวยูริสา	แสนหูม
โทรศัพท์	090-197	5217	Email	:yurisa.s@nhso.go.th

3.2.2	การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอชไอวี นายรัฐพงศ์	ขันเดช
โทรศัพท	์090-197	5220	Email	:ruttapong.k@nhso.go.th

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558386   
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1)	การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา	
(Cryptococcal	meningitis)

นายรัฐพงศ	์ขันเดช
โทรศัพท์	090-197	5220	Email	:ruttapong.k@nhso.go.th

2)	การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาทตา	
(Cytomegalovirus	retinitis)

นายรัฐพงศ์	ขันเดช
โทรศัพท์	090-197	5220	Email	:ruttapong.k@nhso.go.th

3.2.3	โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	fast	
track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	 
ST	(ST-elevated	myocardial	infarction	fast	
track	หรือ	STEMI	fast	track)

นางสาวยูริสา	แสนหูม
โทรศัพท	์090-197	5217	Email	:yurisa.s@nhso.go.th:

3.2.4	การให้เคมีบำาบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษา 
สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นางสาวยูริสา	แสนหูม
โทรศัพท	์090-197	5217	Email	:yurisa.s@nhso.go.th

3.2.5	การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก นางระวิวรรณ	วันศรี
โทรศัพท์	084-439	0144	Email	:raviwan.w@nhso.go.th

3.2.6	การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 
ขึ้นจอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์	 
(Laser	project	for	diabetic	retinopathy)

นางระวิวรรณ	วันศรี
โทรศัพท์	084-439	0144	Email	:raviwan.w@nhso.go.th

3.2.7	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืด	(Asthma)	 
และผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	(COPD)	

นางสาวนิศาชล	เทพา
โทรศัพท	์088-557	1731	Email	:nisachol.t@nhso.go.th

3.2.8	บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด	 
สำาหรับผู้ป่วยผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่

นางระวิวรรณ	วันศรี
โทรศัพท์	084-439	0144	Email	:raviwan.w@nhso.go.th

3.3	กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการกรณี
บริการเฉพาะ

3.3.1	รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัดโรค	
(Instruments)

นางสาวสินีนุศ	สันติรักษ์พงษ์
โทรศัพท์	081-965	5492	Email	:sineenus.s@nhso.go.th	

3.3.2	การดูแลรักษาโรคเลือดออกง่าย	 
(Hemophilia)

นางสาวนิศาชล	เทพา
โทรศัพท	์088-557	1731	Email	:nisachol.t@nhso.go.th

3.3.3	การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง 
(Hyperbaric	oxygen	therapy)

นางสาวสินีนุศ	สันติรักษ์พงษ์
โทรศัพท์	081-965	5492	Email	:sineenus.s@nhso.go.th

3.3.4	การจัดการหาดวงตาสำาหรับผู้ป่วยผ่าตัด 
เปลี่ยนกระจกตา

นางสาวยูริสา	แสนหูม
โทรศัพท	์090-197	5217	Email	:yurisa.s@nhso.go.th:

3.3.5	การผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนอวัยวะ

1)	การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	และการปลูกถ่ายตับ 
ในเด็กกรณีท่อนำ้าดีตีบตันแต่กำาเนิด	หรือตับวาย
จากสาเหตุอื่นๆ

นางสาวยูริสา	แสนหูม
โทรศัพท	์090-197	5217	Email	:yurisa.s@nhso.go.th:

2)	การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต	 
(Hematopoietic	stem	cell	transplantation)

นางสาวยูริสา	แสนหูม
โทรศัพท	์090-197	5217	Email:	yurisa.s@nhso.go.th:
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3.4	กรณีที่จำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

3.4.1	ค่าสารเมทาโดน	(Methadone)	สำาหรับการให้สาร
เมทาโดนระยะยาว	(Methadone	maintenance	
treatment:	MMT)

นายรัฐพงศ์	ขันเดช
โทรศัพท์	090-197	5220	Email:	ruttapong.k@nhso.go.th

3.4.2	การจ่ายกรณียาจำาเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง นายรัฐพงศ	์ขันเดช
โทรศัพท์	090-197	5220	Email:	ruttapong.k@nhso.go.th

3.5	กรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค

3.5.1	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย นางสาวนิศาชล	เทพา
โทรศัพท์	088-557	1731	Email:	nisachol.t@nhso.go.th

3.5.2	การดูแลผู้ป่วยวัณโรค นายรัฐพงศ์	ขันเดช
โทรศัพท์	090-197	5220	Email:	ruttapong.k@nhso.go.th

3.5.3	การดูแลแบบประคับประคอง	(Palliative	care) นางสาวยูริสา	แสนหูม
โทรศัพท์	090-197	5217	Email:	yurisa.s@nhso.go.th

4. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นางระวิวรรณ	วันศรี
โทรศัพท์	084-439	0144	Email:	raviwan.w@nhso.go.th

5. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ นางสาวเพชร	ีเหล่าพิลัย
โทรศัพท์	090-197-5219	Email:	petcharee.l@nhso.go.th

6. บริการแพทย์แผนไทย นางสาวอุษณีย	์หลอดเณร
โทรศัพท	์089-842	8690	Email:	utsanee.l@nhso.go.th

7. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน นางสาวสินีนุศ	สันติรักษ์พงษ์
โทรศัพท์	081-965	5492	Email:	sineenus.s@nhso.go.th

8. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการ
รักษาพยาบาล	(มาตรา	41)

นางวันรพี	สมณช้างเผือก
โทรศัพท	์089-142	8740	Email:	wanrapee.s@nhso.go.th

9. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการ 
ให้บริการสาธารณสุข

นางสาวนิศาชล	เทพา
โทรศัพท์	088-557	1731	Email:	nisachol.t@nhso.go.th	

10. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัด
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นางสาวสินีนุศ	สันติรักษ์พงษ์
โทรศัพท์	081-965	5492	Email:	sineenus.s@nhso.go.th:

11. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐนอก
สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน

นางสาวสินีนุศ	สันติรักษ์พงษ์
โทรศัพท์	081-965	5492	Email:	sineenus.s@nhso.go.th

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558388   
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ส�านักงานหลักประกันสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา 
โทรศัพท์ 044-248 870-4 โทรส�ร 044-248 875

ประเภทบริก�รเงินกองทุน ผู้ประส�นง�น

บริก�รท�งก�รแพทย์เหม�จ่�ยร�ยหัว

1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

	1.1	บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ นายสัณทว	ีเข็มขัด 
โทรศัพท์	090-197	5228	Email:	santawee.k@nhso.go.th 

	1.2	บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ นางสุภาพรรณ	กิตติวิศิษฎ์ 
โทรศัพท์	 089-949	1846	Email:	supapan.k@nhso.go.th 

	1.3		การจ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก นายอภิศักดิ์	เข็มพิลา 
โทรศัพท์	085-773	0364	Email:	apisak.k@nhso.go.th 

2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป นางพรพิศ	หนองขุ่นสาร 
โทรศัพท์	081-170	3915	Email:	pornpis.n@nhso.go.th 

3.	บริการกรณีเฉพาะ

	3.1	กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น  

3.1.1	บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ข้ามจังหวัด

นางสาวชนกฉัตร	อย่าเสียสัตย์ 
โทรศัพท์	090-569	8356	Email:	chanokchut.y@nhso.go.th 

3.1.2	บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด	 
และบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อภายในจังหวัด

นางสาวชนกฉัตร	อย่าเสียสัตย์ 
โทรศัพท์	090-569	8356	Email:	chanokchut.y@nhso.go.th 

3.1.3	ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ นางสาวชนกฉัตร	อย่าเสียสัตย์ 
โทรศัพท์	090-569	8356	Email:	chanokchut.y@nhso.go.th 

3.1.4	ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำา	 นางสาวชนกฉัตร	อย่าเสียสัตย์ 
โทรศัพท์	090-569	8356	Email:	chanokchut.y@nhso.go.th 

3.1.5	บริการกรณีเฉพาะอื่นๆ	(ผู้รับบริการสิทธิประกัน
สังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ	7	เดือนมาใช้บริการคลอด	
หรือผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบ 
ไม่ครบ	3	เดือน	หรือผู้รับบริการที่เสียชีวิตก่อนการลง
ทะเบียนสิทธิ	หรือกรณีเด็กแรกเกิดทุกราย)

นางสาวชนกฉัตร	อย่าเสียสัตย์ 
โทรศัพท์	090-569	8356	Email:	chanokchut.y@nhso.go.th 

3.2	กรณีเพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ นายอานิตย์	บุตะคุ 
โทรศัพท์	090-197	5229	Email:	anit.b@nhso.go.th 

3.2.1	การล้างไต/ฟอกเลือดล้างไตกรณีผู้ป่วยไตวาย
เฉียบพลัน	(Peritoneal	dialysis	and	 
Hemodialysis	for	acute	renal	failure)

นางสาวอรุณรัศม์	กุนา 
โทรศัพท์	090-197	5223	Email:	arunruch.k@nhso.go.th 

3.2.2	การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอชไอวี นางสาวสกุลรัตน์	อภัยศรี
โทรศัพท์	090-970	8445	Email:	sakulrat.a@nhso.go.th 
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ประเภทบริก�รเงินกองทุน ผู้ประส�นง�น

1)	การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา	
(Cryptococcal	meningitis)

นางสาวชนกฉัตร	อย่าเสียสัตย์ 
โทรศัพท์	090-569	8356	Email:	chanokchut.y@nhso.go.th 

2)	การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาทตา	
(Cytomegalovirus	retinitis)

นางสาวชนกฉัตร	อย่าเสียสัตย์ 
โทรศัพท์	090-569	8356	Email:	chanokchut.y@nhso.go.th 

3.2.3	โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	fast	
track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	 
ST	(ST-elevated	myocardial	infarction	fast	
track	หรือ	STEMI	fast	track)

นางพิณทิพย	์กึนพันธ์ 
โทรศัพท์	084-439	0103	Email:	pintip.g@nhso.go.th 

3.2.4	การให้เคมีบำาบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษา 
สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นางพิณทิพย	์กึนพันธ์ 
โทรศัพท์	084-439	0103	Email:	pintip.g@nhso.go.th 

3.2.5	การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก นางสาวอรุณรัศม์	กุนา 
โทรศัพท์	090-197	5223	Email:	arunruch.k@nhso.go.th 

3.2.6	การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 
ขึ้นจอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์	 
(Laser	project	for	diabetic	retinopathy)

นางสาวอรุณรัศม์	กุนา 
โทรศัพท์	090-197	5223	Email:	arunruch.k@nhso.go.th 

3.2.7	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืด	(Asthma)	 
และผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	(COPD)	

นางสาวสุวรา	สุเมธาราวดี 
โทรศัพท์	085-859	8488	Email:	suwara.s@nhso.go.th 

3.2.8	บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด	สำาหรับผู้ป่วย
ผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่

นายพูนชัย	ไตรภูธร 
โทรศัพท์	089-428	2862	Email:	poonchai.t@nhso.go.th 

3.3		กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการกรณี
บริการเฉพาะ

นางพรพิศ	หนองขุ่นสาร 
โทรศัพท์	081-170	3915	Email:	pornpis.n@nhso.go.th 

3.3.1	รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัดโรค	
(Instruments)

นางสาวชนกฉัตร	อย่าเสียสัตย์ 
โทรศัพท์	090-569	8356	Email:	chanokchut.y@nhso.go.th 

3.3.2	การดูแลรักษาโรคเลือดออกง่าย	(Hemophilia) นางสาวสุวรา	สุเมธาราวดี 
โทรศัพท์	085-859	8488	Email:	suwara.s@nhso.go.th 

3.3.3	การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง	 
(Hyperbaric	oxygen	therapy)

นางพิณทิพย์	กึนพันธ์ 
โทรศัพท์	084-439	0103	Email:	pintip.g@nhso.go.th 

3.3.4	การจัดการหาดวงตาสำาหรับผู้ป่วยผ่าตัด 
เปลี่ยนกระจกตา

นางสาวอรุณรัศม์	กุนา 
โทรศัพท์	090-197	5223	Email:	arunruch.k@nhso.go.th 

3.3.5	การผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนอวัยวะ นางพิณทิพย์	กึนพันธ์ 
โทรศัพท์	084-439	0103	Email:	pintip.g@nhso.go.th 

1)	การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	และการปลูกถ่ายตับ 
ในเด็กกรณีท่อนำ้าดีตีบตันแต่กำาเนิด	หรือตับวาย
จากสาเหตุอื่นๆ

นางพิณทิพย	์กึนพันธ์ 
โทรศัพท์	084-439	0103	Email:	pintip.g@nhso.go.th 

2)	การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต	 
(Hematopoietic	stem	cell	transplantation)

นางพิณทิพย	์กึนพันธ์ 
โทรศัพท์	084-439	0103	Email:	pintip.g@nhso.go.th 

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558390   
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ประเภทบริก�รเงินกองทุน ผู้ประส�นง�น

3.4	กรณีที่จำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด ภญ.พงศ์ผกา	ภัณฑลักษณ์ 
โทรศัพท์	089-845	8529	Email:	pongpaka.p@nhso.go.th 

3.4.1	ค่าสารเมทาโดน	(Methadone)	สำาหรับการให้สาร
เมทาโดนระยะยาว	(Methadone	maintenance	
treatment:	MMT)

ภญ.พงศ์ผกา	ภัณฑลักษณ์ 
โทรศัพท์	089-845	8529	Email:	pongpaka.p@nhso.go.th 

3.4.2	การจ่ายกรณียาจำาเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง ภญ.พงศ์ผกา	ภัณฑลักษณ์ 
โทรศัพท์	089-845	8529	Email:	pongpaka.p@nhso.go.th 

3.5	กรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค นางพิณทิพย์	กึนพันธ์ 
โทรศัพท์	084-439	0103	Email:	pintip.g@nhso.go.th 

3.5.1	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย นายพูนชัย	ไตรภูธร 
โทรศัพท์	089-428	2862	Email:	poonchai.t@nhso.go.th 

3.5.2	การดูแลผู้ป่วยวัณโรค นางสาวสกุลรัตน	์อภัยศรี
โทรศัพท์	090-970	8445	Email:	sakulrat.a@nhso.go.th 

3.5.3	การดูแลแบบประคับประคอง	(Palliative	care) นางสาวสุวรา	สุเมธาราวดี 
โทรศัพท	์085-859	8488	Email:	suwara.s@nhso.go.th 

4. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นายพูนชัย	ไตรภูธร 
โทรศัพท์	089-428	2862	Email:	poonchai.t@nhso.go.th 

5. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ นางสาวเสนีย์วรรณ์	เสนียุทธ์ 
โทรศัพท์	090-197	5224	Email:	saneewan.s@nhso.go.th 

6. บริการแพทย์แผนไทย ภญ.พงศ์ผกา	ภัณฑลักษณ์ 
โทรศัพท์	089-845	8529	Email:	pongpaka.p@nhso.go.th 

7. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน นายอานิตย์	บุตะคุ 
โทรศัพท์	090-197	5229	Email:	anit.b@nhso.go.th 

8. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการ
รักษาพยาบาล	(มาตรา	41)

นางสาวกานดา	ธำารงวงศ์สวัสดิ์ 
โทรศัพท์	084-439	0108	Email:	kanda.t@nhso.go.th 

9. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้
บริการสาธารณสุข

นางสาวกานดา	ธำารงวงศ์สวัสดิ์ 
โทรศัพท์	084-439	0108	Email:	kanda.t@nhso.go.th 

10. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัด
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายสัณทว	ีเข็มขัด 
โทรศัพท์	090-197	5228	Email:	santawee.k@nhso.go.th 

11. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐนอก
สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน

นายสัณทว	ีเข็มขัด 
โทรศัพท์	090-197	5228	Email:	santawee.k@nhso.go.th 
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ส�านักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี 
โทรศัพท์ 045-240 591 โทรส�ร 045-255 393

ประเภทบริก�รเงินกองทุน ผู้ประส�นง�น

บริก�รท�งก�รแพทย์เหม�จ่�ยร�ยหัว

1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

	1.1	บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	 นางสาวพรทิพย	์ชนะภัย
โทรศัพท์:	084-439	0126	Email:	porntip.c@nhso.go.th

	1.2	บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ	 นางชาลิณ	ีปิยะประสิทธิ์
โทรศัพท์:	090-197	5237	Email:	chalini.p@nhso.go.th

	1.3		การจ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก	 นายประสิทธิ	์บุญเกิด
โทรศัพท์:	084-751	2773	Email:	prasit.b@nhso.go.th

2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป
 
 

การจ่ายตามผลงานบริการผู้ป่วยในทั่วไป
นายไมตรี	มูลสาร
โทรศัพท์:	090-197	5235	Email:	maitree.m@nhso.go.th

การจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
นางสาวประยูรศร	ีสายพิมพ์
โทรศัพท์:	084-439	0125	Email:	prayoonsri.s@nhso.go.th

3.	บริการกรณีเฉพาะ

	3.1	กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น

3.1.1	บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ข้ามจังหวัด

นายประสิทธิ	์บุญเกิด
โทรศัพท์:	084-751	2773	Email:	prasit.b@nhso.go.th

3.1.2	บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด	 
และบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อภายในจังหวัด

นายประสิทธิ	์บุญเกิด
โทรศัพท์:	084-751	2773	Email:	prasit.b@nhso.go.th

3.1.3	ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ นายประสิทธิ	์บุญเกิด
โทรศัพท์:	084-751	2773	Email:	prasit.b@nhso.go.th

3.1.4	ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำา นายประสิทธิ	์บุญเกิด
โทรศัพท์:	084-751	2773	Email:	prasit.b@nhso.go.th

3.1.5	บริการกรณีเฉพาะอื่นๆ	(ผู้รับบริการสิทธิประกัน
สังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ	7	เดือนมาใช้บริการคลอด	
หรือผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่
ครบ	3	เดือน	หรือผู้รับบริการที่เสียชีวิตก่อนการลง
ทะเบียนสิทธิ	หรือกรณีเด็กแรกเกิดทุกราย)

นายประสิทธิ	์บุญเกิด
โทรศัพท์:	084-751	2773	Email:	prasit.b@nhso.go.th

3.2	กรณีเพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ

3.2.1	การล้างไต/ฟอกเลือดล้างไตกรณีผู้ป่วยไตวาย
เฉียบพลัน	(Peritoneal	dialysis	and	 
Hemodialysis	for	acute	renal	failure)

นางสาวจันทร์ฉาย	ประมุขกุล
โทรศัพท์:	090-197	5261	Email:	junchay.p@nhso.go.th

3.2.2	การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอชไอวี

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558392   
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1)	การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา	
(Cryptococcal	meningitis)

นายไมตรี	มูลสาร
โทรศัพท์:	090-197	5235	Email:	maitree.m@nhso.go.th

2)	การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาทตา	
(Cytomegalovirus	retinitis)

นายไมตรี	มูลสาร
โทรศัพท์:	090-197	5235	Email:	maitree.m@nhso.go.th

3.2.3	โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	fast	
track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	 
ST	(ST-elevated	myocardial	infarction	fast	
track	หรือ	STEMI	fast	track)

นางสาวประยูรศร	ีสายพิมพ์
โทรศัพท์:	084-439	0125	Email:	prayoonsri.s@nhso.go.th

3.2.4	การให้เคมีบำาบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษา 
สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นางสาวประยูรศร	ีสายพิมพ์
โทรศัพท์:	084-439	0125	Email:	prayoonsri.s@nhso.go.th

3.2.5	การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก นางสาวจันทร์ฉาย	ประมุขกุล
โทรศัพท์:	090-197	5261	Email:	junchay.p@nhso.go.th

3.2.6	การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 
ขึ้นจอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์	 
(Laser	project	for	diabetic	 
retinopathy)

นางสาวจันทร์ฉาย	ประมุขกุล
โทรศัพท์:	090-197	5261	Email:	junchay.p@nhso.go.th

3.2.7	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืด	(Asthma)	 
และผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	(COPD)	

ภญ.จิรัญญา	มุขขันธ์
โทรศัพท์:	084-751	0930	Email:	jiranya.m@nhso.go.th

3.2.8	บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด	 
สำาหรับผู้ป่วยผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่

ทพ.วุฒิชัย	ลำาดวน
โทรศัพท์:	084-439	0127	Email:	wuttichai.l@nhso.go.th

3.3	กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการกรณี
บริการเฉพาะ

3.3.1	รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัดโรค	
(Instruments)

นายไมตรี	มูลสาร
โทรศัพท์:	090-197	5235	Email:	maitree.m@nhso.go.th

3.3.2	การดูแลรักษาโรคเลือดออกง่าย	(Hemophilia) นางสาวประยูรศรี	สายพิมพ์
โทรศัพท์:	084-439	0125	Email:	prayoonsri.s@nhso.go.th

3.3.3	การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง	 
(Hyperbaric	oxygen	therapy)

นายไมตรี	มูลสาร
โทรศัพท์:	090-197	5235	Email:	maitree.m@nhso.go.th

3.3.4	การจัดการหาดวงตาสำาหรับผู้ป่วยผ่าตัด 
เปลี่ยนกระจกตา

นางสาวจันทร์ฉาย	ประมุขกุล
โทรศัพท์:	090-197	5261	Email:	junchay.p@nhso.go.th

3.3.5	การผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนอวัยวะ

1)	การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	และการปลูกถ่ายตับ 
ในเด็กกรณีท่อนำ้าดีตีบตันแต่กำาเนิด	หรือตับวาย
จากสาเหตุอื่นๆ

นางสาวประยูรศรี	สายพิมพ์
โทรศัพท์:	084-439	0125	Email:	prayoonsri.s@nhso.go.th

2)	การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต	 
(Hematopoietic	stem	cell	transplantation)

นางสาวประยูรศร	ีสายพิมพ์
โทรศัพท์:	084-439	0125	Email:	prayoonsri.s@nhso.go.th
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3.4		กรณีที่จำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

3.4.1	ค่าสารเมทาโดน	(Methadone)	สำาหรับการให้สาร
เมทาโดนระยะยาว	(Methadone	maintenance	
treatment:	MMT)

นายไมตรี	มูลสาร
โทรศัพท์:	090-197	5235	Email:	maitree.m@nhso.go.th

3.4.2	การจ่ายกรณียาจำาเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง ภญ.จิรัญญา	มุขขันธ์
โทรศัพท์:	084-751	0930	Email:	jiranya.m@nhso.go.th

3.5	กรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค

3.5.1	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ทพ.วุฒิชัย	ลำาดวน
โทรศัพท์:	084-439	0127	Email:	wuttichai.l@nhso.go.th

3.5.2	การดูแลผู้ป่วยวัณโรค นางนลินทิพย	์ลิมปวิทยากุล
โทรศัพท์:	090-197	5243	Email:	baralee.t@nhso.go.th

3.5.3	การดูแลแบบประคับประคอง	 
(Palliative	care)

นางสาวประยูรศร	ีสายพิมพ์
โทรศัพท์:	084-439	0125	Email:	prayoonsri.s@nhso.go.th

4. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำาหรับบริการพื้นฐาน	
(PP	Basic	Servives)
ทพ.วุฒิชัย	ลำาดวน
โทรศัพท์:	084-439	0127	Email:	wuttichai.l@nhso.go.th

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ดำาเนินการในชุมชน	
(PP	Community)
นายสมชาติ	ทองหิน
โทรศัพท์:	090-197	5234	Email:	somchat.t@nhso.go.th

5. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ นางสาวศันสนีย	์คำาจันทา
โทรศัพท์:	090-197	5238	Email:	sunsanee.k@nhso.go.th

6. บริการแพทย์แผนไทย นางชาลิณ	ีปิยะประสิทธิ์
โทรศัพท์:	090-197	5237	Email:	chalini.p@nhso.go.th

7. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน นางสาวพรทิพย์	ชนะภัย
โทรศัพท์:	084-439	0126	Email:	porntip.c@nhso.go.th

8. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการ
รักษาพยาบาล	(มาตรา	41)

นางพรทิพย์	สาระบุตร
โทรศัพท์:	090-197	5236	Email:	porntip.s@nhso.go.th

9. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้
บริการสาธารณสุข	(มาตรา	18(4))

นางพรทิพย์	สาระบุตร
โทรศัพท์:	090-197	5236	Email:	porntip.s@nhso.go.th

10. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัด
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นางสาวพรทิพย	์ชนะภัย
โทรศัพท์:	084-439	0126	Email:	porntip.c@nhso.go.th

11. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐนอก
สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน

นางสาวพรทิพย	์ชนะภัย
โทรศัพท์:	084-439	0126	Email:	porntip.c@nhso.go.th

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558394   
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ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-274 811 โทรส�ร 077-274 818

ประเภทบริก�รเงินกองทุน ผู้ประส�นง�น

บริก�รท�งก�รแพทย์เหม�จ่�ยร�ยหัว

1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

	1.1	บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	 นายธงชัย	สิทธิยุโณ
โทรศัพท	์084-439	0120	โทรสาร	077-274	818	
Email: thongchai.s@nhso.go.th

	1.2	บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ	 นายสันต	ิประไพเมือง
โทรศัพท	์090-197	5251	โทรสาร	077-274	818	
Email:	sunti.p@nhso.go.th

	1.3		การจ่ายตามผลงานการให้บริการผูป่วยนอก	 นายประกิต	พันธ์สุนันนนท์
โทรศัพท	์090-197	5248	โทรสาร	077-274	818	
Email:	prakit.p@nhso.go.th

2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป นางอุษา	ชุมถาวร
โทรศัพท์	090-197	5245	โทรสาร	077-274	818	
Email:	usa.c@nhso.go.th

3.	บริการกรณีเฉพาะ

	3.1	กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น

3.1.1	บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ข้ามจังหวัด

นางอุษา	ชุมถาวร
โทรศัพท์	090-197	5245	โทรสาร	077-274	818
Email:	usa.c@nhso.go.th

3.1.2	บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด	 
และบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อภายในจังหวัด

นายธงชัย	สิทธิยุโณ
โทรศัพท	์084-439	0120	โทรสาร	077-274	818	
Email: thongchai.s@nhso.go.th

3.1.3	ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ นางอุษา	ชุมถาวร
โทรศัพท์	090-197	5245	โทรสาร	077-274	818
Email:	usa.c@nhso.go.th

3.1.4	ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำา	 นางอุษา	ชุมถาวร
โทรศัพท์	090-197	5245	โทรสาร	077-274	818	
Email:	usa.c@nhso.go.th

3.1.5	บริการกรณีเฉพาะอื่นๆ	(ผู้รับบริการสิทธิประกันสังคม
ส่งเงินสมทบไม่ครบ	7	เดือนมาใช้บริการคลอด	หรือ
ผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ	 
3	เดือน	หรือผู้รับบริการที่เสียชีวิตก่อนการลงทะเบียน
สิทธิ	หรือกรณีเด็กแรกเกิดทุกราย)

นางอุษา	ชุมถาวร
โทรศัพท์	090-197	5245	โทรสาร	077-274	818	
Email:	usa.c@nhso.go.th
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3.2	กรณีเพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ

3.2.1	การล้างไต/ฟอกเลือดล้างไตกรณีผู้ป่วยไตวาย
เฉียบพลัน	(Peritoneal	dialysis	and	Hemodialysis	
for	acute	renal	failure)

นางอุษา	ชุมถาวร
โทรศัพท์	090-197	5245	โทรสาร	077-274	818	
Email:	usa.c@nhso.go.th

3.2.2	การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอชไอวี

1)	การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา	
(Cryptococcal	meningitis)

นางอุษา	ชุมถาวร
โทรศัพท	์090-197	5245	โทรสาร	077-274	818	
Email:	usa.c@nhso.go.th

2)	การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาทตา	
(Cytomegalovirus	retinitis)

นางอุษา	ชุมถาวร
โทรศัพท์	090-197	5245	โทรสาร	077-274	818	
Email:	usa.c@nhso.go.th

3.2.3	โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	fast	
track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	 
ST	(ST-elevated	myocardial	infarction	fast	
track	หรือ	STEMI	fast	track)

นางขวัญเรือน	จงประเสริฐ
โทรศัพท์	081-797	9487	โทรสาร	077-274	818	
Email:	khwanruan.j@nhso.go.th

3.2.4	การให้เคมีบำาบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษา 
สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นางอุษา	ชุมถาวร
โทรศัพท์	090-197	5245	โทรสาร	077-274	818	
Email:	usa.c@nhso.go.th

3.2.5	การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก นางสาวจุรีรัตน์	ยงค์
โทรศัพท์	084-439	0122	โทรสาร	077-274	818	
Email:	jureeratana.y@nhso.go.th

3.2.6	การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 
ขึ้นจอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์	 
(Laser	project	for	diabetic	retinopathy)

นางสาวจุรีรัตน์	ยงค์
โทรศัพท์	084-439	0122	โทรสาร	077-274	818	
Email:	jureeratana.y@nhso.go.th

3.2.7	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืด	(Asthma)	 
และผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	(COPD)	

นางสาวจุรีรัตน์	ยงค์
โทรศัพท์	084-439	0122	โทรสาร	077-274	818	
Email:	jureeratana.y@nhso.go.th

3.2.8	บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด	 
สำาหรับผู้ป่วยผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่

นางอุษา	ชุมถาวร
โทรศัพท์	090-197	5245	โทรสาร	077-274	818	
Email:	usa.c@nhso.go.th

3.3	กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการกรณี
บริการเฉพาะ

3.3.1	รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัดโรค	
(Instruments)

นางอุษา	ชุมถาวร
โทรศัพท	์090-197	5245	โทรสาร	077-274	818	
Email:	usa.c@nhso.go.th

3.3.2	การดูแลรักษาโรคเลือดออกง่าย	(Hemophilia) นางอุษา	ชุมถาวร
โทรศัพท	์090-197	5245	โทรสาร	077-274	818	
Email:	usa.c@nhso.go.th

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558396   
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3.3.3	การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง	 
(Hyperbaric	oxygen	therapy)

นางอุษา	ชุมถาวร
โทรศัพท์	090-197	5245	โทรสาร	077-274	818	
Email:	usa.c@nhso.go.th

3.3.4	การจัดการหาดวงตาสำาหรับผู้ป่วยผ่าตัด 
เปลี่ยนกระจกตา

นางสาวจุรีรัตน	์ยงค์
โทรศัพท์	084-439	0122	โทรสาร	077-274	818	
Email:	jureeratana.y@nhso.go.th

3.3.5	การผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนอวัยวะ

1)	การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	และการปลูกถ่ายตับ 
ในเด็กกรณีท่อนำ้าดีตีบตันแต่กำาเนิด	หรือตับวาย
จากสาเหตุอื่นๆ

2)	การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต	 
(Hematopoietic	stem	cell	transplantation)

3.4	กรณีที่จำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

3.4.1	ค่าสารเมทาโดน	(Methadone)	สำาหรับการให้สาร
เมทาโดนระยะยาว	(Methadone	maintenance	
treatment:	MMT)

ภญ.กรวิกา	จันทรัตน์
โทรศัพท์	085-553	2584	โทรสาร	077-274	818	
Email:	konvika.c	@nhso.go.th

3.4.2	การจ่ายกรณียาจำาเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง ภญ.กรวิกา	จันทรัตน์
โทรศัพท์	085-553	2584	โทรสาร	077-274	818	
Email:	konvika.c	@nhso.go.th

3.5	กรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค

3.5.1	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย นางขวัญเรือน	จงประเสริฐ
โทรศัพท	์081-797	9487	โทรสาร	077-274	818	
Email:	khwanruan.j@nhso.go.th

3.5.2	การดูแลผู้ป่วยวัณโรค นายธงชัย	สิทธิยุโณ
โทรศัพท์	084-439	0120	โทรสาร	077-274	818	
Email: thongchai.s@nhso.go.th

3.5.3	การดูแลแบบประคับประคอง	 
(Palliative	care)

นางขวัญเรือน	จงประเสริฐ
โทรศัพท	์081-797	9487	โทรสาร	077-274	818	
Email:	khwanruan.j@nhso.go.th

4. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นายธงชัย	สิทธิยุโณ
โทรศัพท์	084-439	0120	โทรสาร	077-274	818	
Email: thongchai.s@nhso.go.th

5. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ นายกัมปนาจ	แย้มแสง
โทรศัพท์	090-197	5247	โทรสาร	077-274	818	
Email:	kumpanat.y@nhso.go.th

6. บริการแพทย์แผนไทย นายสันติ	ประไพเมือง
โทรศัพท์	090-197	5251	โทรสาร	077-274	818	
Email:	sunti.p@nhso.go.th
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7. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน นายธงชัย	สิทธิยุโณ
โทรศัพท	์084-439	0120	โทรสาร	077-274	818	
Email: thongchai.s@nhso.go.th

8. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการ
รักษาพยาบาล	(มาตรา	41)

นางสาวจุรีรัตน	์ยงค์
โทรศัพท์	084-439	0122	โทรสาร	077-274	818	
Email:	jureeratana.y@nhso.go.th

9. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้
บริการสาธารณสุข

นายกัมปนาจ	แย้มแสง
โทรศัพท์	090-197	5247	โทรสาร	077-274	818	
Email:	kumpanat.y@nhso.go.th

10. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัด
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายธงชัย	สิทธิยุโณ
โทรศัพท	์084-439	0120	โทรสาร	077-274	818	
Email: thongchai.s@nhso.go.th

11. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐนอก
สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน

นายธงชัย	สิทธิยุโณ
โทรศัพท	์084-439	0120	โทรสาร	077-274	818	
Email: thongchai.s@nhso.go.th

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558398   
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ส�านักงานหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา 
โทรศัพท์ 074-233 888 โทรส�ร 074-235 494

ประเภทบริก�รเงินกองทุน ผู้ประส�นง�น

บริก�รท�งก�รแพทย์เหม�จ่�ยร�ยหัว

1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

	1.1	บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	 นางสาววันดี	แสงเจริญ	
โทรศัพท์	084-439	0159	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	wandee.s@nhso.go.th

	1.2	บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ	 นางสาววันดี	แสงเจริญ	
โทรศัพท์	084-439	0159	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	wandee.s@nhso.go.th

	1.3		การจ่ายตามผลงานการให้บริการผูป่วยนอก	 นางสาวจิราภรณ์	โสระมัด	
โทรศัพท์	090-197	5264	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	jiraporn.s@nhso.go.th

2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป นางสาวเรวด	ีไตรวรรณ	
โทรศัพท์	084-387	8038	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	rewadee.t@nhso.go.th

3.	บริการกรณีเฉพาะ

	3.1	กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น

3.1.1	บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ข้ามจังหวัด

นางสาวเรวด	ีไตรวรรณ	
โทรศัพท์	084-387	8038	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	rewadee.t@nhso.go.th

3.1.2	บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด	 
และบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อภายในจังหวัด

นางสาวเรวด	ีไตรวรรณ	
โทรศัพท์	084-387	8038	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	rewadee.t@nhso.go.th

3.1.3	ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ นางสาวเรวด	ีไตรวรรณ	
โทรศัพท์	084-387	8038	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	rewadee.t@nhso.go.th

3.1.4	ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำา นางสาวเรวดี	ไตรวรรณ	
โทรศัพท์	084-387	8038	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	rewadee.t@nhso.go.th

3.1.5	บรกิารกรณเีฉพาะอืน่ๆ	(ผูร้บับรกิารสทิธปิระกนัสงัคม
ส่งเงินสมทบไม่ครบ	7	เดือนมาใช้บริการคลอด	หรือ
ผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ	 
3	เดือน	หรือผู้รับบริการที่เสียชีวิตก่อนการ 
ลงทะเบียนสิทธิ	หรือกรณีเด็กแรกเกิดทุกราย)

นางสาวเรวด	ีไตรวรรณ	
โทรศัพท์	084-387	8038	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	rewadee.t@nhso.go.th
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3.2	กรณีเพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ

3.2.1	การล้างไต/ฟอกเลือดล้างไตกรณีผู้ป่วยไตวาย
เฉียบพลัน	(Peritoneal	dialysis	and	Hemodialy-
sis	for	acute	renal	failure)

นางนิธินาถ	ศิริเวช	
โทรศัพท์	089-870	0679	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	nithinat.s@nhso.go.th

3.2.2	การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอชไอวี นางสายชล	ผาณิตพจมาน
โทรศัพท	์090-197	5260	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	saichol.p@nhso.go.th1)	การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา	

(Cryptococcal	meningitis)

2)	การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาทตา	
(Cytomegalovirus	retinitis)

3.2.3	โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	fast	
track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน 
ST	(ST-elevated	myocardial	infarction	fast	
track	หรือ	STEMI	fast	track)

นางสายชล	ผาณิตพจมาน
โทรศัพท์	090-197	5260	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	saichol.p@nhso.go.th

3.2.4	การให้เคมีบำาบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษา 
สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นางสาวภิญญาณ	ีณ	พัทลุง	
โทรศัพท์	092-246	5760	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	pinyanee.n@nhso.go.th

3.2.5	การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก นางสาวภิญญาณ	ีณ	พัทลุง	
โทรศัพท์	092-246	5760	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	pinyanee.n@nhso.go.th

3.2.6	การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 
ขึ้นจอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์	 
(Laser	project	for	diabetic	retinopathy)

นางสาวภรชุลี	บริสุทธ	ิ
โทรศัพท์	092-246	5760	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	pornchulee.b@nhso.go.th

3.2.7	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืด	(Asthma)	 
และผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	(COPD)	

นางสาวภิญญาณ	ีณ	พัทลุง	
โทรศัพท์	092-246	5760	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	pinyanee.n@nhso.go.th

3.2.8	บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด	 
สำาหรับผู้ป่วยผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่

นางขนิษฐา	สวนแสน
โทรศัพท์	090-197	5259	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	kinittha.s@nhso.go.th

3.3		กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการกรณี
บริการเฉพาะ

3.3.1	รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัดโรค	
(Instruments)

นางสาวเรวดี	ไตรวรรณ	
โทรศัพท์	084-387	8038	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	rewadee.t@nhso.go.th

3.3.2	การดูแลรักษาโรคเลือดออกง่าย	(Hemophilia) นางสาวปาริชาต	ิสุขสุวรรณ์	
โทรศัพท์	090-880	8236	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	Parichat.s@nhso.go.th

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558400   
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3.3.3	การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง	 
(Hyperbaric	oxygen	therapy)

นางสาวเรวด	ีไตรวรรณ	
โทรศัพท์	084-387	8038	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	rewadee.t@nhso.go.th

3.3.4	การจัดการหาดวงตาสำาหรับผู้ป่วยผ่าตัด 
เปลี่ยนกระจกตา

นางสาวภิญญาณ	ีณ	พัทลุง	
โทรศัพท์	092-246	5760	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	pinyanee.n@nhso.go.th

3.3.5	การผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนอวัยวะ

1)	การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	และการปลูกถ่ายตับใน
เด็กกรณีท่อนำ้าดีตีบตันแต่กำาเนิด	หรือตับวายจาก
สาเหตุอื่นๆ

นางนิธินาถ	ศิริเวช	
โทรศัพท์	089-870	0679	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	nithinat.s@nhso.go.th

2)	การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต	 
(Hematopoietic	stem	cell	transplantation)

นางสาวภิญญาณ	ีณ	พัทลุง	
โทรศัพท์	092-246	5760	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	pinyanee.n@nhso.go.th

3.4	กรณีที่จำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

3.4.1	ค่าสารเมทาโดน	(Methadone)	สำาหรับการให้ 
สารเมทาโดนระยะยาว	(Methadone	 
maintenance	treatment:	MMT)

นางสาวเรวด	ีไตรวรรณ	
โทรศัพท์	084-387	8038	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	rewadee.t@nhso.go.th

3.4.2	การจ่ายกรณียาจำาเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง นางสาวปาริชาต	ิสุขสุวรรณ์	
โทรศัพท์	090-880	8236	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	Parichat.s@nhso.go.th

3.5	กรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค

3.5.1	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย นางขนิษฐา	สวนแสน
โทรศัพท	์090-197	5259	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	kinittha.s@nhso.go.th

3.5.2	การดูแลผู้ป่วยวัณโรค นางสายชล	ผาณิตพจมาน
โทรศัพท	์090-197	5260		โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	saichol.p@nhso.go.th

3.5.3	การดูแลแบบประคับประคอง	(Palliative	care) นางสาวภิญญาณ	ีณ	พัทลุง	
โทรศัพท์	092-246	5760	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	pinyanee.n@nhso.go.th

4. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นางขนิษฐา	สวนแสน
โทรศัพท	์090-197	5259	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	kinittha.s@nhso.go.th

5. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ นายสายันต์	อาจณรงค์
โทรศัพท์	090-197	5258	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	sayan.a@nhso.go.th
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6. บริการแพทย์แผนไทย นางขนิษฐา	สวนแสน
โทรศัพท	์090-197	5259	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	kinittha.s@nhso.go.th

7. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

8. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการ	
รักษาพยาบาล	(มาตรา	41)

นายเจ๊ะอับดุลล่าห์	แดหวัน
โทรศัพท	์089-870	0678	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	cheabdullah.d@nhso.go.th

9. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการ
ให้บริการสาธารณสุข

นายเจ๊ะอับดุลล่าห์	แดหวัน
โทรศัพท	์089-870	0678	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	cheabdullah.d@nhso.go.th

10. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัด
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นางสาววันด	ีแสงเจริญ	
โทรศัพท์	084-439	0159		โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	wandee.s@nhso.go.th

11. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐนอก
สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน

นางสาววันดี	แสงเจริญ	
โทรศัพท์	084-439	0159	โทรสาร	074-235	494	
Email	address:	wandee.s@nhso.go.th

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558402   
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ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิเขต 13 กรงุเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 02-142-1000 โทรส�ร 02-143-8772-3

ประเภทบริก�รเงินกองทุน ผู้ประส�นง�น

บริก�รท�งก�รแพทย์เหม�จ่�ยร�ยหัว

1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป นส.ภัทรภร	กาญจโนภาส
02-142	0951
phattaraporn.k@nhso.go.th

	1.1	บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	 นส.สุวดา	แสงงาม
02-142	0957
suwada.sk@nhso.go.th

	1.2	บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ	 นางบุญส่ง	ชีวเรืองโรจน์
089-969	6494
boonsong.s@nhso.go.th

	1.3		การจ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก	 นส.ภัทรภร	กาญจโนภาส
02-142	0951
phattaraporn.k@nhso.go.th

2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป นางปานใจ	ตันติภูษานนท์
02-142	0952
panjai.t@nhso.go.th

3.	บริการกรณีเฉพาะ

	3.1	กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น

3.1.1	บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ข้ามจังหวัด

นางกฤตพร	จันคณา
02-142	0950
krittaporn.c@nhso.go.th

3.1.2	บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด	และบริการผู้
ป่วยนอกรับส่งต่อภายในจังหวัด

นส.ภัทรภร	กาญจโนภาส
02-142	0951
phattaraporn.k@nhso.go.th

3.1.3	ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ นางสาวนภาลัย	มากบ้านดอน
02-142	0954
napalai.m@nhso.go.th

3.1.4	ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำา นางกฤตพร	จันคณา
02-142	0950
krittaporn.c@nhso.go.th3.1.5	บริการกรณีเฉพาะอื่นๆ	(ผู้รับบริการสิทธิประกันสังคม

ส่งเงินสมทบไม่ครบ	7	เดือนมาใช้บริการคลอด	หรือ
ผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ 
3	เดือน	หรือผู้รับบริการที่เสียชีวิตก่อนการลงทะเบียน
สิทธิ	หรือกรณีเด็กแรกเกิดทุกราย)
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3.2	กรณีเพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ

3.2.1	การล้างไต/ฟอกเลือดล้างไตกรณีผู้ป่วยไตวาย
เฉียบพลัน	(Peritoneal	dialysis	and	Hemodialysis	
for	acute	renal	failure)

นางบุญสิงห	์มีมะโน
089-969	6492
boonsing.s@nhso.go.th

3.2.2	การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอชไอวี

1)	การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา	
(Cryptococcal	meningitis)

นางบุญสิงห	์มีมะโน
089-969	6492
boonsing.s@nhso.go.th

2)	การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาทตา	
(Cytomegalovirus	retinitis)

3.2.3	โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	fast	
track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	 
ST	(ST-elevated	myocardial	infarction	fast	
track	หรือ	STEMI	fast	track)

นางบุญสิงห	์มีมะโน
089-969	6492
boonsing.s@nhso.go.th

3.2.4	การให้เคมีบำาบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษา 
สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นางบุญสิงห	์มีมะโน
089-969	6492
boonsing.s@nhso.go.th

3.2.5	การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก นางบุญสิงห	์มีมะโน
089-969	6492
boonsing.s@nhso.go.th

3.2.6	การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 
ขึ้นจอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์	 
(Laser	project	for	diabetic	retinopathy)

นางบุญสิงห	์มีมะโน
089-969	6492
boonsing.s@nhso.go.th

3.2.7	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืด	(Asthma)	 
และผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	(COPD)	

นางบุญสิงห	์มีมะโน
089-969	6492
boonsing.s@nhso.go.th

3.2.8	บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด	 
สำาหรับผู้ป่วยผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่

นางบุญสิงห	์มีมะโน
089-969	6492
boonsing.s@nhso.go.th

3.3		กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการกรณี
บริการเฉพาะ

3.3.1	รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัดโรค	
(Instruments)

นางกฤตพร	จันคณา
02-142	0950
krittaporn.c@nhso.go.th

3.3.2	การดูแลรักษาโรคเลือดออกง่าย	 
(Hemophilia)

นางบุญสิงห	์มีมะโน
089-969	6492
boonsing.s@nhso.go.th

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558404   
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3.3.3	การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง	 
(Hyperbaric	oxygen	therapy)

นางบุญสิงห	์มีมะโน
089-969	6492
boonsing.s@nhso.go.th

3.3.4	การจัดการหาดวงตาสำาหรับผู้ป่วยผ่าตัด 
เปลี่ยนกระจกตา

นางบุญสิงห	์มีมะโน
089-969	6492
boonsing.s@nhso.go.th

3.3.5	การผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนอวัยวะ

1)	การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	และการปลูกถ่ายตับ 
ในเด็กกรณีท่อนำ้าดีตีบตันแต่กำาเนิด	หรือตับวาย
จากสาเหตุอื่นๆ

นางบุญสิงห	์มีมะโน
089-969	6492
boonsing.s@nhso.go.th

2)	การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต	 
(Hematopoietic	stem	cell	transplantation)

นางบุญสิงห	์มีมะโน
089-969	6492
boonsing.s@nhso.go.th

3.4	กรณีที่จำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

3.4.1	ค่าสารเมทาโดน	(Methadone)	สำาหรับการให้สาร
เมทาโดนระยะยาว	(Methadone	maintenance	
treatment:	MMT)

นางกฤตพร	จันคณา
02-142	0950
krittaporn.c@nhso.go.th

3.4.2	การจ่ายกรณียาจำาเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง นางบุญส่ง	ชีวเรืองโรจน์
089-969	6494
boonsong.s@nhso.go.th

3.5	กรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค นางบุญสิงห	์มีมะโน
089-969	6492
boonsing.s@nhso.go.th

3.5.1	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย นางบุญสิงห	์มีมะโน
089-969	6492
boonsing.s@nhso.go.th

3.5.2	การดูแลผู้ป่วยวัณโรค นางบุญสิงห	์มีมะโน
089-969	6492
boonsing.s@nhso.go.th

3.5.3	การดูแลแบบประคับประคอง	(Palliative	care) นางบุญสิงห	์มีมะโน
089-969	6492
boonsing.s@nhso.go.th

4. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นท.หญิงจุไรพร	นรินทร์สรศักดิ์
090-197	5274	juraiporn.n@nhso.go.th

นางพรนาวี	ทิมเกิด
087-936	8082
pornnavee.t@nhso.go.th
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5. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ นางบุญส่ง	ชีวเรืองโรจน์
089-969	6494
boonsong.s@nhso.go.th

6. บริการแพทย์แผนไทย นางบุญส่ง	ชีวเรืองโรจน์
089-969	6494
boonsong.s@nhso.go.th

7. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน นางสาวณัฐฌา	สัมมาคาม
090-197	5270
natcha.s@nhso.go.th

8. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการ
รักษาพยาบาล	(มาตรา	41)

นางอรวินท	์บุณยเกียรติ
090-197	5271
orawin.b@nhso.go.th
นางสาวพัชรี	จินดาลาภ	
02-142	1008	
phatcharii.c@nhso.go.th

9. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้
บริการสาธารณสุข

10. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัด
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

11. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐนอก
สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน

|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558406   
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