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การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ปีงบประมาณ2555

1.แนวคิดการบริหารงบประมาณระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา	 38	 ของพระราชบัญญัติหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.2545	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย	 สนับสนุน	 และส่งเสริม	 

การจัดบริการสาธารณสขุของหนว่ยบรกิาร	 และสง่เสรมิใหป้ระชาชนเขา้ถงึการบรกิารสาธารณสขุ

ได้อย่างทั่วถึง	 และมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งพัฒนาการบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ที่ไม่มี	 

หน่วยบริการเพียงพอหรือมีการกระจายหน่วยบริการอย่างไม่เหมาะสม	จึงครอบคลุมถึงการจ่าย

ให้แก่สถานบริการ	 หน่วยงาน	 องค์กร	 หรือบุคคล	 ที่สนับสนุนหรือส่งเสริมการจัดบริการ

สาธารณสุขด้วย	

ปีงบประมาณ	 2555	 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้รับงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย

เพื่อบริการสาธารณสุขจำนวน	 5	 รายการ	 คือ	 1)	 บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	 

2)	 บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	 3)	 บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง	 4)	 บริการควบคุม	

ป้องกัน	 และรักษาโรคเรื้อรัง	 และ	 5)	 บริการผู้ป่วยจิตเวช	 และเพื่อให้มีแรงจูงใจด้านการเงินที่

เหมาะสมแก่ผู้ให้บริการในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการที่มีคุณภาพ	ทำให้

ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นและมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน	 การบริหาร

จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ	2555	กำหนดภายใต้แนวคิดหลัก	ดังนี้	
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ส่วนที่1

การสร้างความเป็นธรรมต่อประชาชนและผู้ป่วยที่จะได้รับบริการสาธารณสุข	 โดยให้หน่วย

บริการได้รับเงินกองทุนที่สอดคล้องกับความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่	 กำหนด

ระบบการจ่ายค่าบริการตามความจำเป็นที่ต้องได้รับบริการ	 สร้างแรงจูงให้หน่วยบริการมีการ

พัฒนาระบบการบริการในเขตพื้นที่ให้มีการจัดบริการสุขภาพอย่างครบถ้วน	 การคุ้มครอง	 

การเข้าถึงบริการอุบัติเหตุ	 เจ็บป่วยฉุกเฉิน	 และการส่งต่อข้ามพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด	 (สปสช.สาขาจังหวัด)	 และสำนักงาน	 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	 (สปสช.เขต)	 และให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายบางรายการเพื่อ	 

มิให้เป็นข้อจำกัดของหน่วยบริการในการให้บริการแก่ประชาชน	เช่น	ยาจำเป็นและยาที่มีปญัหา	 

การเข้าถึง	เป็นต้น 

การให้ประชาชนได้รับบริการต่อเนื่อง	 ครบถ้วนอย่างเป็นระบบ	 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ

และลดหรือชะลอความรุนแรงของโรค	 โดยการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการ	 

จดับรกิารสาธารณสขุ	จงึใหม้กีารบรหิารจดัการโรคเฉพาะและบรกิารเฉพาะ	 (Case	Management 

of	special	disease	and	services)	 ในโรคที่มีการเข้าถึงบริการต่ำ	 โรคที่ต้องได้รับบริการเร่งด่วน	

และโรคที่มีความจำเป็นต้องได้รับบริการต่อเนื่องตลอดชีวิต	 รวมทั้งผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหา

สำคัญของประเทศ		

การเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	

เนือ่งจากบรกิารดงักลา่วตอ้งมกีารบรหิารทางดา้นอปุสงค	์ โดยการกระตุน้ใหม้กีารใชบ้รกิารมากขึน้ 

การจ่ายงบทั้งหมดแบบเหมาจ่ายรายหัวให้แก่หน่วยบริการโดยตรงไม่สร้างแรงจูงใจให้มีการ

บริการบางกิจกรรมเท่าที่ควร	ประกอบกับในแต่ละพื้นที่มีปัญหาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคที่ต้องเร่งรัดเป็นการเร่งด่วนที่แตกต่างกัน	 จึงจัดให้มีการจ่ายตามผลงานบริการและ

การจัดสรรให้กับ	 สปสช.สาขาจังหวัด/สปสช.เขต/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 สำหรับบริการ	 

ที่เป็นปญัหาเฉพาะของชุมชน		

การสนับสนุนการจัดบริการที่มีคุณภาพ	 เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ	 

และมีมาตรฐานอย่างเหมาะสม	และสร้างแรงจูงใจให้หน่วยบริการเพิ่มผลงานบริการที่มีคุณภาพ

อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในการให้บริการ	 จึงมีการจัดเงินเพิ่มเติม

สำหรับหน่วยบริการในพื้นที่เฉพาะ	 การจ่ายเงินเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการตามเกณฑ์คุณภาพ

ผลงาน	และการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายเบื้องต้นสำหรับผู้รับและผู้ให้บริการ		
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การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชน	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค	 และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการแพทย์

โดยชุมชน	

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินกองทุน	โดย	

การสนับสนุนการบริหารแบบเขตบริการสาธารณสุข	 เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดบริการให้

ประชาชนเข้าถึงบริการที่จำเป็นและสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในเขตพื้นที่	 ด้วยการกระจาย

อำนาจการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบางรายการ	 สปสช.เขต	 โดยเริ่ม

การดำเนินการนำร่องตั้งแต่ปีงบประมาณ	2553	 ในเขตพื้นที่	 สปสช.เขต	 9	นครราชสีมา	 และ	

สปสช.เขต	 13	 กรุงเทพมหานคร	 (เขตนำร่อง)	 สำหรับปีงบประมาณ	 2555	 ยังคงดำเนินการ	 

นำร่องต่อเนื่องในพื้นที่	 สปสช.เขต	 2	 เขตเดิม	 และจะขยายพื้นที่สปสช.เขตนำร่องเพิ่มเติมอีก

จำนวนหนึ่งตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	กำหนด		

การลดขัน้ตอนในการดำเนนิงาน	โดยกำหนดใหก้ารบรหิารกองทนุ	หากมแีผนงานโครงการใด

จะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐร่วมดำเนินโครงการ	 ให้สปสช.พิจารณาอนุมัติโครงการของ

หน่วยงานนั้น	 และใช้โครงการที่ได้รับอนุมัติเป็นหลักฐานการจ่าย	 โดยไม่ต้องทำข้อตกลง	 

ดำเนินงานตามโครงการได้	 หากหน่วยงานของรัฐนั้น	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ่ายและ	 

การประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ	และยินยอมให้	สปสช.หักเงินพึงจ่าย	เพื่อหักกลบลบหนี้

ได้	ตามที่	สปสช.กำหนด	

การให้บริการสาธารณสุขที่เป็นโครงการเฉพาะหรือโครงการพิเศษ	 อาจให้สถานบริการ	

หน่วยงาน	 องค์กร	 หรือบุคคล	 มีส่วนร่วมให้บริการได้	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ	 

ที่	สปสช.กำหนด	โดยให้ทำสัญญาหรือข้อตกลงดำเนินงานกับ	สปสช.	
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2.กรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2.1 บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว  

ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขรายการบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว		 

เป็นงบประมาณสำหรับการบริการตามสิทธิประโยชน์ฯด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก/	 

ผู้ป่วยใน	 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลและครอบครัว	 การฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์	 เงินค่าเสื่อมจากการให้บริการ	 เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณี	 

ผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล	 (มาตรา	 41)	 ยาจำเป็นและยาที่มี

ปัญหาการเข้าถึง	 ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		 

มาตั้งแต่เริ่มการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับคนไทยทั้งประเทศ		 

โดยในปีงบประมาณ	 2555	 ได้รับการจัดสรรเงินบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	 

ในอัตราเหมาจ่าย	2,755.60	บาทต่อผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(บาทต่อผู้มีสิทธิ)	

ไม่รวมค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุขส่วนเพิ่ม	 สำหรับประชากรผู้มีสิทธิประกัน

สุขภาพแห่งชาติจำนวน	48,333,000	คน	

การบริหารจัดการเงินบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	 ปีงบประมาณ	 2555	 จัดสรร

เป็นประเภทบริการ	 ค่าใช้จ่าย	 และเงินต่างๆ	 เพื่อส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการ

สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	ดังนี้	

 

ประเภทบริการ จำนวนบาท/ผู้มีสิทธิ 

1.	บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป	 985.78 

2.	บริการผู้ป่วยในทั่วไป	 972.17 

3.	เงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูง	 60.99 
4.	 บริการที่มีค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ	 เจ็บป่วยฉุกเฉิน/บริการโรค

เฉพาะ/ยาจำเป็นและยาที่มีปญัหาการเข้าถึง	
250.49 

5.	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 313.70 

6.	บริการทันตกรรมประดิษฐ์	 4.09 

7.	บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	 13.07 

8.	บริการการแพทย์แผนไทย	 7.20 

9.	ค่าเสื่อม	 141.50 
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ประเภทบริการ จำนวนบาท/ผู้มีสิทธิ 

10.	ส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการ	 4.76 

11.	เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการตามมาตรา	41	 1.10 

12.	เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการ 0.75 

รวม	(บาทต่อผู้มีสิทธิ)	 2,755.60 

หมายเหตุ	:	ประเภทบริการที่	5	ครอบคลุมประชาชนคนไทยทุกคน	

2.2 บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 

ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขรายการบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์		 

เป็นงบประมาณที่เพิ่มเติมจากเงินบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	 สำหรับผู้มีสิทธิ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 และประชาชนกลุ่มเฉพาะตามที่คณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติกำหนด	 โดยครอบคลุมบริการการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี		 

การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ	 และการให้การปรึกษาและดูแลสุขภาพในผู้ติดเชื้อ

สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	 เพื่อให้หน่วยบริการสามารถจัดบริการที่มีคุณภาพ

ให้แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์เข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและมีความมั่นใจในการ	 

รบับรกิาร	โดยในปงีบประมาณ	2555	จดัสรรเปน็ประเภทบรกิาร	คา่ใชจ้า่ย	และเงนิตา่งๆ	ดงันี้ 

 
รายการ เป้าหมาย (ราย) จำนวนเงิน (บาท) 

1.	บริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสและบริการที่

เกี่ยวข้อง	
157,600 2,890,653,000 

2.	 การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ

สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	
 49,402,000 

รวม	  2,940,055,000 

ทั้งนี้	 ให้สปสช.สามารถเกลี่ยเงินระหว่างประเภทบริการของรายการบริการผู้ติดเชื้อ	 

เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	ได้ตามศักยภาพของระบบบริการ	

2.3 บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 

ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขรายการบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง	 เป็นงบประมาณ

เพิ่มเติมจากเงินบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	 ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่าย	 ค่ายาและ
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บริการที่เกี่ยวข้องในการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง	 การฟอกเลือดด้วยเครื่องไต

เทียม	และการปลูกถ่ายไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง	รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและ

ส่งเสริมการจัดบริการ	 และในปีงบประมาณ	 2555	 ได้ครอบคลุมการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	

และการปลูกถ่ายตับในเด็กกรณีท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด	 โดยในปีงบประมาณ	 2555	

จัดสรรเป็นประเภทบริการ	ค่าใช้จ่าย	และเงินต่างๆ	ดังนี้	

 

ประเภทบริการ เป้าหมาย (ราย) จำนวนเงิน (บาท) 

1. การบริการทดแทนไต	 (รวมบริการ

ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	 และการปลูกถ่าย

ตับในเด็กกรณีท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด)	

21,476  

(เฉพาะบริการทดแทนไต)	
3,835,833,000 

2. การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ

สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง	 (รวมการจัด

บริการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	 และการ

ปลูกถ่ายตับในเด็กกรณีท่อน้ำดีตีบตัน

แต่กำเนิด)	

 22,060,000 

รวม	  3,857,893,000 

ทั้งนี้	 ให้สปสช.สามารถเกลี่ยเงินระหว่างประเภทบริการของรายการบริการผู้ป่วยไตวาย

เรื้อรัง	ได้ตามศักยภาพของระบบบริการ	

2.4 บริการควบคุม ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง  

ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขรายการบริการควบคุม	 ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง	

เป็นงบประมาณที่ เพิ่มเติมจากเงินบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	 สำหรับ	 

การบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของผู้เป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูง	 เพื่อเร่งรัด

ดำเนินการอย่างจริงจังในการลดหรือชะลอการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันสูง	 

มิให้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว	 และหากเจ็บป่วยก็สามารถเข้าถึงบริการควบคุมป้องกัน

ความรุนแรงที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นนอกเหนือไป	 

จากการดูแลรักษาที่ได้ดำเนินการ	 โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มการเข้าถึงและยกระดับ	 

บริการส่งเสริมป้องกันระดับทุติยภูมิ	 (Secondary	 prevention)	 ให้ได้ตามมาตรฐาน	 

โดยในปีงบประมาณ	2555	จัดสรรเป็นประเภทบริการ	ค่าใช้จ่าย	และเงินต่างๆ	ดังนี้	
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ประเภทบริการ เปา้หมาย (ราย) จำนวนเงิน (บาท) 

1. การบริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วย	 

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	 โดยเน้น

การควบคุมป้องกันระดับทุติภูมิ	 (Secondary	

prevention)	

1,614,210 400,000,000 

2. การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการควบคุม	

ป้องกัน	และรักษาโรคเรื้อรัง	
 37,895,000 

รวม	  437,895,000 

ทั้งนี้	ให้สปสช.สามารถเกลี่ยเงินระหว่างประเภทบริการของรายการบริการควบคุม	ป้องกัน

และรักษาโรคเรื้อรังได้ตามศักยภาพของระบบบริการ 

2.5 บริการผู้ป่วยจิตเวช 

ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขรายการบริการผู้ป่วยจิตเวช	 เป็นงบประมาณ	 

เพิ่มเติมจากเงินบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	 ซึ่งในปีงบประมาณ	 2555	 ยังคง

ครอบคลุมบริการที่จำเป็นต้องปรับมาตรฐานการให้บริการ	 ได้แก่การเพิ่มการเข้าถึง	 

ยา	 Risperidone	 และ	 ยา	 Sertraline	 สำหรับผู้ป่วยจิตเวช	 และการสนับสนุนและ	 

ส่งเสริมการจัดบริการผู้ป่วยจิตเวชเพื่อพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการด้านจิตเวช		 

โดยในปีงบประมาณ	2555	จัดสรรเป็นประเภทบริการ	ค่าใช้จ่าย	และเงินต่างๆ	ดังนี้	

 

รายการ เป้าหมาย (คน) จำนวนเงิน (บาท) 

1.	ค่ายาจิตเวช	 111,172  170,141,400  

2.	การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสำหรับ		

ผู้ป่วยจิตเวช	
   17,000,000  

รวม	   187,141,400 

ทั้งนี้	 ให้สปสช.สามารถเกลี่ยเงินระหว่างประเภทบริการของรายการบริการผู้ป่วยจิตเวชได้

ตามศักยภาพของระบบบริการ 

 



ส่วนที่ 2
การบริหารงบบริการทางการแพทย์
เหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2555
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ส่วนที่2
การบริหารงบบริการทางการแพทย์
เหมาจ่ายรายหัวปีงบประมาณ2555

1.การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป

กำหนดรูปแบบการบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อบริการรักษาพยาบาลในปีงบประมาณ	2555	ยังคง

เป็นแบบแยกการบริหาร	 ระหว่างค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยนอกและบริการผู้ป่วยใน	 (Exclusive	

Capitation)	 ทุกหน่วยบริการ	 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป	 จำนวน	 985.78	 บาทต่อ	 

ผู้มีสิทธิ	 ครอบคลุมบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปทุกรายการ	 ยกเว้นที่กำหนดไว้ให้จ่ายจากประเภท

บริการอื่น	โดยการบริหารจัดการแบ่งเป็นประเภทบริการย่อย	4	รายการ	ได้แก่		

1.	บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		

2.	บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ	

3.	บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด	

4.	ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการและบริการปฐมภูมิ		 

และมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย	ดังนี้	
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ส่วนที่2

การบริหารงบบริการทางการแพทย์	เหมาจ่ายรายหัว	ปีงบประมาณ	2555 

1. บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  

การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปประเภทบริการย่อย	 บริการที่จ่ายแบบ	 

เหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิจำนวน	 912.62	 บาทต่อผู้มีสิทธิจ่ายให้กับหน่วยบริการประจำในระบบ	 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ดังนี้	

1.1	 จำนวน	 757.39	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวตามจำนวนประชากรที่	 

ลงทะเบียน	 โดยปรับอัตราจ่ายตามโครงสร้างอายุของประชากรที่ลงทะเบียนในแต่ละ	 

หน่วยบริการประจำ	โดย	

1.1.1	 หน่วยบริการประจำสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 (สป.สธ.)		 

ให้ปรับอัตราจ่ายที่ระดับจังหวัด	 และให้อัตราเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบริการผู้ป่วยนอก

ทั่วไปของแต่ละจังหวัดต่างกันไม่เกินร้อยละ	 10	 (10%)	 ของอัตราเหมาจ่ายบริการผู้ป่วย

นอกทั่วไปเฉลี่ยในกลุ่ม	

1.1.2		หนว่ยบรกิารประจำอืน่ๆ	ทีเ่หลอื	ใหป้รบัอตัราจา่ยทีร่ะดบัหนว่ยบรกิารประจำ 

และให้อัตราเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปของแต่ละหน่วยบริการประจำ

ต่างกันไม่เกินร้อยละ	10	(10%)	ของอัตราเหมาจ่ายบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปเฉลี่ยในกลุ่ม	

1.1.3	 ดชันคีา่ใชจ้า่ยบรกิารผูป้ว่ยนอกตามกลุม่อายุ	 (Age	 adjusted	 cost	 index	 of	

outpatient	care)	ทีใ่ชใ้นการปรบัอตัราจา่ยตามโครงสรา้งอายขุองผูม้สีทิธ	ิตามตารางที	่1	

 

ตารางที่ 1 ดัชนีค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยนอกตามกลุ่มอายุ	 (age	 adjusted	 cost	 index	 of		 

	 	 outpatient	care)	ที่ใช้ในการปรับอัตราจ่ายตามโครงสร้างอายุของประชากร	

ประเภท 
กลุ่มอายุ (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	คำนวณจากข้อมูลการใช้บริการผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและค่าใช้จ่ายตามอายุปี	2553 

1.2		จำนวน	 155.23	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวตามจำนวนประชากร	 

ที่ลงทะเบียนในอัตราต่อผู้มีสิทธิเท่ากัน	
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1.3	 สำหรับเขตนำร่องให้สามารถกำหนดแนวทางการจ่ายเป็นอย่างอื่นได้	 แต่อย่างน้อย

ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและได้ข้อมูลตามที่กำหนด	และต้องเป็นค่าใช้จ่าย	สนับสนุนและส่งเสริม

การจัดบริการผู้ป่วยนอก	 โดยแนวทางการจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ	 

หลักประกันสุขภาพระดับเขต	(อปสข.)		

 

2. บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ 

2.1	 จำนวน	 21.89	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 จ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอกและบริการ

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 โดยใช้ผลงานจากข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก/สร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรครายบุคคล	 และจ่ายเป็นค่าคุณภาพข้อมูลการเงินการคลังของหน่วยงานในสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 ตามสัดส่วนของคะแนนคุณภาพข้อมูล	 รวมทั้งจัดสรรให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำข้อมูลบริการในภาพรวมระดับ

ประเทศ	โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้	

2.2		วัตถุประสงค์	

2.2.1	 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกระจายค่าใช้จ่ายตามผลงานการให้บริการ

ของสถานพยาบาล	และหน่วยบริการที่ให้บริการ	

2.2.2	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมระบบสารสนเทศสำหรับใช้ในการบันทึกและจัดทำ

ข้อมูลการให้บริการรักษาพยาบาลและการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล	

รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน	

2.2.3	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมระบบการบันทึกข้อมูลการเงินการคลังของ	 

หน่วยบริการ	 และนำประโยชน์จากข้อมูลที่ได้มาใช้ในการประเมินสถานะทางการเงินการ

คลังของหน่วยบริการได้อย่างถูกต้อง		

2.3		แนวทางการจัดสรรค่าใช้จ่าย	

2.3.1	 สำหรับการจัดสรรค่าใช้จ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก/ผลงาน	 

การให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล	 และข้อมูลด้านการเงินการคลัง

ของหน่วยบริการ	 รวมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำข้อมูลในระดับเขต	 ใช้วงเงิน

ในการจัดสรรจำนวนไม่น้อยกว่า	 20.50	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 โดยมีแนวทางการบริหารจัดการ	

ดังนี้	
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ส่วนที่2

การบริหารงบบริการทางการแพทย์	เหมาจ่ายรายหัว	ปีงบประมาณ	2555 

1)	 การจัดสรรค่าใช้จ่ายของ	 สปสช.	 เขต	 13	 กรุงเทพมหานคร	 ให้เป็นไป

ตามแนวทางการดำเนินการ	ของ	สปสช.	เขต	13	กรุงเทพมหานคร	โดยกันวงเงิน

ไว้จำนวน	20.50	บาทต่อผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนสิทธิในเขตพื้นที่ฯ	

2)	 สำหรับการจัดสรรของ	 สปสช.	 เขตภูมิภาคทั้ง	 12	 เขต	 มีแนวทาง	 

การบริหารจัดการดังนี้	

2.1)	 จัดสรรตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก/และการให้บริการ	 

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล	

2.1.1)		การจัดสรรของ	 สปสช.	 เขต	 9	 นครราชสีมา	 ซึ่งมีการ

บริหารงานแบบเขตสุขภาพ	จึงกันวงเงินไว้จำนวน	19	บาทต่อผู้มีสิทธิที่

ลงทะเบียนสิทธิฯ	 โดย	 สปสช.	 เขต	 9	 นครราชสีมา	 จะเป็นผู้กำหนด

แนวทางในการดำเนินการจัดสรรค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ต่อไป	 แต่อย่างน้อย

ต้องได้ข้อมูลตามแนวทางที่สปสช.กำหนด	

2.1.2)	สำหรับแนวทางการจัดสรรค่าใช้จ่ายของ	สปสช.เขตภูมิภาค

อีก	11	แห่ง	มีแนวทางการบริหารจัดการดังนี้	

(1)	 จัดสรรให้สถานพยาบาลและหน่วยบริการตามผลงาน	

การให้บริการผู้ป่วยนอก/ผลงานการให้บริการสร้างเสริม	 

สุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล	 กำหนดวงเงินให้	 

ไม่น้อยกว่า	 15.50	 บาทต่อผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนสิทธิฯ	

ในแต่ละเขตพื้นที่	 โดยจัดสรรด้วยระบบ	 point	 system	

with	 global	 budget	 ทั้งนี้	 สปสช.เขตภูมิภาคสามารถ

กำหนดเป็นวงเงิน	 global	 budget	 ระดับเขตหรือระดับ

จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้ตามความเหมาะสม	

(2)	 จัดสรรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการสนับสนุน

และส่งเสริมการจัดทำข้อมูล	 ตรวจสอบและกำกับ

ติดตามการดำเนินงาน	 กำหนดวงเงินให้ไม่เกิน	 1.50	

บาทต่อผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนสิทธิฯ	ในแต่ละเขตพื้นที่	

(3)	 จัดสรรให้สถานพยาบาลและหน่วยบริการตามคุณภาพ

ข้อมูล	ตามเงื่อนไขการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล	โดยให้

สำนกับรหิารการจดัสรรกองทนุ	(สบจ.)	เปน็ผูด้ำเนนิการ 
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ซึง่กำหนดวงเงนิใหไ้มเ่กนิ	2	บาทตอ่ผูม้สีทิธทิีล่งทะเบยีน 

สิทธิฯ	 ในแต่ละเขตพื้นที่	 สปสช.	 11	 เขต	 และจัดสรร

ด้วยระบบ	Point	System	with	Global	Budget	

2.2)	 จัดสรรเป็นค่าคุณภาพข้อมูลการเงินการคลังของหน่วยบริการใน

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 โดยส่งคะแนนคุณภาพข้อมูลฯ	

ให้กับ	 สปสช.	 กำหนดวงเงินไม่เกิน	 1.50	 บาท	 ต่อผู้มีสิทธิประชากรที่	 

ลงทะเบียนสิทธิฯ	ในพื้นที่	สปสช.	เขตภูมิภาคทั้ง	12	แห่ง	สำหรับแนวทาง

การจัดสรรให้เป็นไปตามที่	สปสช.	กำหนด	ทั้งนี้หากค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เหลือ	

ให้นำไปจัดสรรรวมกับผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก/ผลงานการให้บริการ

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล	

2.3.2	 สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำข้อมูลที่

มีคุณภาพในภาพรวม	 จัดสรรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำ

ข้อมูลที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น	 รวมทั้งการจัดการประชุมชี้แจง	 การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ	 

ผู้บันทึกข้อมูล	 หรือการประสานการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ	 โดย

กำหนดให้จัดสรรในวงเงินไม่เกิน	1.39	บาท	ต่อผู้มีสิทธิ	ทั้งนี้หากค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เหลือ		 

ให้นำไปจัดสรรรวมกับผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก/ผลงานการให้บริการสร้างเสริม	 

สุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล	

2.4	 แนวทางการตรวจสอบขอ้มลูและคดิคะแนนตามผลงานการใหบ้รกิารและคณุภาพขอ้มลู 

2.4.1	 แนวทางการตรวจสอบข้อมูลและคิดคะแนนตามผลงานการให้บริการผู้ป่วย

นอก/ผลงานการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล	 จะมีการใช้ข้อมูล

จากสถานพยาบาลและหน่วยบริการที่ส่งข้อมูลมาที่	 สปสช.	 ตามมาตรฐานการส่งข้อมูลที่	

สปสช.	กำหนดในปีงบประมาณ	2555	โดยมีแนวทางการตรวจสอบข้อมูลดังนี้		

1)	 ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกรายบุคคล	(OP	Individual	Data)		

1.1)	 การตรวจสอบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกจะตรวจสอบจากชุด

ข้อมูลผู้ป่วยนอก	 (OP	 Package)	 ที่กำหนด	 โดยเป็นการตรวจสอบข้อมูล	 

แบบสัมพันธ์กัน	 ซึ่งได้แก่แฟ้ม	 PERSON,	 SERVICE,	 DIAG,	 PROCED	และ	

DRUG	 ตามโครงสร้างมาตรฐาน	 18	 แฟ้ม	 เชื่อมโยงให้เกิดข้อมูลการให้

บริการ	ซึ่งสรุปได้ดังนี้	



15

ส่วนที่2

การบริหารงบบริการทางการแพทย์	เหมาจ่ายรายหัว	ปีงบประมาณ	2555 

มาตรฐานโครงสร้าง แฟ้มที่ใช้ตรวจสอบ ฟิลด์ที่ใช้เชื่อมโยงข้อมูล 

18	แฟ้ม	
 

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

PID	
SEQ	
DATE_SERV	
CLINIC	

* แฟ้มที่จำเป็นต้องมีข้อมูล   

 

1.2)	 เงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก	

1.2.1)	ตรวจสอบข้อมูลให้ครบและถูกต้องตามฟิลด์ที่กำหนดใน

แต่ละแฟ้ม	 (ตามรายละเอียดในแนวทางการดำเนินงานฯ	ปีงบประมาณ	

2555	ที่	สปสช.	กำหนด)	

1.2.2)	ตรวจสอบรหัส	PCUCODE	(18	แฟ้ม)	ต้องมีรหัสอยู่ในสำนกั

นโยบายและยุทธศาสตร์	(สนย.)	กระทรวงสาธารณสุข	(รหัส	5	หลัก)	

1.2.3)	 ตอ้งสามารถเชือ่มโยงการใหบ้รกิารกบัขอ้มลูบคุคล	 (เชือ่มโยง 

ข้อมูลในแฟ้ม	 SERVICE	 กับแฟ้ม	 PERSON	 โดยฟิลด์	 PID)	ทั้งนี้หาก

ข้อมูลในแฟ้ม	 PERSON	 ตรวจสอบไม่ผ่านจะถือว่าไม่สามารถเชื่อมโยง

ข้อมูลบุคคลได้ 

1.2.4)	รหัสคลินิก	 (CLINIC)	 ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด	 โดย

จะตรวจสอบจากตำแหน่งที่	2-3	

1.2.5)	ต้องมีข้อมูลการวินิจฉัยโรค	 (Diagnosis)	 ที่ถูกต้องและเชื่อม

โยงกับการให้บริการได้	 (สามารถเชื่อมโยงข้อมูลในแฟ้ม	 DIAG	 กับ	

SERVICE	ได้โดยใช้ฟิลด์	PID,	SEQ,	DATE_SERV,	CLINIC)	ทั้งนี้การให้

รหัสการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง	มีเงื่อนไขดังนี้	

(1)	 ต้องมีการให้รหัสโรคหลัก	 (Principle	 Diagnosis,	 Pdx)	

อย่างน้อย	 1	 รหัสที่ถูกต้องตาม	 ICD10	 (WHO	 2007)	

หรือ	ICD10	TM	หรือรหัสแพทย์แผนไทย	

(2)	 หากให้รหัสโรคถูกต้องตามหลักการให้รหัสโรคตาม	

ICD10	 (WHO	2007)	 จะตรวจสอบความสอดคล้องของ
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การให้รหัสโรค	(ตาม	Appendix	A3-A4	ของ	DRG,	4.0)	

(3)	 ตรวจสอบประเภทการวินิจฉัย	 (Diagnosis	Type)	ต้องมี

ค่าตั้งแต่	1–5		

1.3)	 เงือ่นไขการคดิคะแนน	Point	ของการใหบ้รกิารผูป้ว่ยนอก	จะคดิดงันี้ 

1.3.1)	เป็นข้อมูลการให้บริการตั้งแต่	 1	 กรกฎาคม	 2554	 –		 

30 มิถุนายน 2555 

1.3.2)	มีเลขประชาชน	13	หลักในฐานข้อมูลประชากรของ	สปสช.	

1.3.3)	การให้บริการผู้ป่วยนอก	 1	 คนใน	 1	 วัน	 จะได้	 1	 Point		 

(การเข้ารับบริการหลายครั้งใน	1	วัน	จะคิด	1	Point)	

1.3.4)	การคิด	 Point	 จะพิจารณาเฉพาะรหัสการวินิจฉัยที่เป็นการ

ให้บริการผู้ป่วยนอกเท่านั้น	 (ข้อมูลจากการสำรวจการเยี่ยมบ้านที่ไม่ใช่

บริการ	 ไม่สามารถนำมาบันทึกเป็นข้อมูลผู้ป่วยนอกและสร้างเสริม	 

สุขภาพและป้องกันโรคได้)		

1.4)	ทั้งนี้	 สปสช.	 จะมีการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย

นอก	(OP)	เพิ่มเติม	โดยหากหน่วยบริการใดมีอัตราการใช้บริการ	(Utilization	

Rate)	 เบี่ยงเบนไปจากค่ามาตรฐานเกินจริง	 (ค่ามาตรฐานจะแยกตามระดับ

หนว่ยบรกิารและ	สปสช.เขต)	จะถกูระงบัจา่ยไวก้อ่น	(Pending)	เพือ่ตรวจสอบ 

การบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการนั้นต่อไป		

1.5)	 การตรวจสอบข้อมูลกรณีมีบริการเพิ่มเติมในการให้บริการผู้ป่วย

นอกเพิ่มเติม	(Add	on)	

1.5.1)	การคิด	 Add	 on	 กรณีหัตถการจากแฟ้ม	 PROCED	 ผ่าน

ตามเงื่อนไข	จะได้เพิ่มรายการละ	0.05	Point	โดยมีเงื่อนไขดังนี้	

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

ต้องเป็นรหัสที่กำหนดให้สามารถให้ได้	 (กรณีที่เป็นรหัส

กลุ่มของหัตถการหากมีรหัสย่อยรหัสกลุ่มนั้นไม่สามารถ

ใช้ได้)	

(2)	 เป็นรหัสที่เป็นการให้หัตถการกับผู้มารับบริการจริง	ทั้งนี้

เป็นไปตามที่	สปสช.	กำหนด	
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1.5.2)	การคิด	 Add	 on	 กรณีมีบันทึกการให้ยาและบันทึกรหัสยา

มาตรฐาน	(24	หลัก)	จากแฟ้ม	DRUG	หากผ่านตามเงื่อนไข	จะได้เพิ่ม

รายการละ	0.05	Point	

1.5.3)	การคิด	 Add	 on	 กรณีมีการส่งต่อ	 (Refer)	 จากแฟ้ม	

SERVICE	 หากมีการบันทึกข้อมูลการส่งต่อครบถ้วน	 จะคิดเป็น	 0.05	

point	ทั้งนี้	สปสช.	อาจมีการระงับการจ่าย	Add	on	ในแต่ละเรื่อง	หาก

พบว่ามีการบันทึกข้อมูลที่ผิดปกติ	

2)	 ข้อมูลการให้บริการส่งเสริมและป้องกันโรค	(PP	Individual	Data)		

2.1)	 ข้อมูลการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 จะตรวจสอบ

จากชุดข้อมูลบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 (PP	 Package)	 ที่

กำหนด	ซึง่ไดแ้กแ่ฟม้	EPI,	ANC,	FP,	MCH	และ	PP	ตามโครงสรา้งมาตรฐาน 

18	แฟม้	เชือ่มโยงกบัแฟม้	PERSON	โดยมทีัง้หมด	5	เรือ่ง	ไดแ้ก	่ขอ้มลูการ 

ใหว้คัซนี	(แฟม้	EPI)	ขอ้มลูการวางแผนครอบครวั	(แฟม้	FP)	ขอ้มลูการฝากครรภ ์

(แฟม้	ANC)	ขอ้มลูการตัง้ครรภ	์การคลอดและดแูลแมห่ลงัคลอด	(แฟม้	MCH)	

ขอ้มลูการคลอดและดแูลเดก็หลงัคลอด	(แฟม้	PP)	โดยมแีนวทางดงันี้ 

2.2)	 การตรวจสอบข้อมูลการให้วัคซีน	(EPI)		

2.2.1)	การตรวจสอบข้อมูลการให้วัคซีนจะใช้ข้อมูลจากแฟ้ม	 EPI	

และ	 PERSON	ตามโครงสร้างมาตรฐานที่กำหนด	 โดยการบันทึกข้อมูล

การใหบ้รกิารวคัซนี	1	รายการ	(1	Record)	จะตรวจสอบตามเงือ่นไขตอ่ไปนี้ 

(1)	 ตรวจสอบข้อมูลให้ครบและถูกต้องตามฟิลด์ที่กำหนด	

(ตามรายละเอยีดในแนวทางการดำเนนิงานฯ	ปงีบประมาณ 

2555	ที่	สปสช.	กำหนด)	

(2)	 ตรวจสอบรหัส	 PCUCODE	 (18	 แฟ้ม)	 ต้องมีรหัสอยู่ใน	

สนย.	กระทรวงสาธารณสุข	(รหัส	5	หลัก)	

(3)	 ตรวจสอบการเชื่อมโยงการให้บริการ	 กับข้อมูลบุคคล	

ต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลในแฟ้ม	 EPI	 กับแฟ้ม	

PERSON	(ใช้ฟิลด์	PID	เป็นฟิลด์เชื่อม)	
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(4)	 กรณีให้วัคซีนคนต่างด้าวที่ไม่มีเลขประชาชน	 13	 หลัก

ต้องมีการระบุสัญชาติที่ไม่ใช่สัญชาติไทย	 (จากฟิลด์	

NATION	ในแฟ้ม	PERSON)	และต้องใส่	HN	(หรือ	PID	

ในแฟ้ม	SERVICE)	ลงในฟิลด์	CID	โดยหาก	HN	มีไม่

ครบ	13	หลกั	ใหใ้สเ่ลข	0	ดา้นหนา้	HN	ใหค้รบ	13	หลกั 

(5)	 มขีอ้มลูการใหว้คัซนี	โดยตรวจสอบการใหร้หสัวคัซนี	(VCCTYPE)	

ต้องเป็นรหัสวัคซีนตามที่	 สนย.	 กระทรวงสาธารณสุข	

กำหนด	และตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการให้วัคซีนซ้ำ	

โดยตรวจสอบจาก	 PCUCODE,	 PID,	 VCCTYPE	 และ	

DATE_SERV	

2.2.2)	 การคดิคะแนน	Point	ของการใหบ้รกิารวคัซนี	(EPI)	จะคดิดงันี้ 

(1)	 เป็นข้อมูลการให้บริการตั้งแต่	 1	 กรกฎาคม	 2554	 –		 

30 มิถุนายน 2555 

(2)	 มีเลขประชาชน	 13	 หลักในฐานข้อมูลประชากรของ	

สปสช. 

(3)	 ขอ้มลูการใหบ้รกิารวคัซนีทีผ่า่นการตรวจสอบ	1	รายการ 

(1	Record)	จะได้	0.25	Point	

2.3)	 การตรวจสอบข้อมูลการวางแผนครอบครัว	(FP)	

2.3.1)	การตรวจสอบข้อมูลการวางแผนครอบครัวจะใช้ข้อมูล	 

จากแฟ้ม	 FP	 และ	 PERSON	 ตามโครงสร้างมาตรฐานที่กำหนด	 โดย	 

การบันทึกข้อมูลการให้บริการวางแผนครอบครัว	1	รายการ	(1	Record)	

จะตรวจสอบตามเงื่อนไขต่อไปนี้	

(1)	 ตรวจสอบข้อมูลให้ครบและถูกต้องตามฟิลด์ที่กำหนด	

(ตามรายละเอยีดในแนวทางการดำเนนิงานฯ	ปงีบประมาณ	

2555	ที่	สปสช.	กำหนด)	

(2)	 ตรวจสอบรหัส	 PCUCODE	 ต้องมีรหัสอยู่ใน	 สนย.	

กระทรวงสาธารณสุข	(รหัส	5	หลัก)	
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(3)	 ตรวจสอบการเชื่อมโยงการให้บริการ	 กับข้อมูลบุคคล	

ต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลในแฟ้ม	 FP	 กับแฟ้ม	

PERSON	(ใช้ฟิลด์	PID	เป็นฟิลด์เชื่อม)	

(4)	 ตรวจสอบรหัสวิธีการคุมกำเนิด	 (FPTYPE)	 ต้องเป็นไป

ตาม ที่มาตรฐานกำหนด	ตรวจสอบความสอดคล้องวิธี

การคุมกำเนิดกับเพศ	โดย	

(5)	 กรณี	 FPTYPE	 =	 1,2,3,4	 และ	 7	ต้องเป็น	 เพศหญิง

และอายุต้องไม่ต่ำกว่า	 9	 ปี	 ไม่เกิน	 60	 ปี	 กรณี	

FPTYPE	=	6	ต้องเป็น	เพศชาย 

(6)	 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลโดยตรวจสอบจาก

ฟิลด์	PCUCODE,	CID,	DATE_SERV	และ	FPTYPE	

2.3.2)	การคิดคะแนน	 Point	 ของการให้บริการวางแผนครอบครัว	

(FP)	จะคิดดังนี้	

(1)	 เป็นข้อมูลการให้บริการตั้งแต่	 1	 กรกฎาคม	 2554	 –		 

30 มิถุนายน 2555 

(2)	 มีเลขประชาชน	 13	 หลักในฐานข้อมูลประชากรของ	

สปสช. 

(3)	 ขอ้มลูการใหบ้รกิารวางแผนครอบครวัทีผ่า่นการตรวจสอบ  

1	รายการ	(1	Record)	จะได้	0.25	Point	

2.4)	 การตรวจสอบข้อมูลการฝากครรภ์	(ANC)	

2.4.1)	การตรวจสอบข้อมูลการฝากครรภ์จะใช้ข้อมูลจากชุดข้อมูล

จากแฟ้ม	 ANC	และ	 PERSON	ตามโครงสร้างมาตรฐานที่กำหนด	 โดย

การบันทึกข้อมูลการให้บริการฝากครรภ์	 1	 ครั้ง	 (1	 Record)	 จะตรวจ

สอบตามเงื่อนไขต่อไปนี้	

(1)	 ตรวจสอบข้อมูลให้ครบและถูกต้องตามฟิลด์ที่กำหนด	

(ตามรายละเอยีดในแนวทางการดำเนนิงานฯ	ปงีบประมาณ 

2555	ที่	สปสช.	กำหนด)	

(2)		ตรวจสอบรหัส	 PCUCODE	 ต้องมีรหัสอยู่ ในสนย.	

กระทรวงสาธารณสุข	(รหัส	5	หลัก)	
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2.4.2)		การคิดคะแนน	 Point	 ของการให้บริการฝากครรภ์	 (ANC)	

จะคิดดังนี้	

(1)	 เป็นข้อมูลการให้บริการตั้งแต่	 1	 กรกฎาคม	 2554	 –		 

30 มิถุนายน 2555 

(2)	 มีเลขประชาชน	 13	 หลักในฐานข้อมูลประชากรของ	

สปสช. 

(3)	 ข้อมูลการให้บริการฝากครรภ์ที่ผ่านการตรวจสอบ		 

1	รายการ	(1	Record)	จะได้	0.25	Point	

2.5)	 การตรวจสอบข้อมูลการตั้งครรภ์	 การคลอดและดูแลแม่หลังคลอด	

(MCH)	

2.5.1)	การตรวจสอบข้อมูลการตั้งครรภ์	 การคลอดและดูแลแม่

หลังคลอดจะใช้ข้อมูลจากแฟ้ม	 MCH	 และ	 PERSON	 ตามโครงสร้าง

มาตรฐานที่กำหนด	 โดยการบันทึกข้อมูลที่สมบูรณ์	 1	 รายการ		 

(1	Record)	จะตรวจสอบตามเงื่อนไขต่อไปนี้	

(1)	 ตรวจสอบข้อมูลให้ครบและถูกต้องตามฟิลด์ที่กำหนด	

(ตามรายละเอยีดในแนวทางการดำเนนิงานฯ	ปงีบประมาณ 

2555	ที่	สปสช.	กำหนด)	

(2)	 ตรวจสอบรหัส	 PCUCODE	 ต้องมีรหัสอยู่ใน	 สนย.	

กระทรวงสาธารณสุข	(รหัส	5	หลัก)	

(3)	 ตรวจสอบการเชื่อมโยงการให้บริการ	 กับข้อมูลบุคคล	

(3)	 ตรวจสอบการเชื่อมโยงการให้บริการ	 กับข้อมูลบุคคล	

ต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลในแฟ้ม	 ANC	 กับ

แฟ้ม	PERSON	(ใช้ฟิลด์	PID	เป็นฟิลด์เชื่อม)	

(4)	 ตรวจสอบเพศต้องเป็นเพศหญิง	อายุระหว่าง	9-60	ปี	

(5)	 ตรวจสอบอายุครรภ์	 (GA)	 ต้องอยู่ ระหว่าง	 4-45	

สัปดาห์และต้องมีผลการตรวจครรภ์	(ANCRES)	

(6)	 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลโดยตรวจสอบจาก

ฟิลด์	PCUCODE,	PID,	DATE_SERV	 	
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ต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลในแฟ้ม	 MCH	 กับ

แฟ้ม	PERSON	(ใช้ฟิลด์	PID	เป็นฟิลด์เชื่อม)		

(4)	 ตรวจสอบเพศจากฐานข้อมูลประชากรของ	 สปสช.	

ต้องเป็นเพศหญิง	อายุระหว่าง	9-60	ปี	

(5)	 วันที่ดูแลแม่ต้องมากกว่าวันคลอด	(PPCARE1>BDATE)	

(6)	 ตรวจสอบข้อมูลวันที่ดูแลแม่	 โดยต้องมีข้อมูลในฟิลด์	 

วันที่ดูแลแม่ครั้งที่	 1	 (PPCARE1)	 และมีรูปแบบวันที่	 

ถกูตอ้ง	สำหรบัขอ้มลูในฟลิด	์PPCARE2	และ	PPCARE3 

จะมีหรือไม่มีก็ได้	 และหากมีวันที่ดูแลแม่ต้องมากกว่า

ครั้งก่อนเสมอ	(PPCARE3	>	PPCARE2	>	PPCARE1)	

(7)	 ตรวจสอบข้อมูลซ้ำโดยตรวจสอบจากฟิลด์	 PCUCODE,	

PID	และ	GRAVIDA	ดงันัน้ในการตัง้ครรภ	์1	ครัง้	จะสง่ขอ้มลู 

ทีส่มบรูณไ์ดเ้พยีง	 1	 ครัง้	 หากขอ้มลูผา่นการตรวจสอบ 

แล้วมีการส่งเข้ามาใหม่อีกจะถือว่าเป็นข้อมูลซ้ำ	

2.5.2)	การคิดคะแนน	 Point	 ของข้อมูลการตั้งครรภ์	 การคลอด

และดูแลแม่หลังคลอด	 (MCH)	 ข้อมูลการตั้งครรภ์	 การคลอดและดูแล

แม่หลังคลอดที่ผ่านการตรวจสอบ	1	รายการ	(1	Record)	จะได้	2	Point	

ตามเงื่อนไข	ดังนี้		

(1)	 ต้องมีวันที่ดูแลแม่ครั้งที่	 2	 และการดูแลแม่ครั้งสุดท้าย

ต้องอยู่ในช่วงตั้งแต่วันที	่ 1	 กรกฎาคม	 2554	 –	 30	

มถินุายน 2555 โดยวันที่ดูแลแม่ครั้งที่	 2	 ต้องห่างจาก

วันที่คลอด	ไม่น้อยกว่า	16	วัน	

(2)	 มีเลขประชาชน	 13	 หลักในฐานข้อมูลประชากรของ	

สปสช. 

2.6)	 การตรวจสอบข้อมูลการคลอดและดูแลเด็กหลังคลอด	แฟ้ม	PP	

2.6.1)	การตรวจสอบข้อมูลการคลอดและดูแลเด็กหลังคลอดจะใช้

ข้อมูลจากจากแฟ้ม	 PP	 และ	 PERSON	 ตามโครงสร้างมาตรฐานที่

กำหนด	โดยการบันทึกข้อมูลที่สมบูรณ์	1	รายการ	(1	Record)	จะตรวจ

สอบตามเงื่อนไขต่อไปนี้	
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(1)	 ตรวจสอบข้อมูลให้ครบและถูกต้องตามฟิลด์ที่กำหนด	

(ตามรายละเอียด	 ในแนวทางการดำเนินงานฯ	

ปีงบประมาณ	2555	ที่	สปสช.กำหนด	

(2)	 ตรวจสอบ	 PCUCODE	 ต้องมี รหัสอยู่ ใน	 สนย.	

กระทรวงสาธารณสุข	(รหัส	5	หลัก)	

(3)	 ตรวจสอบการเชื่อมโยงการให้บริการ	 กับข้อมูลบุคคล	

ต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลในแฟ้ม	 PP	 กับแฟ้ม	

PERSON	(ใช้ฟิลด์	PID	เป็นฟิลด์เชื่อม)		

(4)	 ตรวจสอบน้ำหนักแรกเกิดต้องไม่ต่ำกว่า	500	กรัม	

(5)	 วนัทีด่แูลเดก็ตอ้งมากกวา่วนัคลอด	(BCARE1	>	BDATE) 

(6)	 ตรวจสอบข้อมูลวันที่ดูแลเด็ก	 โดยต้องมีข้อมูลในฟิลด์

วันที่ดูแลเด็กครั้งที่	 1	 (BCARE1)	 และมีรูปแบบวันที่	 

ถูกต้อง	สำหรับข้อมูลในฟิลด์	 BCARE2	 และ	BCARE3	

จะมีหรือไม่มีก็ได้	 และหากมีวันที่ดูแลเด็กต้องมากกว่า

ครั้งก่อน	(BCARE3>	BCARE2	>	BCARE1)	

(7)	 ตรวจสอบความซำ้ซอ้นของขอ้มลูโดยดจูากฟลิด	์ PCUCODE, 

GRAVIDA และ	PID	ดงันัน้การดแูลเดก็หลงัคลอด	1	คน	

จะสง่ขอ้มลู	 ที่สมบูรณ์ได้เพียง	 1	 ครั้ง	 หากข้อมูลผ่าน

การตรวจสอบแล้วมีการส่งเข้ามาใหม่อีกจะถือว่าเป็น

ข้อมูลซ้ำ	

2.6.2)	การคิดคะแนน	 Point	 ของข้อมูลการคลอดและดูแลเด็ก

หลังคลอด	 (PP)	 ข้อมูลการคลอดและดูแลเด็กหลังคลอดที่ผ่านการ	 

ตรวจสอบ	1	รายการ	(1	Record)	จะได้	2	Point	ตามเงื่อนไข	ดังนี้	

(1)	 ต้องมีวันที่ดูแลเด็กครั้งที่	 2	 และการดูแลครั้งสุดท้าย

ต้องอยู่ในช่วงตั้งแต่วันที่	 1	 กรกฎาคม	 2554	 -	 30	

มิถุนายน	2555	โดยวันที่ดูแลเด็กครั้งที่	2	ต้องห่างจาก

วันที่คลอด	ไม่น้อยกว่า	16	วัน	

(2)	 มีเลขประชาชน	 13	 หลักในฐานข้อมูลประชากรของ	

สปสช. 
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2.7)	ทั้งนี้	 สปสช.	 อาจมีการระงับการจัดสรรค่าใช้จ่าย	 (Pending)	 ตาม

คะแนนที่ได้ในแต่ละเรื่อง	หากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลที่ผิดปกติ	

2.4.2	 แนวทางการตรวจสอบข้อมูลตามเกณฑ์คุณภาพ	 เป็นการตรวจสอบผล	 

การประมวลผลข้อมูลที่สถานพยาบาลหรือหน่วยบริการแต่ละแห่งส่งเข้ามาที่	 สปสช.	 โดย

จะคิดจากคะแนน	 (Point)	 ที่ได้จากผลการคิดตามเกณฑ์คุณภาพข้อมูลเท่านั้น	 (ไม่

เกี่ยวข้องกับคะแนนตามผลงานการให้บริการ)	โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้		

1)	 ร้อยละความถูกต้องของแฟ้ม	PERSON	โดยมีการคิดคะแนนดังนี้	

	 ถูกต้องมากกว่าร้อยละ	95	ให้	1.00	Point	

	 ถูกต้องร้อยละ	90.1	–	95	ให้	0.50	Point	

	 ถูกต้องร้อยละ	85.1	–	90	ให้	0.25	Point	

	 โดยร้อยละความถูกต้องของแฟ้ม	PERSON	คิดจาก	

	 จำนวนข้อมูลในแฟ้ม	PERSON	ที่ตรวจสอบและถูกต้อง	x	100	

	 	 								จำนวนข้อมูลในแฟ้ม	PERSON	ทั้งหมด	

 

2)	 ร้อยละความถูกต้องแฟ้ม	DRUG	โดยมีการคิดคะแนนดังนี้	

	 ถูกต้องมากกว่าร้อยละ	95	ให้	1.00	Point	

	 ถูกต้องร้อยละ	90.1	–	95	ให้	0.50	Point		

	 ถูกต้องร้อยละ	85.1	–	90	ให้	0.25	Point	

	 โดยร้อยละความถูกต้องของแฟ้ม	DRUG	คิดจาก		

	 จำนวนข้อมูลในแฟ้ม	DRUG	ที่ตรวจสอบและถูกต้อง	x	100	

												จำนวนข้อมูลในแฟ้ม	DRUG	ทั้งหมด	

 

3)	 การไมส่ง่ขอ้มลูซำ้ซอ้น	โดยตรวจสอบจากการสง่ขอ้มลูของแฟม้	SERVICE, 

EPI,	FP,	ANC	MCH	และ	PP	โดยมีการคิดคะแนนดังนี้	

	 ข้อมูลซ้ำซ้อนน้อยกว่าร้อยละ	5	ให้	1.00	Point	

	 ข้อมูลซ้ำซ้อนร้อยละ	5.1	–	10	ให้	0.50	Point	

	 โดยร้อยละของข้อมูลซ้ำซ้อน	คิดจาก		
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จำนวนขอ้มลูทีซ่ำ้ซอ้นในแฟม้	SERVICE,	EPI,	FP,	ANC	MCH	และ	PP	x	100 

	จำนวนข้อมูลในแฟ้ม	SERVICE,	EPI,	FP,	ANC	MCH	และ	PP	ทั้งหมด	

 

4)	 การสง่ขอ้มลูทนัเวลา	 โดยตรวจสอบจากการสง่ขอ้มลูของแฟม้	 SERVICE, 

EPI,	FP,	ANC	MCH	และ	PP	ซึ่งมีหลักเกณฑ์การจัดสรร	Point	เพิ่มเติมจาก	Point	

ปกติของแฟ้มที่กล่าวมา	ดังนี้		

	 ข้อมูลทันเวลามากกว่าร้อยละ	95	ให้	1.00	Point	

	 ข้อมูลทันเวลาร้อยละ	90.1	–	95	ให้	0.50	Point		

		 โดยร้อยละของข้อมูลทันเวลา	คิดจาก		

จำนวนขอ้มลูในแฟม้	SERVICE,	EPI,	FP,	ANC	MCH	และ	PP	ทีท่นัเวลา	x	100 

		จำนวนข้อมูลในแฟ้ม	SERVICE,	EPI,	FP,	ANC	MCH	และ	PP	ทั้งหมด	

2.5	 การโอนค่าใช้จ่าย	

2.5.1	 การโอนค่าใช้จ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก/การให้บริการสร้างเสริม 

สุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล	 ดำเนินการโดย	 สปสช.เขต	 เป็นรายไตรมาส		 

หลังประมวลผลเสร็จสิ้น	ได้แก่		

	1)	ไตรมาส	1	เปน็ขอ้มลูทีส่ง่ตัง้แต	่1	กรกฎาคม	2554	–	30	กนัยายน	2554		 

(ไม่รวมข้อมูลบริการก่อนเดือน	กรกฎาคม	54	ที่ส่งมาตั้งแต่	1	กรกฎาคม	2554)	

2)	 ไตรมาส	2	ข้อมูลที่ส่งตั้งแต่	1	ตุลาคม	2554	–	31	ธันวาคม	2554	

3)	 ไตรมาส	3	ข้อมูลที่ส่งตั้งแต่	1	มกราคม	2555	–	31	มีนาคม	2555	

4)	 ไตรมาส	4	ข้อมูลที่ส่งตั้งแต่	1	เมษายน	2555	–	30	มิถุนายน	2555	

ทั้งนี้การโอนค่าใช้จ่ายในส่วนของ	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	 (รพ.สต.)	 และสถาน

พยาบาลที่ไม่ใช่หน่วยบริการประจำจะโอนผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	 ส่วนหน่วยบริการที่

มีสถานะเป็นหน่วยบริการประจำทั้งของรัฐและเอกชนจะโอนตรงไปที่หน่วยบริการ	

2.5.2	 การโอนค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพข้อมูล	 ดำเนินการโดย	 สำนักบริหาร	 

การจัดสรรกองทุน	โดยแบ่งออกเป็น	2	งวด	ดังนี้	

1)	 งวดที่	 1	 เป็นการคิดคะแนนคุณภาพข้อมูลจากข้อมูลที่ส่งตั้งแต่		 

1	กรกฎาคม	2554	–	31	ธันวาคม	2554	
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2)	 งวดที่	 2	 เป็นการคิดคะแนนคุณภาพข้อมูลจากข้อมูลที่ส่งตั้งแต่		 

1	มกราคม	2555	–	30	มิถุนายน	2555	

ทั้งนี้การโอนค่าใช้จ่ายในส่วนของ	 รพ.สต.	 และสถานพยาบาลที่ไม่ใช่หน่วยบริการประจำ

จะโอนผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	 ส่วนหน่วยบริการที่มีสถานะเป็นหน่วยบริการประจำทั้ง

ของรัฐและเอกชนจะโอนตรงไปที่หน่วยบริการ	

2.5.3	 คา่ตอบแทนคณุภาพขอ้มลูการเงนิการคลงัของหนว่ยบรกิารในสงักดัสำนกังาน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 จัดสรรตามผลคะแนนคุณภาพข้อมูลรายไตรมาสโดยจะโอนเงิน

ตรงให้กับหน่วยบริการหลังประมวลผลเสร็จสิ้น	ดังนี้	

1)	 ไตรมาส	1	ข้อมูลตั้งแต่	1	ตุลาคม	2554	–	31	ธันวาคม	2554	

2)	 ไตรมาส	2	ข้อมูลตั้งแต่	1	มกราคม	2555	–	31	มีนาคม	2555	

3)	 ไตรมาส	3	ข้อมูลตั้งแต่	1	เมษายน	2555	–	30	มิถุนายน	2555	

4)	 ไตรมาส	4	ข้อมูลตั้งแต่	1	กรกฎาคม	2555	–	30	กันยายน	2555	

2.6	ช่องทางการจัดส่งข้อมูลและกำหนดระยะเวลาในการส่งข้อมูล	

2.6.1	 ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก/บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล	

1)	 รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน/คลินิกชุมชนอบอุ่น	 (ที่ไม่ใช่หน่วยบริการ

ประจำ)	 ส่งข้อมูลผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	 โดยสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดส่งข้อมูลให้	สปสช.	ตามช่องทางที่	สปสช.	กำหนด	

2)	 หน่วยบริการประจำทั้งภาครัฐและเอกชน	ส่งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์	ของ	

สปสช.	ที่	http://op.nhso.go.th/op	

3)	 ระยะเวลาการส่งข้อมูล	

3.1)	 ข้อมูลบริการตั้งแต่	 1	 กรกฎาคม	 2554	 –	 30	 กันยายน	 2554		 

ส่งได้ถึง	31	มีนาคม	2555	

3.2)	 ข้อมูลบริการตั้งแต่	 1	 ตุลาคม	 2554	 –	 30	 มิถุนายน	 2555		 

ส่งได้ถึง	31	กรกฎาคม	2555		

ทัง้นีใ้นการคดิการสง่ขอ้มลูทนัเวลาตามเกณฑค์ณุภาพ	 กำหนดใหส้ง่ขอ้มลูภายใน	 1	 เดอืน 

หลังจากเดือนที่ให้บริการ	
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2.6.2	 ข้อมูลการเงินการคลัง	

1)	 การรับข้อมูลการเงินการคลังรายเดือน	 และคะแนนคุณภาพข้อมูล	 

รายไตรมาสของหน่วยบริการ	 สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 โดยข้อมูล

การเงินการคลัง	 จัดส่งข้อมูลรายเดือนให้	 สปสช.	 โดยตรงหรือผ่านทางสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ตามช่องทางที่กำหนด	

2)	 กำหนดระยะเวลาในการส่งข้อมูล	ทุกวันที่	20	ของเดือนหรือทุกไตรมาส	

2.7	 สำหรับเขตนำร่องให้สามารถกำหนดแนวทางการจ่ายเป็นอย่างอื่นได้	 แต่อย่างน้อย

ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและได้ข้อมูลตามที่กำหนด	และต้องเป็นค่าใช้จ่าย	สนับสนุนและส่งเสริม

การจัดบริการผู้ป่วยนอก	โดยแนวทางการจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข. 

 

3. บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด 

จำนวน	14.27	บาทต่อผู้มีสิทธิ	เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกรณีบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะ

ข้ามจังหวัด	จ่ายแบบร่วมจ่ายกับหน่วยบริการประจำของผู้มีสิทธิ	 โดยจัดตั้งเป็นกองทุนร่วมจ่าย

ระดับเขต	 หรืออาจจะตั้งเป็นกองทุนร่วมจ่ายระดับจังหวัดได้ตามความเหมาะสม	 และให้	

สปสช.ทำหน้าที่ในการหักชำระบัญชีระหว่างกัน	(Clearing	house)	แทนหน่วยบริการประจำ	โดย

การจ่ายให้เป็นไปตามคู่มือการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีรับส่งต่อผู้ป่วยนอก

ข้ามจังหวัด	 (OP	 Refer)	 ประจำปีงบประมาณ	 2555	 ทั้งนี้สำหรับเขตนำร่องให้สามารถกำหนด

แนวทางการจ่ายเป็นอย่างอื่นได้	 แต่อย่างน้อยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและได้ข้อมูลตามที่กำหนด	

และต้องเป็นค่าใช้จ่าย	สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการผู้ป่วยนอก	 โดยแนวทางการจ่ายต้อง

ผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข. 

 

4. ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการและบริการปฐมภูมิ  

4.1	 จำนวน	 37.00	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อบริการสาธารณสุขระดับ

ปฐมภูมิที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ศักยภาพและเป็นค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ	 

ปฐมภูมิ	 ทั้งด้านการสนับสนุนการผลิต	 พัฒนาและกระจายกำลังคนปฐมภูมิ	 และการพัฒนา

ศักยภาพในการจัดบริการปฐมภูมิ	โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการดังนี ้
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4.2	 เป้าประสงค์	

ประชาชนในพื้นที่ไปใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิใกล้บ้านเป็นลำดับแรก	 ด้วย

ความมั่นใจ	

4.3	 วัตถุประสงค์	 	

หน่วยบริการปฐมภูมิ	 ร้อยละ	 80	 มีศักยภาพและคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	

ภายในปี	พ.ศ.	2559	

4.4	 กลวิธี	

4.4.1	 สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้หน่วยบริการประจำ	 พัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง		

4.4.2	 สนับสนุนการพัฒนากลไกบริหารจัดการระดับเขต	 จังหวัด	 และประสาน

ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ให้มีบทบาทสำคัญ	 ในการสนับสนุนบริการ

ปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน	

4.4.3	 สนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนและหน่วยบริการปฐมภูมิต้นแบบ	 ให้เป็นสถาบัน

ร่วมผลิต/พัฒนาบุคลากร	 และสร้างนวัตกรรมเพื่อรองรับระบบบริการปฐมภูมิและระบบ

สุขภาพชุมชน 

4.4.4	 สนับสนุนการผลิต	 พัฒนา	 และกระจายบุคลากรเพื่อรองรับระบบบริการ	 

ปฐมภูมิ	และระบบสุขภาพชุมชน	

4.5	 แนวทางการจัดสรรค่าใช้จ่าย	

จัดสรรค่าใช้จ่ายเป็น	 2	 ส่วน	 ได้แก่	 เงินเพิ่มเติมสำหรับบริการปฐมภูมิที่ได้

มาตรฐานตามเกณฑ์ศักยภาพ(เงินจ่ายตามเกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิ)	 และค่าใช้จ่าย

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการปฐมภูมิ	 (แผนภาพที่	 1)	 โดยมีแนวทางการบริหาร

จัดการดังนี้	
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แผนภาพที ่1 กรอบการบรหิารจดัการคา่สนบัสนนุและสง่เสรมิการจดับรกิารและบรกิารปฐมภมูิ	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1	 ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับบริการปฐมภูมิที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ศักยภาพ		 

(งบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิ)	

1)	 กรอบแนวคิด		

	 งบจ่ายตามเกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูม	ิ (On	 top	 payment)	 เป็นงบ	 

ค่าใช้จ่าย	 เพิ่มเติมที่จ่ายชดเชยเพิ่มเติมให้แก่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ได้มาตรฐาน	

โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการผ่านเกณฑ์ที่	 สปสช.กำหนด	 เป็น	 

การสร้างแรงจูงใจให้หน่วยบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลแม่ข่ายพัฒนาศักยภาพ

ของหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย	 เพิ่มความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ	 และ	 

ส่งเสริมการใช้บริการใกล้บ้านใกล้ใจของประชาชน	

2)	 เกณฑ์การประเมิน	

	 การประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ	 ปีงบประมาณ	 2555	 กำหนดกรอบ

การประเมินครอบคลุม	4	ด้าน	ได้แก่	เกณฑ์ศักยภาพพื้นฐาน	เกณฑ์การจัดบริการ	

เกณฑ์การบริหาร	 และเกณฑ์ผลงาน	 ซึ่งประกอบด้วย	 เกณฑ์ประเมินกลางซึ่งเป็น
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เกณฑ์ขั้นต่ำระดับประเทศและเกณฑ์ประเมินเพิ่มเติมหรือเกณฑ์ประเมินระดับพื้นที่	

ทั้งนี้	 สปสช.เขตจะประกาศชุดเกณฑ์ประเมินและแนวทางการประเมินศักยภาพ

บริการปฐมภูมิแก่หน่วยบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเขตเพื่อเป็นแนวทาง

ในการดำเนินการประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ 

2.1)	 เกณฑ์ศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ	ปีงบประมาณ	2555	

2.1.1)	 เกณฑป์ระเมนิกลาง	 เปน็เกณฑข์ัน้ตำ่ทีห่นว่ยบรกิารปฐมภมูิ 

ต้องมีครบถ้วนดังนี้	

 

รูปแบบที่ 1 : 
หน่วย/เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ 
ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำ 
 

 

รูปแบบที่ 2 : 
หน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นเครือข่าย 
หน่วยบริการประจำ 

 

เกณฑ์ศักยภาพพื้นฐาน	
1.	 เป็นหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียน

หน่วยบริการประจำและเกณฑ์ขึ้นทะเบียน
หน่วยบริการปฐมภูมิ		

2.	 มีพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปปฏิบัติงานประจำ
เต็มเวลา	อย่างน้อยแห่งละ	1	คน		

3.	 มีสัดส่วนพยาบาลต่อ	 ปชก.UC	 ไม่ เกิน	
1:5,000	คน		

4.	 มีสัดส่วนบุคลากรปฏิบัติงานประจำต่อปชก.	
UC	ไม่เกิน	1:1,250	คน	

5.	 มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่าน
การอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว	
(ระยะสั้นโดยอนุโลม)	 ปฏิบัติงานประจำเต็ม
เวลา	

 
 
 
6.	 มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรไม่เกิน	 1:10,000	

คน		 

 

เกณฑ์ศักยภาพพื้นฐาน 
1.	 เป็นหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียน	 

หน่วยบริการปฐมภูมิ		
 
2.	 มีพยาบาลเวชปฏิบัติทั่ วไปปฏิบัติงาน

ประจำเต็มเวลา	อย่างน้อยแห่งละ1	คน		
3.	 มีสัดส่วนพยาบาลต่อ	 ปชก.UC	 ไม่เกิน	

1:5,000	คน		
4.	 มีสัดส่วนบุคลากรปฏิบัติงานประจำต่อ	 

ปชก.UC	ไม่เกิน	1:1,250	คน	
5.	มีแพทย์	(แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว/แพทย์

ที่ผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัว	
(ระยะสั้นโดยอนุโลม)/แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป)	
ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล	 รับผิดชอบ	 และ	
สนับสนุนการพัฒนาและการจัดบริการ	 
ปฐมภูมิของหน่วยบริการปฐมภมูเิปน็ประจำ	
(ไมใ่ชแ่พทย์หมนุเวียน) 

6.	 สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรไม่เกิน	 1:10,000	
คน	
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รูปแบบที่ 1 : 
หน่วย/เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ 
ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำ 
 

 

รูปแบบที่ 2 : 
หน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นเครือข่าย 
หน่วยบริการประจำ 

 

เกณฑ์การจัดบริการ	 
1.	มีบริการโรคเรื้อรัง	 (DM,	HT)	 เชิงรุกในชุมชน

ร่วมกับกองทุนระดับท้องถิ่น	 และมีแผนงาน/
โครงการ/ผลงาน	 ที่มีงบประมาณของกองทุน
ระดับท้องถิ่นร่วมสมทบ	

2.	 มีการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่อง	 และมี
ทะเบียน	 5	 กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่	 ได้แก่	
เด็ก	 ผู้พิการ	 ผู้สูงอายุ	 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	 และ
หญิงตั้งครรภ์	 โดยมีข้อมูลที่จำเป็นขั้นต่ำ	
ไดแ้ก	่รายชือ่	การรกัษาทีจ่ำเปน็	วนันดัหมาย 
และข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นอื่นๆ	 ในแต่ละกลุ่ม
เป้าหมาย	 และมีผลการเยี่ยมบ้านไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ	50	ในภาพรวมของ	5	กลุ่มเป้าหมาย	

 

เกณฑ์การจัดบริการ	 
1.	 มีบริการโรคเรื้อรัง	 (DM,	 HT)	 เชิงรุกใน

ชุมชนร่วมกับกองทุนระดับท้องถิ่น	 และมี
แผนงาน/โครงการ/ผลงาน	 ที่มีงบประมาณ
ของกองทนุ	ระดับท้องถิ่นร่วมสมทบ	

2.	มีการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องจากหน่วย
บรกิารประจำ	 โดยมทีะเบยีนผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั 
ซึ่งมีข้อมูลที่จำเป็นขั้นต่ำ	 ได้แก่	 รายชื่อ	
การรักษาที่จำเป็น	 วันนัดหมาย	 และข้อมูล
พื้นฐานที่จำเป็นอื่นๆ		

 

เกณฑ์การบริหาร  
1.	 มีคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการปฐมภูมิ	

ที่มีองค์ประกอบ	 4	 ภาคส่วนจาก	 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ผู้รับบริการ	 ผู้ให้บริการ	
และผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่	 หรือคณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาม
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข	

2.	มกีารประชมุสมำ่เสมอ	อยา่งนอ้ย	2	เดอืน/ครัง้ 
3.	มบีทบาทสนับสนุนโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ 

ตำบลหรือหน่วยบริการปฐมภูมิ	 อย่างเป็น	 
รูปธรรม	

3.1	มกีารกำหนดเป้าหมายและแนวทางการพฒันา/   
 สนับสนุนบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ		

3.2	มีการจัดทำแผนของหน่วยบริการ	
3.3	มกีารติดตามผลการดำเนินงานตามเปา้หมาย	 

 และแนวทางที่กำหนด	
3.4	 จัดหาทรัพยากรแหล่งงบประมาณสนับสนุน	 

	หน่วยบริการ	

 

เกณฑ์การบริหาร  
1.	มคีณะกรรมการบรหิารหนว่ยบรกิารปฐมภมู ิ 

ที่มีองค์ประกอบ	 4	 ภาคส่วนจาก	 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ผู้รับบริการ	 ผู้ ให้
บริการ	 และผูท้รงคณุวฒุใินพืน้ที	่ หรอืคณะ
กรรมการ	 บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพตำบลตามนโยบายกระทรวงสาธารณสขุ 

2.	มกีารประชมุสมำ่เสมออยา่งนอ้ย	2	เดอืน/ครัง้ 
3.	 มีบทบาทสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริม	 

สุขภาพตำบลหรือหน่วยบริการปฐมภูมิ	
อย่างเป็นรูปธรรม	

3.1	มกีารกำหนดเปา้หมายและแนวทางการพฒันา/		 
 สนับสนุนบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ		

3.2	มีการจัดทำแผนของหน่วยบริการ	
3.3	มกีารตดิตามผลการดำเนนิงานตามเปา้หมาย	 

 และแนวทางที่กำหนด	
3.4	จดัหาทรพัยากรแหลง่งบประมาณสนบัสนนุ   

	หน่วยบริการ	
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ส่วนที่2

การบริหารงบบริการทางการแพทย์	เหมาจ่ายรายหัว	ปีงบประมาณ	2555 

 

รูปแบบที่ 1 : 
หน่วย/เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ 
ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำ 
 

 

รูปแบบที่ 2 : 
หน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นเครือข่าย 
หน่วยบริการประจำ 

 

เกณฑ์ผลงาน		
ให้	 สปสช.เขตเป็นผู้กำหนด	 โดยครอบคลุม	 
ผลงานการเข้าถึงบริการปฐมภูมิ	 การบริการด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 และการบริการ	 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	 

 

เกณฑ์ผลงาน		
ให้	 สปสช.เขตเป็นผู้กำหนด	 โดยครอบคลุม	 
ผลงานการเข้าถึงบริการปฐมภูมิ	 การบริการ
ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 และการ
บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	

2.1.2)	เกณฑ์ประเมินระดับพื้นที่	 เป็นเกณฑ์เพิ่มเติมที่กำหนดโดย

คณะกรรมการ/คณะทำงานระดบัเขต	ที	่อปสข.	หรอื	สปสช.เขต	แตง่ตัง้ 

ซึ่งอาจจะกำหนดจำนวนเกณฑ์เพิ่มขึ้นตามความพร้อมหรือนโยบายของ

แต่ละพื้นที่	 หรือจะกำหนดเป็นเงื่อนไขหรือรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

เกณฑ์ประเมินกลาง	

อนึ่ง	เกณฑ์ประเมินศักยภาพการบริการของคลินิกชุมชนอบอุ่นของ

เอกชนและเกณฑ์หน่วยบริการปฐมภูมิที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ

ประจำ	ให้คณะกรรมการ/คณะทำงานระดับเขตสามารถปรับเกณฑ์	เพื่อ

ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ของปีที่ผ่านมา	

และยังคงตอบสนองหลักการสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

สง่เสรมิสขุภาพ	 ปอ้งกนัโรค	 และการพึง่ตนเองดา้นสขุภาพของประชาชน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ชุมชน	หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

นอกจากนี้เพื่อให้หน่วยบริการได้มีการเตรียมการพัฒนาเพื่อให้มี

ศักยภาพมากขึ้น	 จึงกำหนดเบื้องต้นให้ในปีงบประมาณ	 2556	

สปสช.จะเพิ่ม เกณฑ์ประเมินกลาง	 ในด้านการจัดบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพทางการแพทย์	การดูแลผู้พิการ/ผู้สูงอายุเชิงรุกในชุมชน	โดย

มีนักกายภาพบำบัด	 (ซึ่งปฏิบัติงานประจำที่หน่วยบริการปฐมภูมิ	 หรือ

โรงพยาบาลแม่ข่าย)	 ร่วมให้บริการในชุมชนและพัฒนาศักยภาพ	 

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำที่หน่วยบริการปฐมภูมิ	

3)	 แนวทางการบริหารค่าใช้จ่าย	

	 งบจ่ายตามเกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิ	ปีงบประมาณ	2555	จำนวน	

27.00	 บาท	 ต่อผู้มีสิทธิ	 จ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยบริการปฐมภูมิที่ได้มาตรฐานตาม
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เกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิ	 โดยจ่ายไม่เกินอัตราที่กำหนดภายใต้วงเงิน	 

งบประมาณแบบปลายปิด	 (Global	 budget)	 และมีแนวทางการบริหารจัดการและ	 

การจัดสรรงบประมาณ	ดังนี้	

3.1)	 สปสช.เขต	 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานระดับเขต	 เพื่อ

กำหนดเกณฑ์ประเมินเพิ่มเติมของเขตพื้นที่	 และจัดทำเป็นชุดเกณฑ์ประเมิน

หน่วยบริการปฐมภูมิระดับเขต	 ที่ประกอบด้วยเกณฑ์ประเมินกลางและ

เกณฑ์ประเมินระดับพื้นที่	 และจัดทำแนวทางการประเมินหน่วยบริการ	 

ปฐมภูมิที่สมัครขอรับงบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิ	 ปีงบประมาณ	

2555	และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	

3.2)	 สปสช.เขตนำเสนอชุดเกณฑ์ประเมินและแนวทางการประเมิน	ต่อที่

ประชุม	 อปสข.	 เพื่อให้พิจารณาเห็นชอบ	 ซึ่งเกณฑ์ที่ประกาศใช้ต้องเป็น

เกณฑ์ที่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ของปีที่ผ่านมา	 โดยในปีงบประมาณ	2555	 จะมีชุด

เกณฑ์ประเมินศักยภาพบริการปฐมภูมิ	2	ชุด	ได้แก่		

3.2.1)	ชุดเกณฑ์ประเมินหน่วย/เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ	 

ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำ		

3.2.2)	ชุดเกณฑ์ประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิที่ เป็นเครือข่าย	 

หน่วยบริการประจำ	

3.3)	 สปสช.เขต	 ประกาศ/แจ้งชุดเกณฑ์ประเมินและแนวทางการ

ประเมิน	ให้หน่วยบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ		

3.4)	 สปสช.แจ้งกรอบวงเงินให้	 สปสช.เขตทราบภายในเดือนตุลาคม	

2554	โดย	จัดสรรตามเป้าหมายหน่วยบริการปฐมภูมิที่กำหนด	

3.5)	หน่วยบริการปฐมภูมิประเมินตนเองตามแบบบันทึกข้อมูลศักยภาพ

บริการหน่วยบริการปฐมภูมิที่	 สปสช.กำหนด	 ส่งให้หน่วยบริการประจำ		 

(โรงพยาบาลแม่ข่าย)		

3.6)	หน่วยบริการประจำ	 ในฐานะคู่สัญญาหรือผู้ดูแลเครือข่าย	 

หน่วยบริการปฐมภูมิ	ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลรายงาน

การประเมินตนเอง	 พร้อมให้การรับรองเฉพาะรายงานการประเมินที่ถูกต้อง

และครบถ้วน	และส่งให้	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด	

(สปสช.สาขาจังหวัด)	
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การบริหารงบบริการทางการแพทย์	เหมาจ่ายรายหัว	ปีงบประมาณ	2555 

3.7)	 สปสช.สาขาจังหวัดตรวจสอบและรับรองรายงานการประเมิน	 

อีกขั้นหนึ่ง	 และรวบรวมรายงานการประเมินตนเองของหน่วยบริการปฐมภูมิ

ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองผล	 ส่งให้	 สปสช.เขต	 ภายในเดือน

พฤศจิกายน	2554	

3.8)	 สปสช.เขต	 ตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่าย	 

เพิ่มเติมตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด	 ภายใต้วงเงินงบประมาณระดับเขต	

ซึ่งโอนงบประมาณงวดเดียวไปยังหน่วยบริการประจำ	 ภายในเดือนมกราคม	

2555	โดยมีอัตราการจ่ายตามรูปแบบการจัดบริการ	ดังนี้		

รูปแบบ ลักษณะการจัดบริการ อัตราจ่าย 

รปูแบบที	่1	:จดับรกิารปฐมภมูิ

แยกจากโรงพยาบาลแมข่า่ย	

เป็นหน่วย/เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำ มี

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและบุคลากร	

อื่นๆ	ตามเงื่อนไข	

ไมเ่กนิ	100	บาท 

ต่อผู้มีสิทธิ	

รูปแบบที่	 2	 :จัดบริการปฐม

ภูมิร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่าย

ที่เป็นหน่วยบริการประจำ	

เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นเครือข่าย

หน่วยบริการประจำ	 และมีแพทย์เป็น	 

พี่ เลี้ยง	 มีพยาบาลเวชปฏิบัติทั่ วไป

ปฏิบัติงานประจำตามเงื่อนไข	

ไม่เกิน	50	บาท

ต่อผู้มีสิทธิ	

3.9)	 สำหรับเขตบริการสาธาณสุขนำร่อง	 (สปสช.เขต9	 นครราชสีมา	

และ	 สปสช.เขต	 13	 กรุงเทพมหานคร)	 สามารถปรับหลักเกณฑ์ให้

สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ได้	 โดยผ่านความเห็นชอบจากอปสข.	 และให้	

สปสช.เขต	13	กรุงเทพมหานคร	ทำหน้าที่แทน	สปสช.สาขาจังหวัด		

 

4)	 การติดตามกำกับ	

4.1)	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในฐานะ	 สปสช.สาขาจังหวัด	 

นิเทศ	 และติดตามเยี่ยม	 และรายงานผลการกำกับ	 ติดตามเสนอต่อผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงสาธารณสุข	และสปสช.เขต	

4.2)	 สปสช.เขต	ตรวจสอบจากเอกสารแบบบันทึกข้อมูลศักยภาพบริการ

หนว่ยบรกิารปฐมภมู	ิ (PCU	Profile)	 เยีย่มสำรวจ	ตดิตาม	กำกบัและประเมนิผล 



34	 |		คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ปีงบประมาณ	2555

และ/หรือมอบหมายหน่วยงานภายนอกดำเนินการติดตามและประเมินผล

หนว่ยบรกิารปฐมภมูทิีไ่ดร้บัจดัสรรงบ	 และสรปุรายงานผลการกำกบั	 ตดิตาม

ระดับเขต	ต่อ	อปสข.	พร้อมทั้งส่งให้กองทุนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ		

4.3)	 กองทุนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ	 สุ่มตรวจสอบจากเอกสารแบบ

บันทึกข้อมูลศักยภาพบริการหน่วยบริการปฐมภูมิ	 (PCU	 Profile)	 ออกสุ่ม

เยี่ยมสำรวจในพื้นที่ร่วมกับ	 สปสช.เขต	 และ/หรือมอบหมายหน่วยงาน

ภายนอกดำเนินการติดตามและประเมินผล	 และรวบรวมผล/ข้อเสนอ

แนวทางการดำเนินงานในปีถัดไป		

4.5.2	 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการปฐมภูมิ	

1)	 กรอบแนวคิด	

	 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการปฐมภูมิ	 เป็นค่าใช้จ่ายที่จัดสรร	 

ใหแ้ก	่สปสช.สาขาจงัหวดั	หนว่ยงาน	องคก์รตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง	รวมถงึการดำเนนิงาน  

ของ	 สปสช./สปสช.เขตเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ	 พัฒนากลไกการบริหารจัดการ

ระดับต่างๆ	 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	 กำกับติดตามและประเมินผลการ

สนับสนุนการผลิต	 พัฒนาและกระจายกำลังคนปฐมภูมิ	 การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรและหน่วยบริการ	 ตลอดจนการพัฒนารูปแบบและนวตกรรม	 เพื่อให้	 

หน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริการประจำทั้งในเขตชนบท	 เขตพื้นที่ทุรกันดาร	

เขตเมือง	รวมทั้งกรุงเทพมหานคร	มีศักยภาพและจัดบริการที่มีคุณภาพตามแนวคิด	 

เวชศาสตร์ครอบครัว	 ที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนตาม

บริบทของพื้นที่	 โดยในการดำเนินการสามารถบูรณาการกับงบสนับสนุนและ	 

ส่งเสริมการจัดบริการของบริการอื่นๆ	 เช่น	 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	

บริการควบคุม	 ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง	 บริการการแพทย์แผนไทย	 และบริการ

ทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน	ตามที่สปสช.	กำหนด	

	 สำหรับค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการสำหรับบริการปฐมภูมิ	

สปสช.	 ได้จัดไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับ

เขตพื้นที่	จำนวน	7.51	บาทต่อประชาชนทุกคน	โดยเป็นไปตามที่	สปสช.กำหนด	

2)	 กรอบการบริหารงบประมาณ	

	 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการปฐมภูมิ	 ปีงบประมาณ	 2555	

จำนวน	10.00	บาทต่อผู้มีสิทธิ	แบ่งเป็นค่าใช้จ่าย	2	ส่วน	ดังนี้	
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2.1)	 ค่าพัฒนาศักยภาพการจัดบริการปฐมภูมิ	 วงเงินประมาณ	 300	

ล้านบาท	 เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการจัดบริการ	 

ปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็ง	 ทั้งในส่วนของการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ

ปฐมภูมิ	 เช่น	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ศูนย์แพทย์ชุมชน/คลินิก

ชุมชนอบอุ่น/หน่วยบริการปฐมภูมิอื่นๆ	 และการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

ของโรงพยาบาลชุมชน	 โรงพยาบาลทั่วไป	 โรงพยาบาลศูนย์	 ให้มีการจัด

บริการปฐมภูมิตามแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว	 และการสนับสนุนการ

พัฒนาระบบบรกิารสาธารณสขุระดบัอำเภอ	 (District	 Health	 System)	 ใหแ้ก	่

หน่วยบริการ	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	 และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	

ทั้งนี้	 งบส่วนนี้บริหารจัดการระดับพื้นที่	 โดย	สปสช.เขต	โดยมีแนวทางการ

สนับสนุน	ดังนี้	

2.1.1)	พัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิให้มีศักยภาพตามเกณฑ์	 

ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ	และเกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิ	

2.1.2)	พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ	 และสนับสนุน

การจัดบริการปฐมภูมิแยกจากบริการโรงพยาบาลผลักดันให้ปรับเปลี่ยน

การให้บริการผู้ป่วยนอกทั่วไปให้เป็นการให้บริการตามแนวคิดเวชศาสตร์

ครอบครัว	ทั้งในหน่วยบริการประจำและหน่วยบริการปฐมภูมิ	

2.1.3)	พัฒนาระบบการปรึกษา	 การเชื่อมต่อบริการ/ระบบส่งต่อ-	 

ส่งกลับ	ภายในเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ	และทุติยภูมิขึ้นไป	

2.1.4)	สนับสนุนการผลิต	 การเพิ่ม-กระจายกำลังคน	 และพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรในระบบบริการปฐมภูมิ	 โดยความร่วมมือกับสถาบัน

การศึกษา	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

ระดับพื้นที่	

2.1.5)	พัฒนาระบบประกันคุณภาพบริการของเครือข่ายบริการ

ปฐมภูมิ	(Primary	Care	Award	:	PCA)	

2.1.6)	สนับสนุนหน่วยบริการประจำ	 พัฒนารูปแบบการจัดบริการ

ปฐมภูมิที่มีคุณภาพ	 ภายในเครือข่ายฯ	 เช่น	 พัฒนาการจัดบริการ

เภสัชกรรมชุมชน	 งานฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์	 การดูแลผู้พิการ

ในชุมชน	 งานจิตเวชชุมชน	 พัฒนาการเข้าถึงบริการทันตกรรมและ	 
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ทันตสาธารณสุขที่จำเป็น	 และการจัดบริการแพทย์แผนไทยเชิงรุก	

เป็นต้น	 ทั้งนี้ให้บูรณาการกับบริการส่วนอื่น	 ได้แก่	 บริการฟื้นฟู

สมรรถภาพทางการแพทย์	 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	

บริการควบคุม	 ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง	 บริการการแพทย์แผนไทย	

และทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน	ทั้งนี้	ตามที่	สปสช.กำหนด		

2.1.7)	สนับสนุนกลไกการบริหารจัดการระดับเขต	 จังหวัด	 และ

อำเภอ	 เพื่ออำนวยการ	 จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการและกำลังคน	 

ในระบบบริการปฐมภูมิ	 สนับสนุนการดำเนินงาน	 และกำกับติดตาม

ประเมินผล	การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในพื้นที่	

2.1.8)	อื่นๆ	 ตามที่	 สปสช.เขตกำหนดเพิ่มเติม	 ทั้งนี้ให้สอดคล้อง

กับสภาพบริบทของพื้นที่และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์	

2.2)	 ค่าสนับสนุนการผลิต	พัฒนาและกระจายบุคลากร	วงเงินประมาณ	

183	 ล้านบาท	 เป็นงบเพื่อสนับสนุนการผลิต/พัฒนากำลังคนเพื่อการจัด

บริการปฐมภูมิ	 และพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน	 หน่วยบริการปฐมภูมิที่มี

ความพร้อมเป็นสถาบันร่วมผลิตและพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและ	 

บุคลากรอื่นๆ	 ให้แก่	 หน่วยบริการ	 โดยร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัด	 องค์กร/สภาวิชาชีพ	 สถาบันการศึกษา	 หน่วยงานวิชาการ	 และ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งนี้	 งบส่วนนี้บริหารจัดการ	 โดย	 กองทุนพัฒนา

ระบบบริการปฐมภูมิ	โดยมีกรอบแนวคิดการดำเนินงาน	ดังนี้	

2.2.1)	ผลักดันนโยบาย	 สร้างสภาพแวดล้อม	 และระบบสนับสนุน	

ให้เอื้อต่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในพื้นที่	

2.2.2)	สร้างความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข	 องค์กรวิชาชีพ	

สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 สนับสนุนการผลิต	 จัดหา	

กระจาย	 และพัฒนากำลังคนระบบบริการปฐมภูมิ	 รวมทั้งการจัดระบบ

สนับสนุนเพื่อให้บุคลากรคงอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	

2.2.3)	พัฒนาโรงพยาบาลชุมชน/หน่วยบริการปฐมภูมิเป็นสถาบัน

ร่วมผลิต	 และพัฒนาแพทย์	 พยาบาล	 และบุคลากรอื่นสำหรับบริการ

ปฐมภูมิ		
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2.2.4)	กระตุ้นภาคท้องถิ่นร่วมสนับสนุนการผลิตและพัฒนา

บุคลากรในวิชาชีพที่ขาดแคลน	 เช่น	 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	

พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป	 นักกายภาพบำบัด	 ทันตาภิบาล	 ผู้ช่วย

ทันตแพทย์	เป็นต้น	

2.2.5)	พัฒนามาตรการจูงใจให้โรงพยาบาล/หน่วยบริการปฐมภูมิ

จัดหาบุคลากรในสาขาที่จำเป็น	 เพื่อจัดบริการปฐมภูมิ	 เช่น		 

นักกายภาพบำบัดดูแลผู้พิการ	แพทย์แผนไทย	นักจิตวิทยา	เป็นต้น	

2.2.6)	อื่นๆ	ตามที่	สปสช.กำหนด	

2.3)	 ข้อควรพิจารณาการดำเนินการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการ	 

ปฐมภูมิ	และการสนับสนุนการผลิต	พัฒนาและกระจายบุคลากร	มีดังนี้	

2.3.1)	 การสนบัสนนุหนว่ยบรกิารทีไ่ดร้บังบประมาณในปงีบประมาณ 

ที่ผ่านมา	และต้องการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง	ควรพิจารณา

เฉพาะหน่วยบริการที่มีศักยภาพในการดำเนินการ	 เนื่องจากข้อจำกัด

ของงบประมาณในปีต่อไป	

2.3.2)		ควรกระตุ้นให้มีการร่วมลงทุนจากเงินบำรุง	 งบท้องถิ่นและ

ชุมชน	 โดยเฉพาะในการจัดบริการปฐมภูมิในเครือข่ายของโรงพยาบาล

ศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป	 เนื่องจากมีความพร้อมในการระดมทรัพยากร

ค่อนข้างสูง	

2.3.3)	เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการ	

โดยเฉพาะในพื้นที่ที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ไม่สามารถจัดบริการได้	 

ตามเกณฑ์	 (เช่น	 การเข้าถึงบริการ	 และรวมถึงการรอคิวรับบริการเกิน		 

30	นาที	หรือจำนวนบุคลากรที่ให้บริการไม่เพียงพอ	เป็นต้น)	

2.3.4)	กระตุ้นให้โรงพยาบาลชุมชนสนับสนุนการจัดบริการของ

หน่วยบริการปฐมภูมิ	 เช่น	 เพิ่ม/พัฒนาบุคลากรในวิชาชีพที่จำเป็น	 เพื่อ

การดูแลผู้ด้อยโอกาส	 และการดูแลกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย	 5	 กลุ่ม	

(ได้แก่	 เด็ก	ผู้พิการ	ผู้สูงอายุ	 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	 และหญิงมีครรภ์)	 แบบ	

Home	ward		

2.3.5)	จัดบริการปฐมภูมิที่เชื่อมต่อกับบริการทุติยภูมิ	(โรงพยาบาล

แม่ข่าย)	 เช่น	การส่งต่อ	ส่งกลับข้อมูล/ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	ระบบนัดหมาย/
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ช่องทางด่วน/การปรึกษา	ระบบเวชภัณฑ์	

2.3.6)	การบริหารจัดการเครือข่ายที่แยกการบริหารงบบริการระดับ

ปฐมภูมิ	 (งบ	 OP,	 PP)	 โดยเป็นการบริหารจัดการที่มีส่วนร่วมจาก	 

ท้องถิ่นและชุมชนในการบริหารงบดังกล่าว	 และเชื่อมโยงกองทุน	 

หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น		

2.4)	 แนวทางการบริหารจัดการ	

2.4.1)	ค่าพัฒนาศักยภาพการจัดบริการปฐมภูมิ	

(1)	 สปสช.	 แจ้งกรอบวงเงินให้	 สปสช.เขตทราบภายใน

เดือนตุลาคม	2554	โดยจัดสรรตามที่	สปสช.กำหนด	

(2)	 สปสช.เขตร่วมกับคณะทำงานพัฒนาระบบบริการ	 

ปฐมภูมิระดับจังหวัด	ประเมินสถานการณ์	วิเคราะห์หา

ส่วนขาดการพัฒนาบริการปฐมภูมิกำหนดเป้าหมาย	

และจัดทำกรอบการบริหารงบพัฒนาศักยภาพการจัด

บริการปฐมภูมิระดับเขต	 ตัวชี้วัดผลผลิต	 การกำกับ	

ตดิตาม	และประเมนิผล	เสนอขอความเหน็จาก	อปสข.  

(3)	 สปสช.เขตหรือคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายจัดทำ	 

รายละเอียดในการดำเนินการ	 พิจารณาการสนับสนุน	

จัดทำข้อตกลงการดำเนินงานกับสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัด	หน่วยบริการ	หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		

(4)	 สปสช.เขต	 กำกับ	 ติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมายที่

กำหนดและรายงานความก้าวหน้า	 ต่อ	 อปสข.	 ทุก	 6	

เดือน	และรายงานผลให้กองทุนฯ	ทราบ	

2.4.2)	ค่าสนับสนุนการผลิต	พัฒนาและกระจายบุคลากร		

(1)	 สปสช.	 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข	 องค์กรวิชาชีพ	

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 จัดทำแผนงาน/โครงการ

สนับสนุนการผลิต	 จัดหา	 กระจาย	 และพัฒนากำลัง

คนในระบบบริการปฐมภูมิ	 ตลอดจนการพัฒนาระบบ

สนับสนุนบริการปฐมภูมิอื่นๆ	เช่น		

•		สนับสนุนการผลิต	 และพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์
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ครอบครัว	 โดยความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข	

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศ

ไทย	โครงการแพทย์ชนบทคืนถิ่น	“แพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัว”	 ซึ่งได้ทุนสนับสนุนจากทุนการกุศล

สมเด็จย่า	 และทุนการกุศล	กว(พระเมรุ)	 และหน่วย

งานทีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ	 รว่มมอืกบักระทรวงสาธารณสขุ 

และสภาการพยาบาล	 ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร

และผลิตพยาบาลชุมชน	 การพัฒนาพยาบาล	 

เวชปฏิบัติทั่วไป	 และโครงการพยาบาลคืนถิ่น	 ซึ่งได้

ทุนสนับสนุนจาก	 ทุนการกุศลสมเด็จย่าและทุน	 

การกุศล	กว.	 (พระเมรุ)	และธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร	

•		ร่วมมือกับสภากายภาพบำบัด	 จัดหานักกายภาพ	

บำบัดไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน	 เพื่อ	 

ไปทำงานฟื้นฟูผู้พิการ	 และงานกายภาพบำบัด	 

ในชุมชน	 รวมทั้งจัดระบบสนับสนุนการทำงานของ	 

นักกายภาพบำบัด	

•		ร่วมมือกับมูลนิธิแพทยชนบท	 มหาวิท	 ยาลัยมหิดล	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และมหาวิทยาลัยนเรศวร	

และสถาบันการศึกษาต่างๆ	 พัฒนาหลักสูตรผู้นำ	 

การจัดการระบบบริการปฐมภูมิ		

•		สนับสนุนให้มีการจัดการความรู้	 พัฒนาองค์ความรู้	

ประสบการณ์	 บทเรียนจากการปฏิบัติ	 เพื่อเชื่อมโยง

กับองค์ความรู้ทางวิชาการ	 โดยความร่วมมือกับ

หน่วยงานวิชาการ	และองค์กรภาคีต่างๆ 

(2)	 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน	 ที่มีส่วนร่วมจาก	 

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 เพื่ออำนวยการ	และสนับสนุนการ

ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ	 ตลอดจนประเมินผล

การดำเนินงาน	
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(3)	 กองทุนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ	ร่วมกับ	สปสช.เขต	

เพื่อวางแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานระดับพื้นที่	

เช่น	 การสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชน/หน่วยบริการ	 

ปฐมภูมินำร่องเป็นสถาบันร่วมผลิต	 และพัฒนาแพทย์	

พยาบาล	 และบุคลากรในระบบบริการปฐมภูมิ	 การ

ประสานเขต	 จังหวัด	 และสถาบันการศึกษาในการ

พัฒนาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป	ฯลฯ	

(4)	 รวบรวมข้อมูลสถานการณ์กำลังคนในระบบบริการ	 

ปฐมภูมิ	 เพื่อการจัดทำแผน	 และกำกับ	 ติดตาม	 และ

ประเมินผลการดำเนินงาน	

(5)	 กองทุนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ	 รวบรวมผลการ

ดำเนนิงาน	และรายงานตอ่ผูบ้รหิารกอ่นสิน้ปงีบประมาณ 

2.5)	 การติดตามกำกับ	

2.5.1)	กองทุนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ	 และ	 สปสช.เขต	

กำหนดตัวชี้วัดผลผลิต	 ผลลัพธ์	 และแนวทางการติดตามกำกับ	 ตลอด

จนแบบฟอร์มการรายงานผล		

2.5.2)	สปสช.เขต	 ติดตามเยี่ยมสนับสนุนการพัฒนาหน่วยบริการ

ในพื้นที่	รวบรวมรายงานจากหน่วยบริการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และสรุปรายงานผลให้กับกองทุนพัฒนาระบบ

บริการปฐมภูมิ		

2.5.3)	กองทุนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิร่วมกับคณะกรรมการ/

คณะทำงาน	ที่เกี่ยวข้อง	ออกเยี่ยมสนับสนุนในพื้นที่ร่วมกับ	สปสช.เขต	

และรวบรวมผล/ข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานในปีถัดไป	 นำเสนอต่อ	 

ผู้บริหาร	สปสช.	

2.6)	 ผลผลิตที่คาดหวัง	

2.6.1)	มีศูนย์แพทย์ชุมชนและคลินิกชุมชนอบอุ่นที่ผ่านเกณฑ์	 

ขึน้ทะเบยีนหนว่ยบรกิารประจำ	 และการพฒันาการบรกิารตามมาตรฐาน 

ที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง	ประมาณ	100	แห่ง	
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2.6.2)	มีหน่วยบริการปฐมภูมิ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	

(รพ.สต.)	 ที่มีพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป	 และบุคลากรอื่นๆ	 ตามเกณฑ์ที่

กำหนดไม่น้อยกว่า	7,200	แห่ง	

2.6.3)	มีแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและหน่วยบริการ

ปฐมภูมิได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านเวชปฏิบัติครอบครัว	

จำนวน	100	คน		

2.6.4)	โรงพยาบาลชุมชนที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติงาน

ประจำอย่างน้อย	 50	 แห่งมีความพร้อมเป็นสถาบันร่วมผลิตและพัฒนา

กำลังคน		

2.6.5)	มีระบบบริการสาธารณสุขระดับอำเภอที่สอดคล้องกับบริบท

ของพื้นที่	จำนวน	50	แห่ง	

2.6.6)	รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิ	 7,200	 แห่ง	 มีคณะ

กรรมการบริหารที่มีส่วนร่วมจากท้องถิ่นและภาคประชาชนและมีการ

ประชุมอย่างสม่ำเสมอ	 มีการทำระบบข้อมูลชุมชน	 มีทะเบียนผู้ป่วย	 

โรคเรื้อรัง	 มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 และกิจกรรม

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังเชิงรุกร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับท้องถิ่น	

 

5. ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงาน 

5.1	 กรณีบริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	 บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ	 และ	

บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด	

5.1.1		ผู้บริหารระบบในภาพรวม	 	

  นายแพทยก์ารณุย	์คณุตริานนท	์ผูอ้ำนวยการสำนกับรหิารการจดัสรรกองทนุ 

  โทรศพัท	์02-141-5028	E-mail	:	karoon.k@nhso.go.th 

5.1.2		ผู้ประสานงานกรณีบริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		

		 นายธวัชชัย	เรืองโรจน์	

  โทรศพัท	์02-141-4173	E-mail	:	tawatchai.r@nhso.go.th	
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5.1.3		ผู้ประสานงานระบบข้อมูลผู้ป่วยนอก/สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรครายบุคคล	

		 นายชัยวัฒน์	ดลยวัฒนา										

  โทรศพัท	์02-141-4227	E-mail	:	chaiwat.d@nhso.go.th 

5.1.4		ผู้ประสานงานการพัฒนาระบบข้อมูลการเงินการคลัง	

		 นางสาวศิริพร	ธนกิจเจริญ	

  โทรศพัท	์02-141-4168	E-mail	:	siriporn.d@nhso.go.th 

5.1.5		ผู้ประสานงานกรณีบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด	

		 นางกฤษณา	โกสีหเดช	

		 โทรศัพท์	02-141-4096	โทรสาร	02-143-9738	E-mail	:	Kisana.K@nhso.go.th 

5.2	กรณีสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการและบริการปฐมภูมิ		

5.2.1	 ผู้บริหารระบบในภาพรวม	 	

		 นายแพทย์กฤช	ลี่ทองอิน	ผู้จัดการกองทุนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ						 

	 	 โทร	02-141-5066	โทรสาร	02-143-9746	E-mail	:	grit.l@nhso.go.th	

5.2.2	 รองผู้จัดการกองทุน	 	

		 นางจุฬาดา	สุขุมาลวรรณ์	

  โทร 02-141-5014 โทรสาร 02-143-9746 

5.2.3		ผู้ประสานงาน	

		 นางบำรุง	ชลอเดช	

		 โทร	02-141-4188	โทรสาร	02-143-9746	E-mail	:	bumrung.c@nhso.go.th 

		 นางศลิลทิพย์	สุวรรณ	

		 โทร	02-141-4207	โทรสาร	02-143-9746	E-mail	:	salintip.s@nhso.go.th	

		 น.ส.พรพจนาจ	ขะชาตย์	

 	 โทร	02-141-4299	โทรสาร	02-143-9746	E-mail	:	pornputjanard.k@nhso.go.th	

		 น.ส.วรวีร์	ธนประกฤต	

		 โทร	02-141-4189	โทรสาร	02-143-9746	E-mail	:	worawee.t@nhso.go.th	

		 น.ส.วิชยา	คำแฝง	

		 โทร	02-141-4340	โทรสาร	02-143-9746	E-mail	:	wichaya.k@nhso.go.th	
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2.การบริหารค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป

 ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป	 เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับประชากร	 

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ที่เข้ารับบริการกรณีบริการผู้ป่วยในทุกรายการ	 อันประกอบ

ด้วย	การรับบริการผู้ป่วยใน	ณ	หน่วยบริการประจำที่ลงทะเบียนไว้	การรับบริการกรณีอุบัติเหตุ

ฉุกเฉินทั้งในและนอกหน่วยบริการประจำ	 การให้หรือรับบริการที่เกิดจากการรับ-ส่งต่อผู้มีสิทธิ	

การเข้ารับบริการตามข้อบังคับมาตรา	7	 (กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน	หรือเหตุอันสมควร)	

และการให้บริการศูนย์ประสานการส่งต่อ	(กรณีสำรองเตียง)	 

1. กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย  

การบริหารเป็นกองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขตแบบมีเพดานตามพื้นที่ความรับผิดชอบของ	

สปสช.เขต	 (กองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขต)	 โดยกองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขตจะได้รับการ

จดัสรรงบประมาณเพือ่เปน็คา่บรกิารผูป้ว่ยในทัว่ไปสำหรบัประชากรสทิธหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ  

ที่ลงทะเบียนกับหน่วยบริการประจำที่ตั้งอยู่ในแต่ละพื้นที่ของ	 สปสช.เขต	 ทั้ง	 13	 เขต	 และ

สาขาเขตสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือและทหารอากาศ	

1.1		ที่มาของวงเงินบริหารกองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขต	(Global	Budget) 

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับเท่ากับ	 972.17	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 กำหนดให้มีการแบ่งการจัดสรร	 

งบประมาณเป็นกองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขต	 เพื่อเป็นวงเงินงบประมาณสำหรับจ่าย

ชดเชยให้หน่วยบริการ	 (Global	 Budget)	 สำหรับค่าบริการผู้ป่วยในทั่วไปสำหรับประชากร	 

ที่ลงทะเบียนในแต่ละพื้นที่ของ	สปสช.เขต	โดยคำนวณมาจาก	

1.1.1	 กรณีการบริการตามระบบศูนย์ประสานการส่งต่อ	 (กรณีสำรองเตียง)	 และ

กรณีการเข้ารับบริการผู้ป่วยในตามมาตรา	 7	 (กรณีที่มีเหตุอันควร	หรือกรณีอุบัติเหตุหรือ

เจ็บป่วยฉุกเฉิน	 ให้บุคคลที่ได้ลงทะเบียนแล้วมีสิทธิเข้ารับบริการจากหน่วยบริการอื่นได้)	

โดยใช้ค่าผลรวมของน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว	(Adjusted	relative	weight	:	adjRW)	ที่

คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ	2555	

1.1.2	 จำนวนผลงานที่เป็นค่าน้ำหนักสัมพัทธ์	 กรณีบริการผู้ป่วยในทั่วไปอื่นๆ		 

ที่ไม่ใช่กรณีสำรองเตียง	โดยคำนวณดังนี้	
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1)	 ร้อยละ	 65	 ของจำนวนผลงานที่เป็นค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับด้วย	 

วันนอน	 (adjusted	 relative	 weight	 :	 adjRW)	 ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นใน

ปีงบประมาณ	2555	จำแนกเป็นการใช้บริการในเขตและการใช้บริการนอกเขต	

2)	 ร้อยละ	 35	 ของจำนวนค่าน้ำหนักสัมพัทธ์มาตรฐาน	 (relative	weight	 :	

RW)	ที่คำนวณมาจากค่า	RW	เฉลี่ยต่อประชากรตามโครงสร้างอายุเป็นค่าภาพรวม

ระดับประเทศคูณด้วยจำนวนประชากรที่ลงทะเบียนรายกลุ่มอายุของแต่ละเขต	

จำแนกเป็นการใช้บริการในเขตและการใช้บริการนอกเขต	 โดยใช้ค่า	 RW	 เฉลี่ยต่อ

ประชากรตามกลุ่มอายุตามตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 ค่า	RW	เฉลี่ยต่อประชากรตามกลุ่มอายุของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

ประเภท 
กลุ่มอายุ (ปี) 

0–4	 5–9	 10-14 15–24	 25–44	 45-59 60- 69 70 
กรณีใช้	DRG	version	4	        
ใช้บริการในเขต	 0.084  0.033  0.031  0.059  0.073 0.131 0.259  0.388 
ใช้บริการนอกเขต	 0.018  0.004  0.004  0.010  0.011 0.015 0.023  0.022 

กรณีใช้	DRG	version	5.0	        

ใช้บริการในเขต	 0.165 0.058 0.047 0.080 0.070 0.091 0.169 0.253 

ใช้บริการนอกเขต	 0.014 0.004 0.003 0.009 0.008 0.007 0.009 0.009 
 ที่มา	 คำนวณจากข้อมูลน้ำหนักสัมพัทธ์มาตรฐานกลุ่มโรคผู้ป่วยใน	 (RW)	 ตามระบบ	 DRG	 ด้วยข้อมูล	 

ผู้ป่วยในรายบุคคลปี	2552-2553	(ไม่รวมเด็กแรกเกิดทุกราย) 

1.2	 การคำนวณเพื่อกำหนดวงเงินกองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขต	(Global	Budget)	จำนวน	

เงินกองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขต	คำนวนดังนี้		

1.2.1	 กรณีการเข้ารับบริการผู้ป่วยในตามมาตรา	 7	 ให้ใช้งบประมาณเท่ากับ	 

การจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา	

1.2.2	 กรณีสำรองเตียงและกรณีใช้บริการนอกเขต	 ให้ใช้ค่าผลรวม	 adjRW	 คูณ

ด้วยอัตรา	9,000	บาทต่อ	adjRW	

1.2.3	 กรณีใช้บริการในเขต	 ให้ใช้ค่าผลรวม	 adjRW	คูณด้วยอัตราจ่ายต่อน้ำหนัก

สัมพัทธ์ที่เท่ากันทุกเขต	

1.3	 การจัดสรรงบให้กองทุนย่อยบริการผู้ป่วยในระดับเขต	 ให้คำนวณการจัดสรรจริงโดย

ประมาณการทั้งปีจากข้อมูลผลการให้บริการที่เกิดขึ้นที่เป็นปจัจุบัน	
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2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชย  

2.1	 ให้กันเงินไว้เพื่อจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการได้จำนวนไม่เกิน	 15	 บาทต่อ	 

ผู้มีสิทธิ	 โดยให้	อปสข.	พิจารณาแนวทางการจ่ายตามข้อเสนอของ	สปสช.เขต	และที่เหลือให้

จ่ายด้วยระบบ	DRGs	 version	 4.0	 ในระหว่างวันที่	 1	 ต.ค.2554	 -	 31	มี.ค.	 2555	 และให้ใช้	

DRGs	version	5.0	ตั้งแต่	1	เมษายน	2555	เป็นต้นไป	

**	 อ้างอิงตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	4/2555	ปีงบประมาณ	2555		
	 วันที่	5	มีนาคม	2555 

2.2	 การจ่ายตามระบบ	 DRGs	 ให้จ่ายตามการใช้บริการที่เกิดขึ้น	 โดยกำหนดเป้าหมาย

จำนวนน้ำหนักสัมพัทธ์ที่จะเกิดขึ้น	 และอัตราจ่ายต่อน้ำหนักสัมพัทธ์	 โดยให้	 อปสข.พิจารณา	 

เป้าหมายจำนวนน้ำหนักสัมพัทธ์ที่จะเกิดขึ้นและอัตราจ่ายต่อน้ำหนักสัมพัทธ์ให้แต่ละจังหวัด

ภายใต้เพดานกองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขตของแต่ละเขต		

2.3	 อัตราการจ่ายต่อน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่า	 (Adjusted relative weight : adjRW) 

ดังนี้ 

2.3.1	 การใช้บริการนอกเขต	 ให้จ่ายที่อัตรา	 9,000	 บาทต่อ	 adjRW	 สำหรับ	 

หน่วยบริการทุกระดับและไม่ปรับลดค่าแรงสำหรับหน่วยบริการภาครัฐ	 และสำหรับ	 

หน่วยบริการสังกัด	 สปสธ.	 ที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ใกล้กับจังหวัดของพื้นที่	 สปสช.เขตอื่น	

ให้สามารถกำหนดอัตราตามข้อตกลงกันระหว่างหน่วยบริการ	

2.3.2	 การใช้บริการกรณีสำรองเตียงตามเงื่อนไขที่	 สปสช.กำหนด	 ให้เป็นไปตาม

อัตราที่มีความเห็นชอบร่วมกันระหว่างหน่วยบริการกับ	 สปสช.เขตแต่ละเขต	 โดยกำหนด

อัตราจ่ายไม่เกิน	15,000	บาทต่อ	adjRW	และไม่ปรับลดค่าแรงสำหรับหน่วยบริการภาครัฐ 

2.3.3	 การใช้บริการกรณีมาตรา	 7	 ให้เป็นไปตามเงื่อนไขบริการและอัตราตาม	 

คู่มือแนวทางปฎิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ	2555		

2.3.4	 การใช้บริการภายในเขต	 ให้อัตราจ่ายต่อ	 adjRW	 เป็นอัตราเดียวในแต่ละ

กองทุนผู้ป่วยในเขต	โดยขึ้นอยู่กับ	Global	budget	กับจำนวนผลงานที่เป็นค่า	adjRW	ของ

กลุ่มนั้นๆ	และสามารถกำหนดอัตราจ่ายเป็นอย่างอื่นเพื่อจูงใจให้มีการพัฒนาระบบบริการ

ภายในเขตได้	แต่เมื่อเทียบกับการจ่ายต่อ	adjRW	ต้องไม่เกิน	9,000	บาทต่อ	adjRW	โดย

ผ่านความเห็นชอบของ	อปสข.	



46	 |		คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ปีงบประมาณ	2555

2.4	 การบริหารการจ่ายค่าบริการให้หน่วยบริการ	 ให้สามารถกำหนดอัตราจ่ายต่อน้ำหนัก

สัมพัทธ์เบื้องต้นที่อัตราหนึ่ง	 และต้องจ่ายให้หมดกองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขตตามเงื่อนไข

มาตรการเพื่อรักษาวินัยการเรียกเก็บค่าบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่	 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด	 โดยให้	 อปสข.	พิจารณางบประมาณส่วนที่

อาจจะเหลือ	 (จากการกำหนดเป้าหมายและอัตราจ่ายต่อน้ำหนักสัมพัทธ์เบื้องต้น)	 ให้หน่วย

บริการเป็นค่าบริการสาธารณสุขต่างๆ	เพิ่มเติมได้	

2.5	 การบริหารการจ่ายสำหรับกลุ่มกรมแพทย์ทหารเรือและกรมแพทย์ทหารอากาศ	 ให้	

สปสช.	 กำหนดแนวทางการบริหารจัดการเป็นการเฉพาะได้	 โดยให้มีการหารือร่วมกับกลุ่ม	 

กรมแพทย์ทหารเรือและกรมแพทย์ทหารอากาศ	

2.6	 ให้มีการเสนอข้อมูลให้ทราบทั่ วกันเพื่อร่วมกันตรวจสอบและพัฒนาระบบ	 

การจัดบริการ	โดยเฉพาะกรณีมีการใช้บริการนอกเขตพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม	(ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ต่อ

ครั้งน้อยกว่า	 2)	 และข้อมูลบริการผู้ป่วยที่ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ต่อครั้งน้อยกว่าหรือเท่ากับ	 0.5		 

ทั้งการใช้บริการในเขตและการใช้บริการนอกเขต	

2.7	 การจ่ายกรณีผู้ป่วยในรับส่งต่อ	 ให้จ่ายจากกองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขตแต่ละเขตที่	 

ผู้ป่วยลงทะเบียนหน่วยบริการประจำ		

2.8	 ให้หน่วยบริการทุกแห่งส่งข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยในให้	 สปสช.	 ด้วยระบบ	 e-Claim	

ของ	 สปสช.	 หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่มีการตกลงกันระหว่าง	 สปสช.กับหน่วยบริการ	 เพื่อ

ประมวลข้อมูลตามระบบ	DRGs	 รายละเอียดตามที่กำหนดในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับ

ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ	2555	

3. การแบง่คา่ใชจ้า่ยกรณอีทุธรณ ์และสง่ชา้ของปงีบประมาณปจัจบุนั สามารถใชส้ำหรบั 

ข้อมูลอุทธรณ์ และส่งช้าที่เหลือในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 สำหรับการให้บริการผู้ป่วยในทั่วไปทุกเขต	 ส่งช้าไม่เกินร้อยละ	 3	 ส่วนที่เหลือ	 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	97	และให้	สปสช.สามารถกำหนดอัตราจ่ายต่อ	adjRW	เบื้องต้นที่อัตราหนึ่ง	

และต้องจ่ายให้หมดกองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขตตามเงื่อนไขมาตรการเพื่อรักษาวินัยการ	 

เรยีกเกบ็คา่บรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตทิีค่ณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต	ิ

กำหนด 
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4. การส่งข้อมูลเพื่อรับค่าใช้จ่าย 

ให้หน่วยบริการทุกแห่งส่งข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยในให้	สปสช.	ด้วยระบบ	e-claim	หรือ

ระบบอิเลกทรอนิคอื่นที่มีการตกลงกันระหว่าง	 สปสช.กับหน่วยบริการ	 เพื่อประมวลข้อมูลตาม

ระบบ	 DRGs	 รายละเอียดตามที่กำหนดในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ

สาธารณสุขปีงบประมาณ	2555 

 

5. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 

5.1	ผู้บริหารระบบในภาพรวม	 	

	 ทันตแพทย์อรรถพร	ลิ้มปญัญาเลิศ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ					 

	 โทรศัพท์	02-141-5025	โทรสาร	02-143-9749	E-mail:	Atthaporn.l@nhso.go.th 

5.2	ผู้ประสานงาน	 	 	 	

	 นางบรรจง	จำปา	ผูช้ว่ยผูอ้ำนวยการสำนกับรหิารการชดเชยคา่บรกิาร	 

 โทรศัพท์	02-141-4066	โทรสาร	02-143-9749	E-mail:	bunjong.c@nhso.go.th	

	 นางเบญจมาส	เลิศชาคร	 

	 โทรศัพท์	02-1414069	โทรสาร	02-143-973	E-mail:	Benjamas.l@nhso.go.th 
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3.การบริหารจัดการเงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูง

เป็นค่าใช้จ่าย	สนับสนุน	และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้มีสิทธิหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	 ที่จ่ายเพิ่มเติมโดยคำนึงถึงต้นทุนคงที่สำหรับหน่วยบริการประจำสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 (สป.สธ.)	 เฉพาะโรงพยาบาลชุมชนและเครือข่าย	 

หน่วยบริการ	 หรือโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กและเครือข่ายหน่วยบริการ	 เพื่อให้จัดบริการแก่

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ		

 

1. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย 

ให้ใช้ผลการศึกษาสมการต้นทุนของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ	 (CUP)	 ที่มี	 

โรงพยาบาลขนาด	 10-120	 เตียง	 และข้อมูลงบการเงินของหน่วยบริการและเครือข่าย	 

หน่วยบริการ	โดยประยุกต์จ่ายตามตัวแปรของสมการต้นทุน	ดังนี้	

1.1	 คำนวณรายจ่ายที่น่าจะเป็นสำหรับปี	 2555	 ของ	 CUPเป้าหมายตามตัวแปร	 

สมการต้นทุน	 โดยเป็นค่าต้นทุนคงที่	 (Fix	 cost)	 ในสัดส่วนของบริการที่เกิดจากระบบ	 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติราย	 CUP	 และค่าต้นทุนผันแปรแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิที่น่าจะ

เป็นในพื้นที่ที่ดูแลระดับจังหวัด	

1.2	 เปรียบเทียบผลคำนวณข้อ	 1.1	 กับการคำนวณจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยนอก

ทั่วไป	หากมากกว่า	ให้จ่ายเงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูงตามผลต่างที่เกิดขึ้น	

1.3	 ปรับให้ทุกหน่วยบริการเป้าหมายได้รับงบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปรวมงบเพิ่มสำหรับ

หน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูงของปีงบประมาณ	 2555	 สูงกว่าปีงบประมาณ	 2554		 

อย่างน้อยร้อยละ	4.72	(ค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อต้นทุนบริการปี	2553-2554)		

1.4	 สำหรับจังหวัดที่มีประชากรลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติน้อยกว่า	

300,000	 คน	 ปรับให้ภาพรวมของงบประมาณระดับจังหวัด	 เฉพาะค่าบริการผู้ป่วยในทั่วไป		 

ผู้ป่วยนอกทั่วไป	 งบเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูง	 และค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพ

ป้องกันโรค	หลังหักเงินเดือนได้ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของทุกจังหวัดหักหนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
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1.5	 ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง	 เป็นผู้พิจารณาสำหรับการจ่าย	 

เงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูงให้หน่วยบริการเป้าหมายกรณีที่หน่วยบริการ	 

เป้าหมายมีภาระในการสงเคราะห์การให้บริการประชากรอื่นๆ	 เช่น	 หน่วยบริการในพื้นที่ติด

ชายแดนของจังหวัดตาก	แม่ฮ่องสอน	สระแก้ว	หรือกรณีอื่นๆ		

 

2. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
 

2.1	 ผู้บริหารระบบในภาพรวม	

	 นายแพทย์การุณย์	คุณติรานนท์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารการจัดสรรกองทุน	 

	 โทรศัพท์	02-141-5028	E-mail:	karoon.k@nhso.go.th 

2.2	 ผู้ประสานงาน		 	 	

	 นายธวัชชัย	เรืองโรจน์	สำนักบริหารการจัดสรรกองทุน	 

	 โทรศัพท์	02-141-4173	E-mail:	tawatchai.r@nhso.go.th 
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4.การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน
 ปีงบประมาณ2555

ค่าใช้จ่ายกรณีอุบัติเหตุ	 เจ็บป่วยฉุกเฉิน	 เป็นการจ่ายสำหรับประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติที่จำเป็นต้องได้รับบริการผู้ป่วยนอก	 กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินนอกพื้นที่จังหวัดที่	 

ลงทะเบียน	 รวมถึงผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำตามมาตรา	 8	 ของ	 

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้รับบริการตามความจำเป็นที่มีคุณภาพ

มาตรฐาน	 โดยกำหนดให้มีการบริหารในลักษณะกองทุนกลาง	 เพื่อจ่ายเงินชดเชยให้กับ	 

หน่วยบริการและสถานบริการที่ให้บริการ		

 

1. กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย 

1.1	 เป็นงบประมาณที่กันมาจากเงินเหมาจ่ายรายหัว	 เพื่อบริหารแบบกองทุนกลาง	

(Central	Reimbursement)	

1.2	 การบริหารกองทุน	 จะจ่ายให้หน่วยบริการ/สถานบริการอื่น	 ตามผลงานการให้บริการ

ภายหลังที่มีการส่งข้อมูลมาแล้ว	 ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพการบริหารกองทุนอาจให้มีการจ่ายเงิน

ล่วงหน้าให้หน่วยบริการได้ตามความจำเป็น 

1.3	 การบริหารงบประมาณ	 จะกันเงินไว้สำหรับการอุทธรณ์และข้อมูลล่าช้าของ

ปีงบประมาณปจัจุบันและอาจใช้สำหรับข้อมูลอุทธรณ์และส่งช้าที่เหลือในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ไม่เกินร้อยละ	 3	 ส่วนที่เหลือจะนำมาแบ่งเป็น	 12	 งวดเพื่อกำหนดวงเงินบริหารรายเดือน	 โดย

แต่ละเดือนจะไม่เท่ากันขึ้นกับผลงานในอดีตและแนวโน้มข้อมูลในแต่ละงวด	 เพื่อให้อัตราจ่าย

ชดเชยในแต่ละเดือนใกล้เคียงกัน	 ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยบริการได้รับค่าใช้จ่ายโดยเร็ว	 อาจมีการ

กำหนดอัตราจ่ายคงที่ให้หน่วยบริการ/สถานบริการอื่นไปก่อนได้		

 

2. เกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย 

จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายตามผลงานการให้บริการ	ตามรายการดังนี้	

2.1	 กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด		
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2.2	 กรณผีูม้สีทิธทิีย่งัไมไ่ดล้งทะเบยีนเลอืกหนว่ยบรกิารประจำ	หรอืสทิธวิา่งตามมาตรา	 8 

แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.2545	

2.3	 กรณีเด็กแรกเกิด	

2.4	 กรณีค่าพาหนะในการรับส่งต่อผู้ป่วย	

2.5	 กรณีศูนย์ประสานการส่งต่อ	(สำรองเตียง)	สำหรับสิทธิว่าง		

2.6	 กรณกีารใหบ้รกิารผูป้ระกนัตนทีย่งัไมไ่ดร้บัสทิธจิากกองทนุประกนัสงัคม	ประกอบดว้ย 

กรณีส่งเงินสมทบไม่ครบ	 3	 เดือน	 เข้ารับบริการรักษา	 และกรณีส่งเงินสมทบไม่ครบ	 7	 เดือน	

เข้ารับบริการคลอดบุตร	

 

3. เงื่อนไขและอัตราการจ่ายเงินชดเชย 

3.1	 กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด		

3.1.1	 เป็นการเข้ารับบริการด้วยอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัดที่ผู้มีสิทธิ

ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ	 ทั้งนี้การวินิจฉัยว่าอาการแรกรับฉุกเฉินหรือไม่	 ให้

พิจารณาตามโรคหรืออาการที่มีข้อบ่งชี้ประกอบด้วย	 โรคหรืออาการของโรคที่มีลักษณะ

รุนแรงอันอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตตนเองและผู้อื่น	 โรคหรืออาการของโรคที่จำเป็นต้อง	 

ได้รับการรักษาเป็นการเร่งด่วน	 การผ่าตัดด่วนหากปล่อยทิ้งไว้จะเป็นอันตรายแก่ชีวิต		 

โรคหรอืลกัษณะอาการของโรคตามทีค่ณะกรรมการกำหนด	 โดยตอ้งพจิารณาสญัญาณชพี 

อนัไดแ้กค่วามดนัโลหติ	ชพีจร	อาการของโรค	การวนิจิฉยั	 แนวทางการรกัษาความเรง่ดว่น 

รวมทั้งคำนึงถึงการรับรู้ของผู้ป่วยที่มีต่ออาการป่วยด้วย	ทั้งนี้จะไม่นับรวมการตรวจรักษาที่

มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า	 รายละเอียดในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อ

บริการสาธารณสุข	ปีงบประมาณ	2555	

3.1.2	 ในกรณีที่เป็นการเข้ารับบริการของคนพิการ	 ทหารผ่านศึก	 สามารถเข้ารับ	 

บริการในหน่วยบริการของรัฐได้	 โดยการวินิจฉัยอาการแรกรับหากไม่ฉุกเฉิน	 สามารถรับ

ค่าใช้จ่ายได้	

3.1.3	 วิธีการจ่ายเงิน	จ่ายตามระบบ	Point	system	with	global	budget	โดยอัตรา

จ่าย	 ไม่เกิน	 1	บาทต่อ	 Point	 และ	 สปสช.จะคำนวณอัตราจ่ายเงินให้หน่วยบริการเป็น	 

รายเดือน	
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3.2	 กรณีผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ	หรือสิทธิว่าง	

3.2.1	 เป็นการเข้ารับบริการครั้งแรกของผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ

ประจำตามมาตรา	 8	 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.2545		 

หน่วยบริการที่ให้บริการสามารถขอรับค่าใช้จ่ายได้	 ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน		 

โดยอาการแรกรับอาจไม่ฉุกเฉินก็ได้	 ทั้งนี้หน่วยบริการต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เป็น	 

ผู้มีสิทธิให้เสร็จสิ้น	โดยมีหลักฐานการขอ	Claim	code	รายละเอียดในคู่มือแนวทางปฏิบัติ

ในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	ปีงบประมาณ	2555	

3.2.2	 วิธีการจ่ายเงินชดเชย	

1)	 กรณีผู้ป่วยนอก	จ่ายตามระบบ	Point	system	with	global	budget	โดย

อัตราจ่าย	 ไม่เกิน	 1	 บาทต่อ	 Point	 และสปสช.จะคำนวณอัตราจ่ายเงินให้	 

หน่วยบริการเป็นรายเดือน	

2)	 กรณีผู้ป่วยใน	 จ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม	 (DRGs)	 โดยคำนวณ

อัตราจ่ายภายใต้วงเงินที่มีอยู่	(DRGs	with	Global	Budget)	และ	สปสช.จะคำนวณ

อัตราจ่ายเงินให้หน่วยบริการเป็นรายเดือน	 ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยบริการได้รับค่าใช้จ่าย

อย่างรวดเร็ว	 สปสช.อาจมีการพิจารณาจ่ายเงินล่วงหน้าให้หน่วยบริการจำนวน	 

ผลงานการคาดการณ์ในอดีตได้	

3.3	 กรณีเด็กแรกเกิด	

3.3.1	 เป็นการให้บริการแก่เด็กแรกเกิดทุกรายที่นับรวมเด็กแรกเกิดปกติและเด็ก	 

แรกเกิดที่ป่วย	 ซึ่งหน่วยบริการต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เป็นผู้มีสิทธิให้เสร็จสิ้น	 โดยม	ี 

หลักฐาน	 การขอ	 Claim	 code	 ทั้งนี้ในกรณีที่เด็กแรกเกิดมีผลการตรวจสอบสิทธิที่มี	 

หน่วยบริการประจำแล้ว	 แต่จำเป็นต้องส่งตัวไปยัง	 หน่วยบริการแห่งอื่นต่อ	 หน่วยบริการ	 

ที่รับส่งต่อสามารถรับค่าใช้จ่ายจากกองทุนได้จนสิ้นสุดการรักษาในครั้งนั้น	 โดยพิจารณา

จากเลข	 Claim	 code	 ของการให้บริการครั้งแรก	 อนึ่งในกรณีที่เด็กแรกเกิดคลอดที่	 

สถานบริการเอกชนตามแม่ที่มีสิทธิประกันสังคม	 หากเกิดความเจ็บป่วยจำเป็นต้องได้รับ

การรักษาจากสถานบริการอื่นสามารถรับค่าใช้จ่ายจากกองทุนเช่นเดียวกับการให้บริการ

ตามข้อบังคับมาตรา	7	ได้		

3.3.2	 วิธีการจ่ายเงิน	เช่นเดียวกับกรณีสิทธิว่าง	
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3.4	 ค่าพาหนะในการรับส่งต่อผู้ป่วย	

3.4.1	 เป็นการเบิกค่าใช้จ่ายค่าพาหนะในการับ-ส่งต่อผู้ป่วย	 อันประกอบด้วย	

รถยนต์	 เรือ	 และอากาศยานปีกหมุน	 (เฮลิคอปเตอร์)	ที่เคลื่อนย้ายหรือการส่งต่อผู้มีสิทธิ

จากหน่วยบริการเพื่อไปรับบริการยังหน่วยบริการที่มีศักยภาพสูงกว่า	 รวมถึงการส่งผู้ป่วย

กลับไปรักษาต่อที่หน่วยบริการประจำในกรณีดูแลรักษาต่อเนื่องด้วย	 ทั้งนี้ไม่นับรวม	 

การส่งต่อไปตรวจพิเศษระหว่างนอนพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน	

3.4.2	 วธิกีารจา่ยเงนิ	จา่ยตามระบบ	Point	system	with	ceiling	with	global	budget	

1)	 ค่ารถ	ระยะทางไม่เกิน	50	กิโลเมตร	เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน	500	บาท	

ระยะทางมากกว่า	 50	 กิโลเมตรจ่ายชดเชยเริ่มต้นครั้งละ	 500	 บาทและได้รับ	 

การชดเชยเพิ่มกิโลเมตรละ	4	บาทในระยะทางทั้งไปและกลับ	

2)	 ค่าเรือ	 ตามประเภทของเรือและระยะทาง	 อัตราสูงสุดไม่เกิน	 35,000	

บาท	 รายละเอียดในคู่มือแนวทางปฎิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ

สาธารณสุข	ปีงบประมาณ	2555	

3)	 ค่าอากาศยานปีกหมุน	(เฮลิคอปเตอร์)	จ่ายตามระยะทางและระยะเวลา

ในการบิน	 40,000	 บาท	 สูงสุดไม่เกิน	 60,000	 บาท	ทั้งนี้อาจมีการจ่ายเงินให้แก่

หน่วยงาน/หน่วยบริการซึ่งมีเฮลิคอปเตอร์	ตามที่สปสช.ได้ทำความตกลงกันไว้		

3.5	 กรณีศูนย์ประสานการส่งต่อ	(สำรองเตียง)	สำหรับสิทธิว่าง		

3.5.1	 เป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่สถานบริการสำรองเตียง	 ที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย

สิทธิว่าง	 ซึ่งหน่วยบริการในระบบไม่สามารถให้บริการได้เช่น	 ผ่าตัดสมอง	 การใช้	 

เครื่องช่วยหายใจ	เด็กแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยกว่า	1,500	กรัม	เป็นต้น	ทั้งนี้วิธีการดำเนิน

การประสานงานและวิธีการเบิกจ่ายเงิน	 รายละเอียดให้ปฏิบัติตามคู่มือแนวทางปฏิบัติ	 

ในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	ปีงบประมาณ	2555		

3.5.2	 วิธีการจ่ายเงิน	 จ่ายเฉพาะกรณีผู้ป่วยใน	 โดยจ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัย	 

โรครว่ม	(DRGs)	ด้วยอัตราคงที่ตามสัญญาการให้บริการไม่เกิน	15,000	บาทต่อ	1	AdjRW	

และ	สปสช.จะคำนวณอัตราจ่ายเงินให้หน่วยบริการเป็นรายเดือน		
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3.6	 กรณีการให้บริการผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับสิทธิจากกองทุนประกันสังคม		

3.6.1	 เป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการให้แก่หน่วยบริการที่ให้บริการแก่ผู้ประกันตน

ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ	 จากกองทุนประกันสังคม	 ประกอบด้วย	 กรณีส่งเงินสมทบไม่ครบ		 

3	เดอืน	เขา้รบับรกิารรกัษา	และกรณสีง่เงนิสมทบไมค่รบ	7	เดอืน	เขา้รบับรกิารคลอดบตุร 

3.6.2	 วิธีการจ่ายเงิน	

1)	 กรณีผู้ป่วยนอก	 จ่ายตามระบบ	 Point	 system	 with	 global	 budget		 

โดยอัตราจ่าย	 ไม่เกิน	 1	 บาทต่อPoint	 และสปสช.จะคำนวณอัตราจ่ายเงิน	 

ให้หน่วยบริการเป็นรายเดือน	

2)	 กรณีผู้ป่วยใน	 จ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม	 (DRGs)	 โดยคำนวณ

อัตราจ่ายภายใต้วงเงินที่มีอยู่	(DRGs	with	Global	Budget)	และ	สปสช.จะคำนวณ

อัตราจ่ายเงินให้หน่วยบริการเป็นรายเดือน	

 

4. วิธีการส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย 

หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก	 ในโปรแกรม	 e-Claim		 

ส่งไปยัง	 สปสช.	 ภายใน	 30	 วันหลังให้บริการหรือหลังจำหน่าย	 (ยกเว้นหน่วยบริการสังกัด

โรงเรียนแพทย์	 ให้บันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยใน	 ในโปรแกรม	 NHSO	 ซึ่งหลังจากนั้น	

สปสช.	 จะตัดข้อมูลตามรอบที่กำหนด	 พร้อมทั้งพิจารณาตรวจสอบออกรายงานการโอนเงนิ  

ใหห้นว่ยบรกิารและตรวจสอบรายละเอยีดการโอนเงนิไดท้าง	www.nhso.go.th/acc 

 

5. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน  

5.1	 ผู้บริหารระบบในภาพรวม	

	 ทันตแพทย์อรรถพร	ลิ้มปญัญาเลิศ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ	 

	 โทรศัพท์	02-141-5025	โทรสาร	02-143-9749	E-mail:	Atthaporn.l@nhso.go.th	

5.2	 ผู้ประสานงาน			 	 	

	 นางบรรจง	จำปา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ	 

	 โทรศัพท์	02-141-4066	โทรสาร	02-143-9749	E-mail:	bunjong.c@nhso.go.th	

	 นางอาภาภรณ์	ขจรชีพพันธุ์งาม	หัวหน้างาน	 

	 โทรศัพท์	02-141-4068	โทรสาร	02-143-9749	E-mail:	Apaporn.k@nhso.go.th	
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5.การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีค่าใช้จ่ายสูงปีงบประมาณ2555

ค่าใช้จ่ายกรณีค่าใช้จ่ายสูง	 เป็นการกำหนดการจ่ายเฉพาะบางรายการบริการเพื่อให้	 

หน่วยบริการมีแรงจูงใจในด้านการเงินที่เหมาะสมแก่ผู้ให้บริการผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ	 

แห่งชาติ	 ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ	 ประชาชนสามารถเข้าถึง

บริการสุขภาพที่เป็นบริการค่าใช้จ่ายสูงบางรายการที่จำเป็นและมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม	

โดยกำหนดให้มีการบริหารในลักษณะกองทุนกลาง	 เพื่อจ่ายเงินชดเชยให้กับหน่วยบริการและ

สถานบริการที่ให้บริการ	

 

1. กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย 

1.1	 เป็นงบประมาณที่กันมาจากเงินเหมาจ่ายรายหัว	 เพื่อบริหารแบบกองทุนกลาง	

(Central	Reimbursement)	

1.2	 การบริหารกองทุน	 จะจ่ายให้หน่วยบริการ/สถานบริการอื่น	 ตามผลงานการให้บริการ

ภายหลังที่มีการส่งข้อมูลมาแล้ว	 ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพการบริหารกองทุนอาจให้มีการจ่ายเงิน

ล่วงหน้าให้หน่วยบริการได้	

1.3	 การบริหารเงิน	 จะกันเงินไว้สำหรับการอุทธรณ์และข้อมูลล่าช้าของปีงบประมาณ

ปัจจุบันและอาจใช้สำหรับข้อมูลอุทธรณ์	 และล่าช้าที่เหลือในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่เกิน	 

รอ้ยละ	3	สว่นทีเ่หลอืจะนำมาแบง่เปน็	12	งวดเพือ่กำหนดวงเงนิบรหิารรายเดอืน	โดยแตล่ะเดอืน 

จะไม่เท่ากันขึ้นกับผลงานในอดีตและแนวโน้มข้อมูลในแต่ละงวด	 เพื่อให้อัตราจ่ายชดเชย	 

ในแต่ละเดือนใกล้เคียงกัน	 ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยบริการได้รับค่าใช้จ่ายโดยเร็ว	 อาจมีการกำหนด

อัตราจ่ายคงที่ให้หน่วยบริการไปก่อนได้		

 

2. เกณฑ์การจ่ายเงินชดเชย 

จัดสรรเป็นค่าบริการตามผลงานการให้บริการหรือค่ายา/ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

กับการให้ยา	ตามรายการดังนี้	

2.1	 การรกัษาเคมบีำบดั	และ	/	หรอื	รงัสรีกัษาในผูป้ว่ยโรคมะเรง็	แบง่เปน็	
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2.1.1	 กรณีการรักษาโรคมะเร็งอื่นๆ	 ที่ยังไม่มีการประกาศกำหนดการรักษาตาม	 

โปรโตคอล	

2.1.2	 กรณีการรักษาโรคมะเร็งที่มีการประกาศกำหนดให้มีการรักษาตามโปรโตคอล		

2.2	 การล้างไต/ฟอกเลือดล้างไต	 กรณีผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันที่มีระยะเวลาในการรักษา	 

ไม่เกิน	60	วัน		

2.3	 การให้ยารักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา	 (Cryptococcal	Meningitis)	 สำหรับ	 

ผู้ติดเชื้อ	HIV		

2.4	 การรักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาทตา	 (Cytomegalovirus	 Retinitis)	 สำหรับ	 

ผู้ติดเชื้อ	HIV		

2.5	 กรณคีา่สารเมทาโดน	 (Methadone)	 สำหรบัการใหส้ารเมทาโดนระยะยาว	 (Methadone 

Maintenance	Treatment	:	MMT)	ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดสารเสพติดในกลุ่มฝิ่นและอนุพันธ์

ของฝิ่น	(อาทิ	เฮโรอีน)	ที่สมัครใจ	

2.6	 กรณีการรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง	 (Hyperbaric	 Oxygen	 Therapy)	 เฉพาะ

การรักษาโรคที่เกิดจากการดำน้ำ	(Decompression	sickness)	

2.7	 กรณีการใช้อวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคทั้งบริการผู้ป่วยในและ	 

ผู้ป่วยนอกตามรายการที่กำหนด	(Instruments)		

2.8	 กรณกีารวนิจิฉยัราคาแพง	และการทำหตัถการโรคหวัใจและหลอดเลอืดของผูป้ว่ยนอก 

ที่เป็นบริการแบบ	ambulatory	care	(พักสังเกตอาการหลังบริการ	1	–	2	วัน)		

 

3. เงื่อนไขและอัตราการจ่ายเงินชดเชย 

จ่ายชดเชย	 ตามที่เรียกเก็บไม่เกินราคากลางในระบบ	 Point	 system	 with	 Ceiling	 and	

global	budget	โดยมีเงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินและอัตราการจ่ายเงินชดเชย	ดังนี้	

3.1	 กรณีการบำบัดรักษาโรคมะเร็งผู้ป่วยนอก	
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3.1.1	 กรณีมะเร็งทั่วไป	 สำหรับการให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็น

โรคมะเร็งและได้รับการบำบัดรักษาด้วยการให้ยาเคมีบำบัด	 หรือรังสีรักษา	 โดยจ่าย  

ตามจริงที่คำนวณได้ในอัตราไม่เกิน	4,000	บาทต่อครั้ง		

3.1.2	 กรณีมะเร็งที่มีการประกาศกำหนดให้มีการรักษาตามโปรโตคอล	 (สำหรับการ

ใหบ้รกิารผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัการตรวจวนิจิฉยัวา่เปน็โรคมะเรง็ประกอบดว้ยมะเรง็เตา้นม	ปากมดลกู 

รงัไข	่โพรงหลงัจมกู	ปอด	หลอดอาหาร	ลำไสใ้หญแ่ละลำไสใ้หญส่ว่นปลาย)	ทีไ่ดร้บัการบำบดั 

รักษาด้วยการให้ยาเคมีบำบัด	 หรือรังสีรักษา	 หรือฮอร์โมน	 จ่ายตามจริงที่คำนวณได้แต่	 

ไมเ่กนิเพดานทีก่ำหนดไวต้ามโปรโตคอล	รายละเอยีดตามแนวทางปฏบิตัใินการขอรบัคา่ใชจ้า่ย

เพื่อบริการสาธารณสุข	ปีงบประมาณ	2555	กรณีการรักษาโรคมะเร็งตามโปรโตคอล		

3.2	 กรณีการฟอกเลือดล้างไต		

เป็นการจ่ายให้หน่วยบริการที่ให้บริการสำหรับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน	 (Acute	Renal	

Failure)	ที่มีระยะเวลาในการรักษาไม่เกิน	60	วัน	รวมถึงผู้ป่วยที่ไตวายจาก	Acute	on	top	

โดยจา่ยตามจรงิทีค่ำนวณไดใ้นอตัราไมเ่กนิ	 2,000	บาทตอ่ครัง้ของการลา้งไตทัง้ผูป้ว่ยนอก

และผู้ป่วยใน	

3.3	 การให้ยารักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา	(Cryptococcal	Meningitis)		

เป็นการจ่ายให้หน่วยบริการที่ให้บริการสำหรับผู้ติดเชื้อ	HIV	โดยมีอัตราจ่ายคือ	

3.3.1	 กรณีผู้ป่วยนอก	จ่ายตามจริงที่คำนวณได้ในอัตราไม่เกิน	3,000	บาทต่อครั้ง		

3.3.2	 กรณีผู้ป่วยใน	 จ่ายเพิ่มเติมจากระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม	 (DRGs)	 จ่าย	 

ตามจริงที่คำนวณได้ในอัตราไม่เกิน	15,000	บาทต่อ	Admission		

3.4	 การรักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาทตา	(Cytomegalovirus	Retinitis)		

เป็นการจ่ายให้หน่วยบริการที่ให้บริการสำหรับผู้ติดเชื้อ	 HIV	 เพื่อเป็นค่าฉีดยา	 และ	 

ค่ายา	 Ganciclovia	 เข้าที่น้ำวุ้นในลูกตา	 ครั้งละ	 250	 บาทต่อข้างกรณีทุกสัปดาห์	 หรือ	 

ครั้งละ	500	บาทต่อข้างต่อ	2	สัปดาห์		

3.5	 กรณีค่าสารเมทาโดน	(Methadone)		

สำหรบัการใหส้ารเมทาโดนระยะยาว	 (Methadone	Maintenance	 Treatment	 :	MMT) 

เพื่อการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดสารเสพติดในกลุ่มฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่น	 (อาทิ	 เฮโรอีน)	 ที่

สมัครใจ	เฉพาะผู้ป่วยนอก	จ่ายตามจริงที่คำนวณได้ในอัตราไม่เกิน	30	บาทต่อครั้ง	
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3.6	 กรณีการรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง	(Hyperbaric	Oxygen	Therapy)		

เป็นการจ่ายให้หน่วยบริการที่ให้บริการเฉพาะการรักษาโรคที่เกิดจากการดำน้ำ	

(Decompression	 sickness)	 เท่านั้น	 โดยจ่ายตามจริงที่คำนวณได้ในอัตราไม่เกินชั่วโมงละ	

12,000	บาท		

3.7	 กรณีการใช้อวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ในการบำบัดโรค	(Instrument:	INST)		

3.7.1	 เป็นการจ่ายเงินให้หน่วยบริการ	 ตามประเภทและรายการที่กำหนดใน	 

ท้ายประกาศ	ทั้งนี้	สปสช.	สามารถเพิ่มรายการ/และหรือกำหนดราคากลางได้	และอาจมี

การปรับลักษณะหรือข้อบ่งชี้ที่ไม่กระทบกับราคากลางระหว่างปีได้	 อนึ่งการกำหนดราคา

ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย	 ให้หน่วยบริการเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	 บวก	 

ค่าดำเนินการตามที่ระบุไว้ในหนังสือคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ

สาธารณสุข	 ปีงบประมาณ	 2555	 และไม่เกินราคากลางที่กำหนดในประเภทและราคา	 

ที่กำหนดในประกาศ		

3.7.2	 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารกองทนุ	สปสช.อาจทำสญัญาการดำเนนิการ 

เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดบริการ	 และเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์นี้	 รวมถึงการจัดหา

อุปกรณ์ให้หน่วยบริการผ่านระบบ	 VMI	 ได้	 รายละเอียดตามคู่มือแนวทางปฏฺิบัติในการ

ขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	ปีงบประมาณ	2555	

3.8	 กรณีการตรวจวินิจฉัยราคาแพง	และการทำหัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด	

3.8.1	 เป็นการจ่ายให้หน่วยบริการที่ให้บริการสำหรับการตรวจวินิจฉัยราคาแพง	

และหัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือดตามรายการที่กำหนด	กรณีผู้ป่วยนอก	หรือผู้ป่วยใน

ที่เป็นบริการแบบ	 ambulatory	 care	 (พักสังเกตอาการหลังบริการ	 1-2	 วัน)	 ตามแนวทาง

เวชปฏิบัติ	 (Clinical	 Practice	Guidelines)	 ขององค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง	ที่สปสช.ประกาศ

เป็นแนวทางในการดำเนินงาน	 จ่ายตามจริงที่คำนวณได้ในอัตราไม่เกินราคากลาง		 

รายละเอียดดังตารางที่	3		

3.8.2	 กรณีมีการให้บริการเกี่ยวกับการรักษาโรคหัวใจทั้งการ	 Investigate	 และ	 

การทำหัตถการ	มากกว่า	1	รายการ	ในการรับบริการ	1	ครั้ง	สปสช.	จะจ่ายชดเชยเพียง		 

1	รายการที่มีราคากลางสูงสุด	
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3.8.3	 ราคากลางกรณีการวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด

หมายถึง	 ค่าใช้จ่ายในการทำหัตถการที่เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยและการทำหัตถการหัวใจ	

รวมถึงค่าห้องที่ทำหัตถการ	ค่ายา	และค่าอุปกรณ์ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องที่ทำให้การวินิจฉัยนั้น

ดำเนินการได้ครบถ้วน	 ไม่รวมค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค	 (Instrument)	

ที่สามารถเบิกชดเชยจาก	สปสช.	ได้		

 

ตารางที่ 3 อัตราการจ่ายชดเชยกรณีการตรวจวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการโรคหัวใจและ	 

	 	 หลอดเลือด	

ลำดับ	 รายการ ราคากลาง	

1 Investigation	ราคาแพง  

1.1 Coronary	angiography	(CAG)	 15,000 

1.2 Endoscope	retrograde	cholangio	pancreatography	(ERCP)	 6,500 

2 หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด	  

2.1 ขยายหลอดเลือดหัวใจเส้นเดียว	 (Coronary	 angiography	with	 single	
vessel	percutaneous	coronary	intervention	)	

78,000 

2.2 ขยายหลอดเลือดหัวใจหลายเส้น	 (Coronary	 angiography	 with	
multiple	vessel	percutaneous	coronary	intervention)	

85,000 

2.3 การตรวจสวนและจี้ไฟฟ้าหัวใจ	(EP	&	RF	Ablation)	 65,000 

2.4 การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ	(Pacemaker	Implantation)	 33,000 

2.5 การใส่เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจในร่างกาย	(AICD)	 57,000 

2.6 การขยายลิ้นหัวใจด้วยลูกโป่ง	(Percutaneous	valvuloplasty)	 65,000 
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ตารางที่ 4 สรุปรายการค่าใช้จ่ายสูงและอัตราการจ่ายชดเชย	

ลำดับ เงื่อนไขการบริการ ระบบคำนวณจ่าย ราคากลาง 

1 การรั กษาโรคมะเร็ ง
ทั่วไป	

Point	 system	 with	
ceil ing	 and	 global	
budget	

4,000	บาทต่อครั้ง		

2 การรั กษาโรคมะเร็ ง
ตามโปรโตคอล	

Point	 system	 with	
ceiling	 and	 global	
budget 

จ่ายชดเชยเมื่อรักษาครบ	1	cycle	
ตามค่าใช้จ่ายจริงไม่เกินเพดานที่
กำหนดไวต้าม	Prorocal	 
(ค่ายาเคมีบำบัดที่กำหนดจ่าย
ชดเชยในแต่ละ	 cycle	 ได้รวมค่า
ผสมยาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ยาเคมีบำบัดเรียบร้อยแล้ว)	

3 การล้างไต/ฟอกเลือด
ล้างไตกรณีผู้ปว่ยไตวาย
เฉยีบพลนั	

Point	 system	 with	
ceil ing	 and	 global	
budget	

2,000	บาท	ต่อครั้ง		

4 การรักษาโรคเยื่อหุ้ม
สมองอักเสบจากเชื้อรา 
(Cryptococcal	meningitis) 
ในผู้ป่วย	HIV	

Point	 system	 with	
ceil ing	 and	 global	
budget	

-	OP	3,000	บาท	ต่อครั้ง		
-	IP	15,000	บาท	ต่อ	admission		

5 การให้ยารักษาโรคติด
เชื้อไวรัสที่จอประสาท
ตา	 (Cytomegalovirus	
retinitis)	ในผู้ป่วย	HIV	

Point	 system	 with	
ceil ing	 and	 global	
budget	

250	บาทต่อข้าง	ต่อสัปดาห์		
500	บาทต่อข้าง	ต่อ	2	สัปดาห์		

6 การให้สารเมทาโดน
ระยะยาว	 (MMT)	 ใน
การบำบัดรักษาผู้ติด
สารเสพติดในกลุ่มฝิ่น	
และอนพุนัธ	์ของฝิ่น	

Point	 system	 with	
ceil ing	 and	 global	
budget	

30	บาทต่อครั้ง	
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ลำดับ เงื่อนไขการบริการ ระบบคำนวณจ่าย ราคากลาง 

7 การรกัษาดว้ยออกซเิจน 
ความกดดันสูง	 (Hyper-
baric	 oxygen	 therapy)	
เฉพาะการรักษาโรค	 
ที่ เ กิ ดจากการดำน้ ำ	
(Decompression	sickness)	

Point	 system	 with	
ceil ing	 and	 global	
budget	

12,000	บาทต่อชั่วโมง	

8 Instruments	 Point	 system	 with	
ceil ing	 and	 global	
budget	

ตามราคาที่กำหนดในประกาศ
ปีงบประมาณ	2555	

9 การวินิจฉัย	 ราคาแพง	
และหตัถการหวัใจ 

Point	 system	 with	
ceiling	 and	 global	
budget	

ตามราคาที่กำหนดในประกาศ	
ปีงบประมาณ	2555 

หมายเหตุ	:	 ก.	ราคากลางของลำดับที่	1-9	ในตารางที่	4	เป็นราคาก่อนคำนวณตามระบบ	Point	system	with		 
	 	 ceiling	and	global	budget	

	 ข.	กรณีผู้ป่วยนอกจำนวนเงินที่	 สปสช.	 จ่ายชดเชย	 และจำนวนเงินในส่วนอื่น	 เมื่อรวมแล้ว	 
  ต้องไม่เกินจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลรวมที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น	

 

4. วิธีการส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย 

หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในโปรแกรม	 e-Claim		 

ส่งไปยัง	 สปสช.	 ภายใน	 30	 วันหลังให้บริการหรือหลังจำหน่าย	 (ยกเว้นหน่วยบริการสังกัด

โรงเรียนแพทย์	 ให้บันทึกข้อมูลผู้ป่วยในส่งในโปรแกรม	 NHSO)	 หรือหากเป็นการให้บริการ	 

ผู้ป่วยนอก	 ค่าใช้จ่ายสูงและเป็นการรับส่งต่อข้ามจังหวัด	 หน่วยบริการที่รักษาต้องส่งข้อมูลเป็น		 

OP	Refer	ในระบบโปรแกรม	e-Claim	หลังจากนั้น	สปสช.	จะตัดข้อมูลตามรอบที่กำหนด	เพื่อ

พิจารณาตรวจสอบออกรายงานและโอนเงินให้หน่วยบริการ	 ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียด

การโอนเงินได้ทาง	www.nhso.go.th/acc	
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5. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน  

5.1	 ผู้บริหารระบบในภาพรวม	 	

	 นายแพทย์การุณย์	คุณติรานนท์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารการจัดสรรกองทุน		 

	 โทรศัพท์	02-141-5028	โทรสาร	02-143-9738	E-mail:	Karoon.K@nhso.go.th  

	 ทันตแพทย์อรรถพร	ลิ้มปญัญาเลิศ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ	 

	 โทรศัพท์	02-141-5725	โทรสาร	02-143-9735	E-mail:	Atthaporn.l@nhso.go.th 

5.2	 ผู้ประสานงาน			 	 	

	 นางบรรจง	จำปา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ	 

 โทรศัพท์	02-141-4066	โทรสาร	02-143-9749	E-mail:	bunjong.c@nhso.go.th 

	 นางกฤษณา	โกสีหเดช	 

	 โทรศัพท์	02-141-4096	โทรสาร	02-143-9738	E-mail:	Kisana.K@nhso.go.th 

	 นางอัญชลี	หอมหวล	 

	 โทรศัพท์	02-141-4068	โทรสาร	02-143-9749	E-mail:	Unchalee.h@nhso.go.th		
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6.การบริหารจัดการเฉพาะโรคปีงบประมาณ2555
 

6.1 การบริหารจัดการโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย  

 

1.  หลักการและเหตุผล 

โรคฮีโมฟีเลียเป็นโรคที่ทำให้เกิดภาวะเลือดออกง่ายแต่หยุดยากซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรม 

(Genetic	 x-linked	 recessive)	 ม	ี 2	 ชนิด	 คือ	 โรคฮีโมฟีเลีย	 เอ	 เกิดจากร่างกายขาดปัจจัย	 

การแข็งตัวของเลือด	 คือ	 แฟคเตอร	์ VIII	 และโรคฮีโมฟีเลีย	 บี	 เกิดจากร่างกายขาดปัจจัย	 

การแข็งตัวของเลือดคือแฟคเตอร์	 IX	 อุบัติการณ์ของโรคฮีโมฟีเลียที่พบในประเทศไทยอยู่ที่

ประมาณ	1:13,000	ถึง	 1:20,000	 ของประชากรไทย	 และพบโรคฮีโมฟีเลีย	 เอ	 ได้บ่อยกว่าโรค

ฮีโมฟีเลีย	 บี	 ประมาณ	 5	 เท่า	 ซึ่งใกล้เคียงกับประเทศทางตะวันตก	 ประมาณการว่าจำนวน	 

ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียทั่วโลกน่าจะสูงถึง	400,000	คน	และกว่าร้อยละ	75	อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา	

สำหรับในประเทศไทย	ทีค่าดการณไ์วใ้นป	ี 2549	คาดวา่มผีูป้ว่ยฮโีมฟเีลยีทีม่สีทิธปิระกนัสขุภาพ

แหง่ชาต	ิทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า	1,500	คน	

โรคฮโีมฟเีลยีจะเกดิเฉพาะเพศชาย	 สว่นเพศหญงินัน้จะเปน็พาหะของโรคโดยไมม่อีาการปว่ยผู้

ปว่ยโรคฮโีมฟเีลยีทัง้ชนดิเอและบมีอีาการแสดงเหมอืนกนัคอื	 จะมอีาการเลอืดออกงา่ยและหยดุยาก	

อาการเลอืดออกจะเกดิขึน้เองเป็นๆ	 หายๆ	 ตลอดชีวิต	 อวัยวะที่มีเลือดออกบ่อยคือในข้อและ	 

กล้ามเนื้อ	 บางครั้งอาจมีเลือดออกในอวยัวะภายในได ้ เช่น ในสมองหรอืทางเดนิอาหาร	 ทำให	้ 

ผูป้ว่ยทกุขท์รมาน	 พกิาร	 หรอืเสยีชวีติในทีส่ดุ	 การดูแลรักษาโรคฮีโมฟีเลียที่เน้นรูปแบบการดแูล

รกัษาทีบ่า้น	โดยจา่ยแฟคเตอรเ์ขม้ขน้ใหผู้ป้ว่ยไปเกบ็ไวท้ีบ่า้น	เพือ่สามารถนำมารกัษาภาวะเลอืดออก

ในระยะเริม่ตน้อยา่งทนัทว่งท	ี สามารถลดการนอนโรงพยาบาล	 ลดภาวะทพุพลภาพ	 การเสยีชวีติ	

และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย	 นอกจากนั้นผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องได้มาตรฐานตั้งแต	่ 

วยัเดก็ จะมอีายขุยัใกลเ้คยีงอายขุยัเฉลีย่ประชากร	 และมคีณุภาพชวีติทีด่	ี หลกีเลีย่งความพกิาร

ทพุพลภาพ	หรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ 

ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2555	 สปสช.	 ยังคงสิทธิประโยชน์แก่ผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย	 โดยการ

สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อแฟคเตอร์เข้มข้นแก่หน่วยบริการ	 เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียไป

เก็บที่บ้าน	 ใช้รักษาภาวะเลือดออกในระยะเริ่มต้น	 นอกจากนี้ยังร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง	
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เช่น	 มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	กระทรวงสาธารณสุข	และเครือข่ายผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย	พัฒนา

รูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียในระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ	 

ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียทุกคน 

 

2. คำนิยาม 

2.1	โรคฮโีมฟเีลยี	เอ	เกดิจากรา่งกายขาดปจัจยัการแขง็ตวัของเลอืดคอื	แฟคเตอร	์VIII 

2.2	 โรคฮีโมฟีเลียบี	เกิดจากร่างกายขาดปจัจัยการแข็งตัวของเลือดคือ	แฟคเตอร์	IX		

2.3	 เลอืดออกในระยะเริม่ต้น	 (Early	 Bleeding)	 หมายถงึ	ภาวะที่เริม่มีอาการเลอืดออกใน

กล้ามเนื้อหรือข้อ	หรืออวัยวะอื่น	ในระยะเวลา	1-	2	ชั่วโมงแรก	

2.4	 เลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหรือจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉิน	 (Life	

threatening	 bleeding	 or	 Emergency	 Surgery)	 หมายถึง	 ภาวะที่มีเลือดออกรุนแรงในอวัยวะ

สำคัญของร่างกาย	 เช่น	 สมอง	ปอด	หัวใจ	 ในช่องท้อง	 ซึ่งถ้าปล่อยไว้อาจเป็นอันตรายถึงแก่

ชีวิตในเวลาอนัสัน้	 รวมถงึการผา่ตดัในกรณฉีกุเฉนิเพือ่ชว่ยชวีติ	 เชน่	 ผา่ตดัสมอง	การผา่ตดัใน	 

ชอ่งทอ้ง เปน็ตน้  

 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1	 เพื่อให้ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียเข้าถึงบริการแฟคเตอร์เข้มข้น	และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	

3.2	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการรับส่งต่อให้บริการที่มีมาตรฐานและ

สนับสนุนการจัดเครือข่ายบริการ		

3.3	 เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย	

 

4. เป้าหมาย  

ผูป้ว่ยโรคเลอืดออกงา่ยฮโีมฟเีลยีทัง้รายเกา่และรายใหม	่ทีม่สีทิธหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

หรือสิทธิว่าง	 
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5. การลงทะเบียนและสิทธิประโยชน์ 

5.1	 การลงทะเบียน	

5.1.1	 ผู้ป่วยเก่าที่ เคยลงทะเบียนในปีงบประมาณ	 2549-2554	 สปสช.	 จะมี	 

ฐานข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ป่วยแยกตามหน่วยบริการรับส่งต่อที่รับลงทะเบียน	 โดยที่

ไม่ต้องลงทะเบียนให้ผู้ป่วยซ้ำ	 แต่หน่วยบริการต้องลงข้อมูลการติดตามการรักษาผู้ป่วย

รายเก่าที่มีชีวิตอยู่ทุกครั้งที่มารับบริการการให้แฟคเตอร์	

5.1.2	 ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียรายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนหรือรายเก่าที่ย้ายสิทธิจากสิทธิอื่น 

เป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้หน่วยบริการลงทะเบียนในโปรแกรมระบบ	

DMIS		

5.1.3	 ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียตอ้งลงทะเบยีนเพือ่เขา้รบับรกิารอยา่งถกูตอ้งทีห่นว่ยบรกิารรบัสง่

ตอ่เฉพาะโรคฮีโมฟีเลีย	ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสปสช.	จำนวน	44	แห่ง	ดังมีรายชื่อตอ่ไปนี	้

(ทัง้นี	้ สปสช.อาจประกาศเพิม่เตมิในภายหลงั	กรณทีีม่หีนว่ยบรกิารเขา้รว่มโครงการเพิ่มใน

แต่ละปี)	

1.		คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี		

2.		คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	

3.		คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

4.		โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	

5.		คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

6.		คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

7.		คณะแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	

8.		สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	

9.		โรงพยาบาลราชวิถี	

10.	โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า	

11.	โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช	

12.	โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา	

13.	โรงพยาบาลสระบุรี	

14.	โรงพยาบาลชลบุรี	

15.	โรงพยาบาลระยอง	
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16.	โรงพยาบาลพระปกเกล้า	จันทบุรี	

17.	โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์	ปราจีนบุรี	

18.	โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช	สุพรรณบุรี	

19.	โรงพยาบาลราชบุรี	

20.	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	

21.	โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น	

22.	โรงพยาบาลสุรินทร์	

23.	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	อุบลราชธานี	

24.	โรงพยาบาลอุดรธานี	

25.	โรงพยาบาลลำปาง	

26.	โรงพยาบาลอุตรดิตถ์	

27.	โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	

28.	โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	

29.	โรงพยาบาลพุทธชินราช	พิษณุโลก	

30.	โรงพยาบาลนครพิงค์	เชียงใหม่	

31.	โรงพยาบาลหาดใหญ่	

32.	โรงพยาบาลตรัง	

33.	โรงพยาบาลน่าน		

34.	โรงพยาบาลนครปฐม		

35.	โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช		

36.	โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ		

37.	โรงพยาบาลวชิระ	ภูเก็ต		

38.	โรงพยาบาลกาฬสินธุ์		

39.	โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา		

40.	โรงพยาบาลสกลนคร		

41.	โรงพยาบาลชุมพร		

42.	โรงพยาบาลนราธิวาส		

	 43.	โรงพยาบาลกระบี่	

	 44.	โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
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5.2	 สิทธิประโยชน์		

5.2.1	 ผู้มีสิทธิจะได้รับการคุ้มครองเฉพาะการจ่ายแฟคเตอร์เข้มข้นไปเก็บไว้ที่บ้าน

หรือหน่วยบริการ	 เพื่อรักษาภาวะเลือดออกในระยะเริ่มต้น	 โดยผู้มีสิทธิต้องมารับยา	 

ที่หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลียที่ตนเองได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกำหนดนัด	 

ของหน่วยบริการนั้น	 และแพทย์ผู้ดูแลจะเป็นผู้กำหนดจำนวนยาที่จะนำไปเก็บไว้ที่บ้าน

ตามความเหมาะสม 

5.2.2	 ผู้มีสิทธิจะได้รับแฟคเตอร์เข้มข้นจำนวนหนึ่ง	 สำหรับการรักษาภาวะเลือด

ออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิต	 หรือกรณีผ่าตัดฉุกเฉิน	 ตามเงื่อนไขที่กำหนด	 โดยโรค

หรือภาวะเลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิต	 หรือผ่าตัดฉุกเฉินที่อยู่ในเงื่อนไขได้รับ	 

ชดเชยค่าแฟคเตอร์เข้มข้นจำนวนหนึ่ง	 ได้แก่	 อาการเลือดออกรุนแรงในอวัยวะสำคัญ	 

ของร่างกาย	เช่น	สมอง	ปอด	หัวใจ	ในชอ่งทอ้ง	และการผา่ตดัฉกุเฉนิ	เชน่	ผา่ตดัสมอง	

ผา่ตดัชอ่งทอ้ง	ผา่ตดัไสต้ิง่ 

5.2.3	 ผู้มีสิทธิสามารถเลือกลงทะเบียนกับหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลีย 

ในโครงการที่อยู่ใกล้บ้าน	 และสะดวกในการเข้ารับบริการโดยไม่ต้องใช้ใบส่งต่อผู้ป่วยจาก

หน่วยบริการประจำ		

5.2.4	 ผู้มีสิทธิต้องใช้สิทธิเข้ารับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	ณ	 หน่วยบริการประจำเหมือนเดิมทุกประการ	 รวมถึงการรักษาภาวะ

เลือดออกในภาวะฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน	 ยกเว้นการตรวจรักษาต่อเนื่องตามนัดเพื่อรับ	 

แฟคเตอรเ์ขม้ขน้เทา่นัน้	 ซึ่งจะต้องเข้ารับบริการที่หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลีย

ที่ผู้ป่วยลงทะเบียนไว้	

5.3	 บริการที่ไม่ครอบคลุมโดยหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลีย	

5.3.1	 การรกัษาภาวะเลอืดออกอืน่ๆทีไ่มอ่ยูใ่นชดุสทิธปิระโยชนข์า้งตน้	หนว่ยบรกิาร	 

ไม่สามารถเบิกชดเชยค่าแฟคเตอร์จากสปสช.ได	้ ให้ใช้ส่วนประกอบของเลือดในการรักษา

ตามปกติ 

5.3.2	 การรกัษาความเจบ็ปว่ยทัว่ไป	เปน็ภาระหนา้ทีข่องหนว่ยบรกิารประจำ 

5.3.3	 การรักษาในภาวะฉุกเฉิน	 หากมีความจำเป็นต้องข้ามขั้นตอนการส่งต่อ	 ให้

เปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการขอรบัคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุ	ปงีบประมาณ	

2555 
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6. การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ 

สปสช.	 รับขึ้นทะเบียนโรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการโดยโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียน	 

ในโครงการนีจ้ะเรยีกวา่	 “หนว่ยบรกิารรบัสง่ตอ่เฉพาะโรคฮโีมฟเีลยี”	 ซึ่งต้องมศีกัยภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานทีก่ำหนด	ดงันี้	

6.1	 หลักเกณฑ์ทั่วไป	

6.1.1	 ต้องผ่านการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระบบใดระบบหนึ่ง	

6.1.2	 สามารถใหบ้รกิารทัง้ภาวะปกต	ิและภาวะวกิฤตฉิกุเฉนิไดท้กุวนั	ตลอด	24	ชัว่โมง 

6.1.3	 มีการบริการที่เอื้อต่อการบริการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่องทั้งการ

ส่งเสริม	ป้องกัน	วินิจฉัย	บำบัดรักษา	และฟื้นฟูสภาพ		

6.1.4	 มีเครือข่ายหน่วยบริการรับส่งต่อและดูแลรักษาในทุกระดับ	 พร้อมทั้งระบบ

สนบัสนนุเครอืขา่ยดา้นการจดัการการสง่ตอ่	ขอ้มลูการดแูลผูป้ว่ย	และวชิาการอยา่งตอ่เนือ่ง 

6.2	 ด้านบุคลากร	

6.2.1	 มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง	 และทีมบุคลากรที่สามารถให้การดูแล	 

ครบวงจร	 ปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา	 สามารถให้คำปรึกษาและบริการได้ทุกวัน	 ตลอด		 

24	 ชั่วโมง	 ดังนี้	 คือ	 อายุรแพทย์	 กุมารแพทย์	 ทันตแพทย์	 นักกายภาพบำบัด		 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	หรือนักเทคนิคการแพทย์		

6.2.2	 มีพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านโลหิตวิทยาไม่น้อยกว่า	 2	 ปี	

เป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติงานในหน่วยบริการเป็นประจำ 

6.3	 ด้านการจัดบริการ	สถานที่	และเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	

6.3.1	 มีหน่วยงานเวชระเบียนรับผิดชอบในการจัดระบบข้อมูลและเวชระเบียน	 

ผู้ป่วย	อย่างเป็นระบบ	สามารถตรวจสอบได้	เรียกข้อมูลย้อนหลังได้ไม่ต่ำกว่า	3	ปี	และ

รายงานให้กับ	สปสช.	ได้ตามที่กำหนด	

6.3.2	 มีหอผู้ป่วยในที่มีศักยภาพและความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยโลหิตวิทยา	

6.3.3	 มีห้องปฏิบัติการ	 ธนาคารเลือด	 และรังสีวินิจฉัยที่ได้มาตรฐาน	 และมี	 

ความพร้อมให้บริการในภาวะฉุกเฉินได้ตลอด	24	ชั่วโมง	

6.3.4	 มีความพร้อมด้านยาที่กำหนดไว้ในแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย	 

ที่ สปสช. กำหนด	
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7. แนวทางการจัดบริการ 

7.1	 กรณีเลือดออกในระยะเริ่มต้น  

รูปแบบการให้แฟคเตอร์เข้มข้นมีหลายวิธี	 เช่น	 กรณีที่ผู้ป่วยมีภูมิลำเนาไม่ไกล	

หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลียอาจเลือกวิธีสำรองยาไว้ที่หน่วยบริการโดย	 

ไม่จ่ายยาให้ผู้ป่วยเก็บไว้กับตัว	 เมื่อเกิดเลือดออกให้ผู้ป่วยรีบเดินทางมารับการบำบัดที่

หน่วยบริการรับส่งต่อโดยตรงในทันที	 แต่ถ้าผู้ป่วยอยู่ไกลจากหน่วยบริการรับส่งต่อหรือ

ไม่สะดวกในการเดินทางมารับยาได้อย่างทันท่วงที	 หน่วยบริการรับส่งต่ออาจเลือกวิธี

จ่ายแฟคเตอร์เข้มข้นจำนวนหนึ่งให้ผู้ป่วยเก็บไว้ที่บ้านหรือหน่วยบริการประจำใกล้บ้าน	

เมื่อเกิดเลือดออกก็ให้นำยาไปฉีดหรือรับบริการที่หน่วยบริการประจำใกล้บ้าน	พร้อมกับ

นำสมุดประจำตัวผู้ป่วยไปให้หน่วยบริการนั้นลงบันทึกการให้บริการไว้เป็นหลักฐาน	

เมื่อผู้ป่วยกลับมาพบแพทย์ที่หน่วยบริการรับส่งต่อตามนัดในครั้งต่อไป	 ให้หน่วยบริการ

รับส่งต่อเก็บบันทึกดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานและเบิกค่าแฟคเตอร์เข้มข้นชดเชยคืนส่วนที่

ใช้ไป	โดยลงข้อมูลการให้บริการทางเว็บไซต์	www.nhso.go.th	ต่อไป	

7.2	 กรณีเลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหรือผ่าตัดฉุกเฉิน		

หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลียสามารถให้แฟคเตอร์เข้มข้นแก่ผู้ป่วย	 

โรคฮีโมฟีเลีย	 ที่มีอาการเลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิต	 หรือจำเป็นต้องได้รับการ

ผ่าตัดฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย	 โดยใช้ร่วมกับส่วนประกอบของเลือดชนิดอื่นตามความ	 

เหมาะสม	ทั้งนี้	 สปสช.	 จะจ่ายค่าแฟคเตอร์เข้มข้นคืนให้หน่วยบริการ	 โดยระบบชดเชย

ย้อนหลังในอัตราและเงื่อนไขที่กำหนด		

โรคหรือภาวะเลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหรือผ่าตัดฉุกเฉิน	 ที่อยู่ใน

เงื่อนไขได้รับชดเชยค่าแฟคเตอร์เข้มข้นจำนวนหนึ่ง	 ได้แก่	 อาการเลือดออกรุนแรงใน

อวัยวะสำคัญของร่างกาย	เช่น	สมอง	ปอด	หัวใจ	ในช่องท้อง	และการผ่าตัดฉุกเฉิน	เช่น	

ผ่าตัดสมอง	ผ่าตัดช่องท้อง	ผ่าตัดไส้ติ่ง	

7.3	 หน่วยบริการสามารถติดตามดูแลผู้ป่วย	ได้หลายช่องทาง	เช่น	 

7.3.1	 การเยี่ยมบ้าน	(Home	care)	หรือ 

7.3.2	 ทางโทรศัพท์	 โดยมีการบันทึกเป็นหลักฐานใน	OPD	CARD	หรือสมุดบันทึก

การโทรศัพท์ของหน่วยบริการ	หรือ	 
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7.3.3	 ส่งแบบสอบถามติดตามผู้ป่วยยืนยันสิทธิการรับแฟคเตอร์เข้มข้นตาม

โครงการโรคเลอืดออกงา่ยฮโีมฟเีลยี	 ใหผู้ป้ว่ยตอบกลบัมาทีห่นว่ยบรกิาร	 เพือ่เปน็หลกัฐาน 

แสดงการมีชีวิตอยู่และการเข้าร่วมโครงการของผู้ป่วย		

ทั้งนี้	 เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบข้อมูลประกอบหลังการจ่ายชดเชยค่าบริการ	 ใน

กรณีที่มีข้อบ่งชี้ให้ต้องสงสัยในการติดตามการรักษา	หรือการ	Follow	up	ติดตามดูแลผู้ป่วย	 

 

8. บทบาทการจัดบริการ 

8.1	 บทบาทของ	Case	Manager 

8.1.1	 ทำทะเบียนผู้ป่วย	ทบทวนการบริการ	 และติดตามผู้ป่วยให้มารับบริการตาม

แผนการรักษา	รวมทั้งการประเมินผล		

8.1.2	 ประสาน	 สนับสนุนและให้ข้อมูลแก่แพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพในการ

บริการรักษา	

8.1.3	 เป็นส่วนหนึ่งของทีมสหสาขาวิชาชีพในการติดตามรักษา/ดูแลผู้ป่วย	

8.1.4	 ให้คำปรึกษา	 แนะนำ	 และความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดขึ้น	

ตลอดจนการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยจากอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น	

8.1.5	 แนะนำผู้ป่วยและเครือญาติให้ช่วยค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรค	 

เข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรักษา	

8.2	 บทบาทหน่วยบริการประจำ	

8.2.1	 ให้บริการดูแลรักษา	 ส่งเสริม	 ป้องกัน	 ฟื้นฟ	ู กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป	 

ตามปกต ิตามสิทธิประโยชน์หลักประกนัสขุภาพแหง่ชาติ 

8.2.2	 แนะนำและส่งผู้ป่วยฮีโมฟีเลียที่อยู่ในความดูแลไปลงทะเบียนเพื่อรับ	 

สิทธิประโยชน์ที่หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคที่เข้าร่วมโครงการ 

8.2.3	 ให้บริการฉีดแฟคเตอร์เข้มข้นแก่ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียที่เริ่มมีอาการเลือดออก	

ตลอดจนดูแลรักษากรณีมีอาการเลือดออกที่ไม่ใช่อาการเลือดออกรุนแรงมากที่เป็น

อันตรายถึงชีวิต	หรือการผ่าตัดฉุกเฉินด้วยส่วนประกอบของเลือด	(พลาสม่าสด,	พลาสม่า

แห้ง,	ไครโอปริซิปิเตรต	เป็นต้น)	หากเกินขีดความสามารถการรักษา	ให้ส่งผู้ป่วยไปรักษา

ที่หน่วยบริการระดับสูงขึ้นไปตามระบบส่งต่อหรือที่หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคที่เข้า

ร่วมโครงการ 
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8.2.4	 ตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกง่ายผิดปกติทางพันธุกรรม	 และส่งเข้า

รับการตรวจวินิจฉัยที่หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคที่เข้าร่วมโครงการ	

8.3	 บทบาทหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลีย	

8.3.1	 ลงทะเบียนผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย		

8.3.2	 ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยฮีโมฟีเลียที่มีภาวะเลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึง

ชีวิต	 หรือจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉิน	 ซึ่งลงทะเบียนกับหน่วยบริการหรือถูกส่งตัว	 

มาจากหน่วยบริการประจำ	

8.3.3	 ติดตามการดูแลรักษาผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย	และจ่ายยาแฟคเตอร์เข้มข้นให้ผู้ป่วยที่

ลงทะเบียน	เพื่อนำไปใช้กรณีที่เริ่มมีเลือดออกตามแนวเวชปฏิบัติ	และดุลยพินิจของแพทย์

ผู้รักษา	

8.3.4	 จัดทีมสหสาขาวิชาชีพให้การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม	

8.3.5	 ประสานกับหน่วยบริการประจำ	เพื่อการส่งเสริม	ป้องกัน	ฟื้นฟูสภาพ	

8.3.6	 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ป่วยและญาติ	 ในการปฏิบัติตัวและดูแล

ผู้ป่วย	 ฮีโมฟีเลีย	 ให้สามารถประกอบภารกิจในชีวิตประจำวันได้โดยปลอดภัย	 และลด

โอกาสเสี่ยงจากภาวะเลอืดออก	หรอืปจัจยัเสีย่งทีท่ำใหม้อีาการเลอืดออก 

8.3.7	 จดักจิกรรมเสรมิสรา้งองคค์วามรูท้างวชิาการดา้นโรคฮโีมฟเีลยี	 เพือ่เสรมิสรา้ง

ความรูค้วามเขม้แขง็แกเ่ครอืขา่ยบรกิาร	และเครอืขา่ยผูป้ว่ยแบบบรูณาการ	 

8.3.8	 ส่งรายงานให้	สปสช.	ตามเงื่อนไขที่กำหนด	

 

9. การจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 

9.1	 เกณฑ์และอัตราการจ่าย		

การจา่ยเงนิชดเชยคา่บรกิารแกห่นว่ยบรกิารรบัสง่ตอ่เฉพาะโรคฮโีมฟเีลยี	 แบง่เปน็	 2	 สว่น	

ดงันี	้ 

9.1.1	 กรณีเลือดออกในระยะเริ่มต้น	เป็นการจ่ายเพิ่ม	จากอัตราเหมาจ่ายรายหัวใน

ระบบปกต	ิตามจำนวนผูป้ว่ยทีล่งทะเบยีนและรบับรกิาร	ตามระดบัอาการของผูป้ว่ย	ในอตัรา 

1)	 ผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า	10	ปี	
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1.1)	 Severe	-	180,000	บาท/คน/ปี	(15,000	บาท/คน/เดือน)	 	

1.2)	Moderate	-	108,000	บาท/คน/ปี	(9,000	บาท/คน/เดือน)	

1.3)	Mild	-	36,000	บาท/คน/ปี	(3,000	บาท/คน/เดือน) 

2)	 ผู้ป่วยที่อายุตั้งแต่	10	ปี	ขึ้นไป 

2.1)	 Severe	-	144,000	บาท/คน/ปี	(12,000	บาท/คน/เดือน) 

2.2)	Moderate	-	144,000	บาท/คน/ปี	(12,000	บาท/คน/เดือน) 

2.3)	Mild	-	72,000	บาท/คน/ปี	(6,000	บาท/คน/เดือน) 

9.1.2	 กรณเีลอืดออกรนุแรงทีเ่ปน็อนัตรายถงึชวีติหรอืผา่ตดัฉกุเฉนิ	 เปน็การจา่ยเพิม่

จากระบบ	DRGs	 ให้แก่หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลียที่รักษาผู้ป่วยที่มีอาการ

เลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหรือผ่าตัดฉุกเฉิน	 ตามมูลค่าแฟคเตอร์เข้มข้น	 

ที่ใช้จริงในการเจ็บป่วยครั้งนั้น	 แต่ไม่เกิน	 120,000	 บาท/ครั้ง	 ของการนอนโรงพยาบาล	

(ไม่จำกัดจำนวนครั้งของการนอนโรงพยาบาล	ในปีงบประมาณ)	

9.2 การจ่ายเงิน 

9.2.1	 กรณีเลือดออกในระยะเริ่มต้น	 แบ่งจ่ายเป็นงวดรายเดือนตามผลการให้

บริการ		

9.2.2	 กรณีเลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหรือผ่าตัดฉุกเฉิน	 จ่ายเป็นครั้งๆ	

ตามที่หน่วยบริการรับส่งต่อรับผู้ป่วยไว้เป็นผู้ป่วยใน		

9.3	 เงื่อนไขการจ่ายเงิน 

สปสช.จะจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์	 เมื่อหน่วยบริการรับส่งต่อบันทึกข้อมูล

การรักษาหรือการตรวจติดตามผู้ป่วยในโปรแกรมระบบ	DMIS	เท่านั้น	โดย	

9.3.1	 หน่วยบริการต้องบันทึกข้อมูลการรักษาผู้ป่วยในโครงการ	 ภายใน	 30	 วัน	

หลังเข้ารับบริการในครั้งนั้นๆ	 กรณีเลือดออกในระยะเริ่มต้นบันทึกข้อมูลทุกเดือน	 กรณี

เลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตบันทึกข้อมูลที่ให้บริการแต่ละครั้ง 

9.3.2	 สปสช.	 จะตัดข้อมูลการให้บริการทุกวันที่	 25	 ของเดือน	 และจะทำการจ่าย

ชดเชยภายในวันที่	30	ของเดือนถัดไป	

9.3.3	 กรณีมีการย้ายหน่วยบริการรับส่งต่อที่รักษา	 สปสช.	 จะจ่ายชดเชยให้แก่	 

หน่วยบริการรับส่งต่อที่รับย้ายตามงวดการจ่ายเงินเดิม	 โดยจะเริ่มโอนเงินงวดต่อจากงวด

ที่หน่วยบริการเดิมได้รับไปแล้ว	
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9.3.4	 กรณีผู้มีสิทธิเสียชีวิตหรือไม่มารับบริการอีก	 สปสช.	 จะยุติการโอนเงินงวด	 

ต่อไปให้หน่วยบริการรับส่งต่อ	

อนึ่ง	 สปสช.	 สามารถขอตรวจประวัติการรักษา	 เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลหลังการรกัษา 

(Post	Audit)	ในกรณมีขีอ้ขดัแยง้หรอืขอ้บง่ชีว้า่การรกัษาไมเ่ปน็ไปตามแนวทางทีก่ำหนดไว ้ 

 

10. ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงาน 

10.1	ผูบ้รหิารระบบในภาพรวม		 	

 นพ.จักรกริช	โง้วศิร ิผู้จัดการกองทุนกองทุนบริหารจัดการโรคเรื้อรัง	

	 โทรศัพท์	:	02-1415040,	084-8748867	E-mail:	Jakkrit.n@nhso.go.th	

10.2	ผูป้ระสานงาน	 	 	 	

	 1.	ดา้นบรหิารจดัการ 

   นายหทัยวุฒิ	ลำเทียน		

  โทรศพัท	์02-141-4145,	084-387-8049,	081-899-7381	E-mail:	hathaiwut.l@nhso.go.th 

	 2.	ด้านการขอรับเงินชดเชยค่าบริการ	 	

	 	 นางเบญจมาศ	เลิศชาคร		

	 	 โทรศัพท์	02-141-4069	E-mail:	benjamas.l@nhso.go.th 

	 3.	ดา้นโปรแกรม	DMIS	บนัทกึขอ้มลูในระบบ 

	 	 นายทรงกรด	เกษกาญจนานุช	

	 	 โทรศัพท์	02-141-4266,	081-170-3914	E-mail:	songkrod.k@nhso.go.th 
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6.2 การบริหารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตันของหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast 

Track) และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้า

หัวใจส่วน ST (Acute ST-Elevated Myocardial Infarction Fast Track) 

 

1. หลักการและเหตุผล/แนวคิด 

เนื่องจากในปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากที่ เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ	 จากโรค	 

หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	 (ร้อยละของการเสียชีวิต	 8.46,	 8.05,	 8.21	 และ	 7.65	 ในปี	

2551,	 2552,	 2553	 และ	 2554)1	 และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้น

ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	ST	(Acute	ST-	Elevated	Myocardial	Infarction:	STEMI)	(ร้อยละของ

การเสียชีวิต	17.87,	16.68,	16.42	และ	15.58	ในปี	2551,	2552,	2553	และ	2554)1	และพบว่า

ผู้ป่วยดังกล่าวสามารถเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดได้น้อย	 ดังนั้น	 สปสช.โดยคณะกรรมการ	 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 จึงมีมติเห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนบริการโรคที่

เกี่ยวกับการอุดตันของหลอดเลือดสมอง	 (Stroke	 Fast	 Track)	 และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	 ST	 (Acute	 ST-Elevated	 Myocardial	

Infarction	 Fast	 Track)	 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ	 และประชาชนสามารถเข้าถึง

บริการที่มีคุณภาพ	และมาตรฐานอย่างทันเวลา	

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการ	ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน	ลดอัตราการ

เกิดภาวะทุพพลภาพ	 ลดอัตราการเสียชีวิต	 และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีอาการของโรคที่

เกี่ยวกับการอุดตันของหลอดเลือดสมอง	 (Stroke	 Fast	 Track)	 และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	 ST	 (Acute	 ST-Elevated	 Myocardial	

Infarction	Fast	Track)	ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

2.2	 มีกลไกการจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ	 เพื่อสนับสนุนการบริการให้มีคุณภาพ	

มาตรฐาน	และทันเวลา)	

1  ข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้ป่วยใน ของผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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3. กรอบบริหารค่าใช้จ่าย 

3.1	 งบประมาณสนับสนุนให้หน่วยบริการ/เครือข่ายบริการ2 ที่ให้การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการ

ของโรคที่เกี่ยวกับการอุดตันของหลอดเลือดสมอง	 (Stroke	 Fast	 Track)	 และโรคกล้ามเนื้อหัวใจ

ขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	 ST	 (Acute	 ST-Elevated	

Myocardial	Infarction	Fast	Track)	ตามมาตรฐาน/แนวทางการดูแลผู้ป่วย	ที่สปสช.กำหนด3 

3.2	 หน่วยบริการเป้าหมาย	ได้แก่	หน่วยบริการ/เครือข่ายบริการ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	ที่

เข้าร่วมโครงการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการของโรคที่เกี่ยวกับการอุดตันของหลอดเลือดสมอง	

(Stroke	Fast	Track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้า

หัวใจส่วน	 ST	 (Acute	 ST-Elevated	Myocardial	 Infarction	 Fast	 Track)	 ในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ  

 

4. แนวทางการสนับสนุน/หลักเกณฑ์การจัดสรร 

4.1	 การบริการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตันของหลอดเลือดสมอง	 (Stroke	 Fast	 Track)	 จ่าย

ชดเชยค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเพิ่มจากระบบ	DRGs	 ปกติ	 เป็นค่ายาละลายลิ่มเลือด		 

rt-PA	และค่า	CT	Brain	ก่อนและหลังฉีดยาละลายลิ่มเลือดและ/หรือค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่รับไว้รักษาด้วยยาละลาย	 

ลิ่มเลือดภายหลังพ้นระยะวิกฤตแล้ว	 เหมาจ่ายรายละ	 60,600	บาท	 (หกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) 

โดยวิธีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	 และ

อตัราการจา่ยชดเชยเปน็ไปตามปปีฏทินิการออก	Statement	สำหรบัขอ้มลูผูป้ว่ยนอกและผูป้ว่ยใน 

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

2  เครือข่ายบริการ หมายถึง รูปแบบการจัดบริการที่มีการส่งต่อและรับกลับ ระหว่างหน่วยบริการระดับปฐมภูมิจนถึง

ตติยภูมิ ตามบริการที่กำหนด 

 

3 การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการของโรคที่เกี่ยวกับการอุดตันของหลอดเลือดสมอง (Storke Fast Track) อ้างอิงแนวทาง

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันด้วยการฉีดยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ: สถาบันประสาท

วิทยา, 2549. 

 โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าส่วน ST (Acute ST-Elevated Myocardial 

Infarction Fast Track) อ้างอิงแนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดในประเทศไทย ปี 2551: 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2551. 

 (กรณีการปรับปรุงมาตรฐานหรือแนวทางดังกล่าว ให้เริ่มใช้ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิม) 
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4.2	 การบริการโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้า

หัวใจส่วน	ST	 (Acute	ST	 -	Elevated	Myocardial	 Infarction	Fast	Track)	จ่ายชดเชยค่าใช้จ่าย

เพื่อบริการสาธารณสุขเพิ่มจากระบบ	DRGs	ปกติ	ดังนี้	

4.2.1	 คา่ยาละลายลิม่เลอืด	Streptokinase	และคา่ฉดียา	เหมาจา่ยรายละ	10,000	บาท 

(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	

4.2.2	 ค่ายาละลายลิ่มเลือด	 rt-PA	 และค่าฉีดยา	 เหมาจ่ายรายละ	 50,000	 บาท		 

(ห้าหมื่นบาทถ้วน)	

 

5. บทบาทหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

5.1	 สำนักพัฒนาคุณภาพบริการ	

5.1.1	 จัดทำแผนสนับสนุนการบริการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตันของหลอดเลือดสมอง	

(Stroke	 Fast	 Track)	 และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของ

คลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	ST	(Acute	ST-Elevated	Myocardial	Infarction	Fast	Track)	ในระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ร่วมกับสำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ	 สำนักบริหารการ

จัดสรรกองทุน	และสปสช.เขต	

5.1.2	 จัดทำมาตรฐาน/แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคที่ เกี่ยวกับการอุดตันของ	 

หลอดเลือดสมอง	(Stroke	Fast	Track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มี

การยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	 ST	 (Acute	 ST-Elevated	Myocardial	 Infarction	 Fast	

Track)	ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

5.1.3	 ประสานกับสปสช.เขต	 เพื่อประชาสัมพันธ์	 และประสานงานกับ	 

หน่วยบริการ/เครือข่ายบริการ	ในการเข้าร่วมดำเนินการ	

5.1.4	 ประสานกับสำนักบริหารสารสนเทศการประกัน	 เพื่อจัดทำโปรแกรม	 หรือ

ปรับปรุงโปรแกรมในการลงข้อมูลผู้ป่วย	

5.1.5	 ร่วมกับสำนักบริหารสารสนเทศการประกัน	สำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ	

สำนักบริหารการจัดสรรกองทุน	 ในการชี้แจง	 และทำความเข้าใจกับสปสช.เขต		 

หน่วยบริการ/เครือข่ายบริการ	ในการใช้โปรแกรม	ในกรณีมีการปรับปรุงโปรแกรม	

5.1.6	 ติดตาม	 กำกับ	 ควบคุมคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวกับการอุดตัน

ของหลอดเลือดสมอง	 (Stroke	 Fast	 Track)	 และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
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ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	 ST	 (Acute	 ST	 -	 Elevated	 Myocardial	

Infarction	Fast	Track)	ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

5.1.7	 ติดตาม	ประเมินผลการดำเนินการในภาพรวม	

5.1.8	 รวบรวมข้อมูล	 วิเคราะห์ผลงาน	 เพื่อจัดทำข้อเสนอในการสนับสนุนการ

บรกิารโรคทีเ่กีย่วกบัการอดุตนัของหลอดเลอืดสมอง	(Stroke	Fast	Track)	และโรคกลา้มเนือ้ 

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	 ST	 (Acute	 ST	 -

Elevated	Myocardial	Infarction	Fast	Track)	ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตใินปตีอ่ไป 

5.2	 สำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ		

5.2.1	 ดำเนินการออกรายงาน	 และจ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	 ให้

หน่วยบริการ	

5.2.2	 รวบรวมข้อมูลของการให้บริการ	 เพื่อไปใช้ในการวิเคราะห์	 และประเมินผล

การดำเนินการ	

5.3	 สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน	

5.3.1	 จัดทำโปรแกรม	หรือปรับปรุงโปรแกรมในการลงข้อมูลผู้ป่วย	

5.3.2	 ชี้แจง	 และทำความเข้าใจกับ	สปสช.เขต	หน่วยบริการ/เครือข่ายบริการ	 ใน

การใช้โปรแกรม 

5.4 สปสช.เขต 

5.4.1	 ประสานกับหน่วยบริการ/เครือข่ายบริการ	 ในการเข้าร่วมให้บริการโรคที่	 

เกี่ยวกับการอุดตันของหลอดเลือดสมอง	 (Stroke	 Fast	 Track)	 และโรคกล้ามเนื้อหัวใจ	 

ขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	ST	(Acute	ST	-	Elevated	

Myocardial	Infarction	Fast	Track)	

5.4.2	 ร่วมกับสำนักพัฒนาคุณภาพบริการ	 สำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ	

สำนักบริหารการจัดสรรกองทุน	 และสำนักบริหารสารสนเทศการประกันในการชี้แจง	 และ

ทำความเข้าใจในการใช้โปรแกรม	

5.4.3	 ติดตาม	ประเมินผลการดำเนินการในระดับเขต	

5.4.4	 รวบรวมข้อมูล	 ผลการดำเนินงานส่งสำนักพัฒนาคุณภาพบริการ	 เพื่อใช้ใน

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานต่อไป	
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5.5	 หน่วยบริการ/เครือข่ายบริการ	

ให้การรักษาผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวกับการอุดตันของหลอดเลือดสมอง	 (Stroke	 Fast	

Track)	 และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

ส่วน	 ST	 (Acute	 ST-Elevated	Myocardial	 Infarction	 Fast	 Track)	 ในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	ตามมาตรฐาน/แนวทางการดูแลผู้ป่วย	ที่สปสช.กำหนด4 

5.5.1	 บันทึกข้อมูลในระบบ	เพื่อขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	

1)	 การให้บริการผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวกับการอุดตันของหลอดเลือดสมอง	 (Stroke	

Fast	Track)	ลงข้อมูลในระบบ	E-Claim	ดังนี้	

1.1)		ระบุ	 Principal	 Diagnosis	 (ICD10)	 ของภาวะโรคหลอดเลือดสมอง

ตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลัน	เป็น	I630-I639	

1.2)		ระบุรหัสหัตถการ	(ICD9CM)	ได้แก่	

1.2.1)	CT	Brain	(8703)	และ	Thrombolytic	Agent	(9910)	และ/	หรอื 

1.2.2)	 Diagnostic	 Physical	 Therapy:	 9301-9309	 (ยกเว้น	 9303,	

9306,	9307,	9308)	กรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่รับไว้

รักษาในโรงพยาบาลด้วยยาละลายลิ่มเลือดภายหลังพ้นระยะวิกฤตแล้ว	

และมีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 ระบุรหัส	 9311-9319,	

9322-9329,	 9331-9339,	 9381-9384,	 9394-9399	 (ยกเว้น	 9315,	 9326,	

9337,	9382,	9383,	9395,	9396,	9397,	และ	9398)	

2)	 การให้บริการผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยก

ขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	 ST	 (Acute	 ST-Elevated	Myocardial	 Infarction	 Fast	

Track)	ลงข้อมูลในระบบ	E-Claim	และ	DMIS	ดังนี้	

2.1)	 ลงข้อมูลในระบบ	 E-Claim	 โดยระบุ	 Principal	 Diagnosis	 (ICD10)	

เป็น	 I210-I213,	 I220,	 I221,	 I228,	 I229	 และระบุรหัสหัตถการ	 (ICD9CM)	

เป็น	Thrombolytic	Agent	(9910)	

4  การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการของโรคที่เกี่ยวกับการอุดตันของหลอดเลือดสมอง (Storke Fast Track) อ้างอิงแนวทาง
การรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันด้วยการฉีดยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ: สถาบันประสาท
วิทยา, 2549. 

 โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าส่วน ST (Acute ST-Elevated Myocardial 
Infarction Fast Track) อ้างอิงแนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดในประเทศไทย ปี 2551: 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2551. 

 (กรณีการปรับปรุงมาตรฐานหรือแนวทางดังกล่าว ให้เริ่มใช้ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิม) 
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2.2)	 ลงข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ	 DMIS	 หลังจากบันทึกข้อมูลในระบบ		 

E-Claim	แล้วไม่เกิน	30	วัน		

ทั้งนี้หน่วยบริการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ	ให้ติดต่อผ่าน	สปสช.เขต 

 

6. การติดตามควบคุมกำกับ 

6.1	 ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ตามที่สปสช.	กำหนด	

6.2	 ติดตาม	กำกับ	ควบคุมคุณภาพการให้บริการ	

6.3	 วิเคราะห์	และประเมินผลการดำเนินงาน	ตามข้อมูลที่ได้รับ	

 

7. ผู้รบผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 

7.1	ผู้บริหารระบบในภาพรวม		 นายแพทย์ปานเทพ	คณานุรักษ์	

	 	 	 	 	 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพบริการ	

	 	 	 	 	 โทรศัพท์	02-141-5033	

	 	 	 	 	 E-mail:	panthep.k@nhso.go.th	

7.2	ผู้ประสานงาน			 	 นางนฤมล	สิริคุณาลัย	

	 	 	 	 	 สำนักพัฒนาคุณภาพบริการ	

	 	 	 	 	 โทรศัพท์	02-141-4273	

	 	 	 	 	 E-mail:	naruomon.s@nhso.go.th	

	 	 	 	 	 นางเบญจมาส	เลิศชาคร	

	 	 	 	 	 สำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ	

	 	 	 	 	 โทรศัพท์	02-141-4069	

	 	 	 	 	 E-mail:	benjamas.l@nhso.go.th	

	 	 	 	 	 นายทรงกรด	เกษกาญจนานุช	

	 	 	 	 	 สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน	

	 	 	 	 	 โทรศัพท์	02-141-4266	

	 	 	 	 	 E-mail:	songkrod.k@nhso.go.th	



81

ส่วนที่2

การบริหารงบบริการทางการแพทย์	เหมาจ่ายรายหัว	ปีงบประมาณ	2555 

 

 

รหนวยบริกา  / ยาขรือคเ

ชสปส .

ชสปส .

ราริกหนวยบ  / ยาขรือคเ

ชสปส .

รากิรหนวยบ  / ยาขรือคเ

 

ผาน

นผามไ

ดลงทะเบียนไ NO:STEMI

ราริกหนวยบ  / ยาขรือคเ

บอชผิดบผูรั นอตขั้น ะยะเวลาร

 

ชสปส .

รากิรบนุนสบันสบงรากดัจราหิรบรากนุนสบันสนางนินเำดรากนอขั้นต

)kcarT tsaF ekortS( งอมสดอืลเดอลหงอขนัตดุอรากบักวยกี่เคที่รโ

TS นวสจใวัหาฟฟไนคลื่งอขนขึ้กยรากีมดที่ินชนัลพบยีฉเดอืลเดาขจใวัหนื้อเมาลกครโะลแ

(Acute ST-Elevated Myocardial Infarction Fast Track)

)DPI ,RE ,DPO(.พรนใาษกัร ekortS ,IMETS ยวปูผบัร

mailC-E บบะรนาผ ยวปูผลูมอขกึทนับ
,822I ,122I ,022I,312I-012I นปเ 01DCI ุบะร IMETS -
citylobmorhT ็นปเ MC9DCI รากถตัหสัหระลแ 922I

Agent (9910)
รากถตัหสัหระลแ 936I-036I นปเ 01DCI ุบะร ekortS -
niarB TC ,)0199( tnegA citylobmorhT ปนเ MC9DCI

(8703), Diagnostic Physical Therapy: 9301-9309
)8039 ,7039 ,6039 ,3039 นวเกย(

กรณีที่ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่รับไวรักษา

ในรพ.ดวยยาละลายลิ่มเลือดภายหลังพนระยะวิกฤตแลว

และมีความจำเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ

,9339-1339 ,9239-2239 ,9139-1139 สัหรุบะร
,7339 ,6239 ,5139นวเกย( 9939-4939 ,4839-1839

9382, 9383, 9395, 9396, 9397, และ 9398)

ครโสัหรงลรากบอสจวรต
)A sutats( ดนหำกเงื่อนไขที่มาต

Yes: STEMI

SIMD บบะราขเลูมอขงึด

Yes: Stroke

Yes:STEMI

SIMD บบะรนใยวปูผนยีบเะทงล

SIMD บบะรนใ ยวปูผาษกัรรากกึทนับ

ขไนงื่อเมาตรากิรบาคยชเดชยาจ
ยชเดชยาจราก

ขไนอเงื่มาตลูมอขบอสจวรต
)ครโสัหร ,รากิรบยวนห(

ลูมอขบอสจวรต
mialC-E บบะรนใลูมอขกึทนับ .1

mialC-E บบะรกาจลูมอข refsnarT อร .2
ตขเ.ชสปส นางกันำสอตดิต .3

ยชเดชยาจรากธสเิฏป

นาผลูมอขบอสจวรตกาจงัลห นัว 03 นิกเมไ
status A ในระบบ E-Claim

นาผลูมอขบอสจวรตกาจงัลห นัว 03 นิกเมไ
status A ในระบบ E-Claim

A sutats นาผลูมอขบอสจวรตกาจงัลห นัว 1

mialC-E บบะรนใลูมอขกึทนับงัลห นัว 1

NO (STEMI, Stroke)

ยวปูผยานหำจงัลหนัว 03 นิกเมไ
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6.3 การบริหารจัดการบริการรักษาโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ 

 

1. หลักการและเหตุผล  

โรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ	 เป็นโรคที่พบบ่อยและเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศสามารถ

เกิดได้กับคนทุกวัยและเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆ	 ตามมา	 เช่น	 การติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะ	

ไตวายเรื้อรัง	 ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคนิ่วรอรับการรักษาจำนวนมากเนื่องจากถือว่าเป็นโรคที่	 

ไม่เร่งด่วน	 และประกอบกับเทคโนโลยีการรักษาด้วยเครื่องสลายนิ่วมีต้นทุนลดลง	 ดังนั้นเพื่อลด

การรอคิวของผู้ป่วยและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา	 จึงปรับการจ่ายชดเชยจากจ่ายด้วยระบบ	

DRGs	with	global	budget	เป็นจ่ายตามจำนวนที่เรียกเก็บแต่ไม่เกินราคากลางที่	สปสช.กำหนด	

และหากมีการให้บริการมากกวา่	1	รายการในการรบับรกิาร	1	ครัง้ใหจ้า่ยเพยีง	1	รายการเฉพาะ

รายการทีม่รีาคากลางสงูสดุ	 โดยการให้บริการต้องเป็นไปตามประกาศ	 สปสช.	 และแนวทาง	 

เวชปฏิบัติขององค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง		

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1	 เพื่อให้ผู้ป่วยโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ	 ลดระยะ

เวลาการรอคิวและเพิ่มการเข้าถึงบริการ		

2.2	 เพื่อเพิ่มคุณภาพของการให้บริการผู้ป่วยโรคนิ่วในทางเดินปสัสาวะ		

2.3	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายชดเชยค่าบริการของ	สปสช.		

 

3. ขอบเขตการให้บริการ 

บริการรักษาด้วยการผ่าตัดแบบเปิด	 (Open	 Surgery)	 บริการรักษาด้วยเครื่องส่องกล้อง	

(Uretero-renoscope	 with	 lithotripsy)	 และบริการรักษาด้วยเครื่องสลายนิ่ว	 (Extra	 corporeal	

lithotripsy	หรือ	ESWL)	โดยในการพิจารณาการให้บริการ	ให้เป็นไปตามประกาศ	สปสช.	เรื่อง

การให้บริการผู้ป่วยโรคนิ่วทางเดินปัสสาวะแก่ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 และ

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการจ่าย	 

ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	 สำหรับการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ	

พ.ศ.2554	และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่	2	ปี	2554	ลงวันที่	30	พ.ย.	2554	
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4. หน่วยบริการที่ให้บริการ 

เปน็หนว่ยบรกิารทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเปน็หนว่ยบรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต	ิ

และมีศักยภาพในการให้บริการตามประกาศ	 สปสช.	 เรื่องการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคนิ่วใน	 

ทางเดินปสัสาวะแก่ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.2553		

 

5. การใช้สิทธิเข้ารับบริการ 

ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการประจำหรือ

หน่วยบริการรับส่งต่อที่ได้รับความเห็นชอบจาก	 สปสช.	 โดยผ่านระบบบริการและระบบส่งต่อ

ปกติ 

 

6. การจ่ายชดเชยค่าใช้จ่าย 

การบริหารงบกองทุนในส่วนการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคนิ่ว	 เพื่อนำนิ่วออกจากทางเดิน

ปัสสาวะเป็นรายการที่จ่ายในลักษณะการบริหารจัดการบริการเฉพาะ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การให้บริการ	โดยจ่ายตามจำนวนที่เรียกเก็บแต่ไม่เกินราคากลางที่	สปสช.กำหนด	 

ยกเว้นหน่วยบริการสังกัดกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์	13	แห่ง	ได้แก่	ศูนย์การแพทย์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 บรมราชกุมารี	 รพ.จุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 รพ.ศิริราช	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 รพ.รามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 รพ.พระมงกุฎเกล้า	 รพ.ธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิระพยาบาล	 รพ.ศรีนครินทร์	

คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 รพ.สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่	 รพ.ราชวิถี	

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่	 รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร	

สามารถเลือกวิธีขอรับการชดเชยได้	 เฉพาะรายการบริการรักษาด้วยการ	 ผ่าตัดแบบเปิด	 และ

บริการรักษาด้วยเครื่องส่องกล้องว่าต้องการรับแบบเหมาตามราคากลาง	 หรือรับด้วยระบบ	

DRGs	with	global	budget	(ซึ่ง	รพ.มหาราชนครเชียงใหม่	และ	รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร	เลือก

ขอรับการจ่ายชดเชย	 รายการ	 ผ่าตัดแบบเปิด	 และการรักษาด้วยเครื่องส่องกล้อง	 ด้วยระบบ

เหมาจ่าย)		
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สำหรับการหักเงินเดือน	 เนื่องจากมีการหักเงินเดือนครบถ้วนในรายการอื่นแล้วจึงไม่มีการ

หักเงินเดือนในรายการนี้อีก		

 

7. การส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย 

ให้หน่วยบริการทุกแห่งส่งข้อมูลการให้บริการผู้ป่วย	 ให้สปสช.	 ด้วยระบบ	 E-claim	 เพื่อ

ขอรับค่าใช้จ่ายภายใน	30	วันหลังให้บริการ	รายละเอียดตามที่กำหนดในคู่มือแนวทางปฏิบัติใน

การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปี	2555	

 

8. การออกรายงานการจ่ายเงิน 

สปสช.จะออกรายงานการจา่ยชดเชยหลงัออก	statement	รายเดอืน	14	วนั	และดำเนนิการ 

โอนเงินอีกประมาณ	15	วันทำการ	

กรณีที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่	 สปสช.	 กำหนดอย่างชัดเจน	 สามารถดำเนินการอุทธรณ์ไปที่

สปสช.ได้ภายใน	 30	 วัน	 หลังได้รับการโอนเงินให้บริการ	 รายละเอียดตามที่กำหนดในคู่มือ

แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปี	2555	

 

9. การกำกับ ติดตาม ประเมินผล 

9.1		สปสช.	 จะร่วมมือกับสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยใน	 

พระบรมราชูปถัมภ์	ในการพัฒนาและควบคุมกำกับคุณภาพการบริการ		

9.2		ใช้ระบบการ	 Audit	 เวชระเบียนและการให้บริการ	 เพื่อตรวจติดตามคุณภาพการให้

บริการและการชดเชยค่าบริการให้เป็นไปตามประกาศ	

9.3		หน่วยบริการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการตามมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลการบริการ

ทางการแพทย์	 เพื่อรองรับการตรวจสอบและส่งข้อมูลคุณภาพการให้บริการผู้ป่วย	 เพื่อติดตาม

ความก้าวหน้าและคุณภาพการให้บริการ	ตามที่	สปสช.กำหนด 

โดยตั้งแต่วันที่	 1	 เมษายน	 2555	 การดำเนินงานและการจ่ายค่าใช้จ่ายให้หน่วยบริการ	 

ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงาน	
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และการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	 สำหรับการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคนิ่วในทางเดิน

ปสัสาวะ	พ.ศ.2554	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	 2	พ.ศ.2554	ลงวันที่	 30	พฤศจิกายน	2554	

รายละเอียดตามเอกสารแนบในภาคผนวก	4 

 

10. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 

10.1	ผู้บริหารระบบในภาพรวม	 	

	 นายแพทย์กิตติ	ปรมัตถผล	ผู้จัดการกองทุนโรคไตวาย	

	 โทรศัพท์	02-141-5041	E-mail: kitti.p@nhso.go.th	

10.2	ผู้ประสานงาน		 	 	

	 นางสาวณัฐรัตน์	ดีเจริญ	กองทุนโรคไตวาย		

	 โทรศัพท์	02-141-4131	E-mail:	nattharat.d@nhso.go.th	

	 นางเบญจมาศ	เลิศชาคร	สำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ	

	 โทรศัพท์	02-141-4069	E-mail:	benjamas.l@nhso.go.th	

 

 

6.4 การบริหารจัดการการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

 

1. หลักการและเหตุผล/แนวคิด 

จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

เนื่องจากโรคหืดเพิ่มขึ้นทุกปีนับตั้งแต่	 66,679	 คนในปี	 พ.ศ.	 2538	 เป็น	 100,808	 คน	 

ในปี	 พ.ศ.2550	 และคาดว่ามีผู้ป่วยโรคที่มีอาการหอบรุนแรงจนต้องไปรับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน

ไม่ต่ำกว่าปีละ	1	ล้านคน	ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตด้อยกว่าคนปกติ	โดยพบว่าผู้ป่วยโรคหืดใน

ประเทศไทยทีไ่ดร้บัยาพน่เสตยีรอยด	์ซึง่เปน็ยาหลกัทีใ่ชใ้นการรกัษาโรคมเีพยีง	6.7%	เชน่เดยีวกบั 

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	 ที่เกิดจากการระคายเคืองอย่างต่อเนื่องและอักเสบเรื้อรังจนทำให้เกิด	 

การอุดกั้นของหลอดลม	 ผู้ป่วยที่มีอาการกำเริบจะมีอาการหอบเหนื่อย	 อาจหายใจมีเสียงหวีด	

แน่นหน้าอก	ส่งผลให้ต้องเข้ารับการรักษาฉุกเฉิน	เข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำ	และเนื่องจาก

อาการของโรคที่คล้ายคลึงกัน	 ทำให้ต้องมีการวินิจฉัยแยกโรค	 เพื่อให้การรักษาได้อย่างถูกต้อง	

ถึงแม้จะใช้ยาเพื่อลดการอักเสบและขยายหลอดลมในกลุ่มเดียวกันก็ตาม	 การจัดระบบให้แพทย์
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ใช้เวลาน้อยลงในการดูแลผู้ป่วย	 โดยเพิ่มบทบาทของพยาบาลและเภสัชกรในการร่วมดูแลผู้ป่วย	

ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย	 ที่ครอบคลุมการประเมินสมรรถภาพปอด	 และการให้ความรู้การใช้

ยาสูดพ่นอย่างถูกวิธี	จะส่งผลให้การดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1	 ผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	 ได้รับการดูแลรักษาตามแนวปฏิบัติบริการ

สาธารณสุข	เพื่อป้องกันการกำเริบของโรค	

2.2	 หน่วยบริการมีรูปแบบบริการเพื่อสร้างกลไกการเข้าถึงการดูแล	 รักษาตามแนวปฏิบัติ

บริการสาธารณสุข	

 

3. กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย 

สำหรับหน่วยบริการที่	

3.1	 ให้บริการผู้ป่วยนอกโรคหืด	ตามเงื่อนไขที่กำหนด		

3.2	 ให้บริการผู้ป่วยนอกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	ตามเงื่อนไขที่กำหนด	

 

4. แนวทางสนับสนุน/หลักเกณฑ์การจัดสรร 

4.1	 การให้บริการผู้ป่วยนอกโรคหืด		

4.1.1	 ชดเชยการรักษาด้วยยาสูดสเตียรอยด์	 จำนวน	 1,000	บาทต่อราย	 สำหรับ	 

ผู้ป่วยที่มารับบริการในระหว่างเดือน	 ตุลาคม	 2554	 ถึง	 เดือนมิถุนายน	 2555	 จาก	 

ฐานข้อมูล	 Easy	 Asthma	 Clinic	 (กำหนดดึงข้อมูล	ณ	 วันที่	 1	 สิงหาคม	 2555	 โดย	 

หนว่ยบรกิารสามารถบนัทกึ	ตรวจสอบ	แกไ้ขขอ้มลูไดถ้งึวนัที	่31	กรกฎาคม	2555)	เฉพาะรายที่ 

1)	 มีข้อมูลการเข้ารับการรักษาต่อเนื่องอย่างน้อย	2	ครั้งในรอบปี	 (นับย้อน

จากครั้งนี้ไปภายใน	1	ปี)	และ 

2)	 ได้รับการรักษาด้วยยาสูดสเตียรอยด์	 หรือยาสูดที่มีส่วนผสมสเตียรอยด์	

ทุกครั้งที่มารับบริการ	(รวมถึงครั้งที่แพทย์สั่งการรักษาแต่ไม่ได้จ่ายยาเพิ่มเพราะมียา

เหลืออยู่พอ)	และ 
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3)	 มีข้อมูลการตรวจประเมินสมรรถภาพปอดทุกครั้งที่มารับบริการ	และ 

4)	 ได้รับการสอนและประเมินการใช้ยาสูดอย่างน้อย	1	ครั้งในรอบปี	

4.1.2	 ชดเชยตามผลลัพธ์การให้บริการ	 จำนวนไม่เกิน	 2,000	 บาทต่อรายที่ได้รับ

การชดเชยการรักษาด้วยยาสูดสเตียรอยด์	งวดเดือนมกราคม	ถึงมิถุนายน	2554	สำหรับ

หน่วยบริการที่	

1)	 มีข้อมูลผู้ป่วยซึ่งได้รับการชดเชยการรักษาด้วยยาสูดสเตียรอยด์	 ใน

ปีงบประมาณ	2554	(งวดเดือนมกราคม	–	มิถุนายน	2554)	และ 

2)	 มีอัตราการรับเข้านอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยตามข้อ	 1	 ในช่วงเดือน	

ตุลาคม	2554	–	มีนาคม	2555	 (จากฐานข้อมูลการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วย

ในของสปสช.)	 น้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละการรับเข้านอนโรงพยาบาล	ของผู้ป่วยที่มา

รับการรักษา	ด้วยโรคหืดแบบผู้ป่วยนอกในปี	 2553	 (จากฐานข้อมูล	OP	 Individual	

ของสปสช.)		

 

 

 

 

4.2	 การให้บริการผู้ป่วยนอกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง		

4.2.1	 ชดเชยการจัดระบบบริการผู้ป่วยนอก	 จำนวน	 100	 บาทต่อครั้ง	 สำหรับ

หนว่ยบรกิารทีม่ขีอ้มลูการใหบ้รกิาร	 ในระหวา่งเดอืนตลุาคม	2554	ถงึเดอืนมถินุายน	2555 

ครอบคลุมตาม	 standard	 data	 set	 ที่สปสช.	 กำหนด	ประกอบด้วยการประเมิน	 BMI,	

อาการกำเริบของโรค	อาการไอ	ลักษณะเสมหะ	อาการเหนื่อย	สถานะการสูบบุหรี่	 และ

บริการเพื่อเลิกบุหรี่	 ตามแนวทางการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยเลิกบุหรี่	 5A:	 Ask,	 Advise,	

Assessment,	Assist	และ	Arrange	

4.2.2	 ชดเชยการรักษาด้วยยาสูดขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์ยาว	 จำนวน	 1,000	

บาทต่อราย	สำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการในระหว่างเดือน	ตุลาคม	2554	ถึงเดือนมิถุนายน	

2555	 ตามรายงานข้อมูลที่สปสช.	 กำหนดเฉพาะรายที่ได้รับบริการตามข้อ	 4.2.1	 ทุกครั้ง	

ร่วมกับ	

1)	 มีข้อมูลการเข้ารับการรักษาต่อเนื่องอย่างน้อย	2	ครั้งในรอบปี	 (นับย้อน

จากครั้งนี้ไปภายใน	1	ปี)	และ 

วิธีคำนวณอัตราการรับเข้านอนโรงพยาบาล	(ข้อ	2) 

=	จำนวนผูป้ว่ยในขอ้	1	ทีร่บัเขา้นอนโรงพยาบาลในชว่งเดอืน	ตลุาคม	2554–เดอืนมนีาคม	2555	X	100	

	 	 	จำนวนผูป้ว่ยทัง้หมดทีไ่ดร้บัการชดเชยการรกัษาดว้ยยาสดูสเตยีรอยด	์(ขอ้	1)	 
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2)	 ต้องได้รับการรักษาด้วยยาสูดขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์ยาว	 หรือ	 

ยาสูดขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์ยาวร่วมกับยาสูดสเตียรอยด์	 (แบบเดี่ยวหรือแบบ

ผสม)	และ 

3)	 ได้รับการสอนและประเมินการใช้ยาสูดอย่างน้อย	1	ครั้งต่อปี	และ 

4)	 ได้รับการตรวจประเมิน	COPD	Assessment	Test	(CAT)	ทุกครั้งที่มารับ

บริการ	

4.2.3	 ชดเชยการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด	 จำนวน	 1,000	 บาทต่อราย	

สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบริการระหว่างเดือนตุลาคม	 2554	 ถึงเดือนมิถุนายน	 2555	 ตาม

รายงานข้อมูลที่สปสช.	กำหนด	สำหรับรายที่	

1)	 ได้รับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าโปรแกรมฟื้นฟู	และ 

2)	 ให้ความรู้	 (patient	 education)	 เรื่องโรค	 การปฏิบัติตัวเพื่อหยุดสูบบุหรี่	

การดูแลตนเองเมื่อมีอาการกำเริบ	เรื่องยาและวิธีการใช้ยา	และ 

3)	 ให้บริการฝึกหายใจ	 (breathing	 exercise)	 เช่น	 การควบคุมการหายใจ

แบบ	Pursed-lip	และ 

4)	 ให้บริการฝึกออกกำลังกาย	 (exercise	 training	 :	 strength	 training,	

endurance	training)	เช่น	ไทเก็ก	ยางยืด	ปั่นจักรยาน	วิ่งลู่	ดัมเบลล์	และ 

5)	 มีผลลัพธ์การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด	(outcome	assessment)	หลังจากเข้า

โปรแกรมเป็นระยะเวลาอย่างน้อย	 8	 สัปดาห์	 ดีขึ้นกว่าก่อนเข้าโปรแกรม	 จากการ

ประเมิน	6MWD,	MMRC,	CAT		

4.2.4	 การส่งข้อมูลเพื่อประกอบการรับเงินชดเชยตามข้อ	4.2.1,	4.2.2,	4.2.3		

1)	 ชุดข้อมูล	 (dataset)	 รูปแบบการจัดเก็บและส่งข้อมูล	 สามารถดู	 

รายละเอียดและคำอธิบายได้จาก	 “แนวทางการจัดเก็บและส่งข้อมูลโรคปอดอุดกั้น

เรื้อรัง”	 (download	 ได้จาก	website	 สปสช.	 >	 กองทุนต่างๆ	 >	 กองทุนพัฒนา

ระบบบริการอื่นๆ)		

2)	 ข้อมูลที่ใช้ประมวลผลเพื่อการจัดสรรงบต้องเน้นไปตามรูปแบบที่กำหนด	

3)	 กำหนดส่งข้อมูล	 เป็นไปตามแนวทางการจัดเก็บและส่งข้อมูลโรคปอด	 

อุดกั้นเรื้อรัง	
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5. บทบาทหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

5.1	สำนักพัฒนาคุณภาพบริการ	สปสช.ส่วนกลาง	

5.1.1	 กำหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการในภาพรวม	

5.1.2	 ประสาน	ทำความเข้าใจ	สนับสนุน	สปสช.เขต	ในการบริหารจัดการ		

5.1.3	 ให้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้	ฟื้นฟูการให้บริการตามแนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข	

5.1.4	 รับข้อมูล	ตรวจสอบ	ออกรายงาน	และเสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ		

5.1.5	 กำกับ	ติดตาม	ประเมินผล	การดำเนินงานในระดับประเทศ	

5.2 สปสช.เขต 

5.2.1	 ประชาสัมพันธ์	 ประสาน	 ทำความเข้าใจ	 สนับสนุนหน่วยบริการในระดับ

พื้นที่ 

5.2.2	 ประสานให้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้	 ฟื้นฟูการให้บริการตามแนวปฏิบัติบริการ

สาธารณสุข		

5.2.3	 กำกับ	ติดตาม	ประเมินผล	การดำเนินงานของหน่วยบริการในระดับเขต	

5.3	หน่วยบริการ		

5.3.1	 จัดให้มีบริการผู้ป่วยนอกโรคหืด	 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	ตามแนวปฏิบัติบริการ

สาธารณสุขโดยสหสาขาวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง	 โดยอาจเชื่อมโยงสู่บริการ

ปฐมภูมิและชุมชน	

5.3.2	 สนับสนุนให้บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง	 เช่น	 แพทย์	 พยาบาล	 เภสัชกร		 

นักกายภาพบำบัด	 เข้ารับการอบรม	ฟื้นฟูทักษะ	 การดูแลผู้ป่วยโรคหืด	 โรคปอดอุดกั้น

เรื้อรังตามความเหมาะสม	

5.3.3	 สนับสนุนการจัดทำข้อมูลการให้บริการตามแนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข	

(standard	 data	 set)	 โดยพัฒนาต่อยอดจากระบบเดิม	หรือใช้โปรแกรมสำเร็จ	 เพื่อความ

สะดวกในการติดตาม	 วางแผน	ประเมินผลการดูแลผู้ป่วย	 และการจัดทำรายงาน	 โดย

ศึกษา	 ทำความเข้าใจรูปแบบข้อมูล	 และรายงาน	 ที่จะใช้ประกอบการพิจารณารับงบ

ชดเชย	

5.3.4	 บนัทกึ	 และตรวจสอบความครบถว้น	ถกูตอ้งของขอ้มลู	 เพือ่สง่สปสช.	 ตาม

เงือ่นไข	และระยะเวลาทีก่ำหนด 
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6. การติดตามควบคุมกำกับ 

6.1	 จำนวนหน่วยบริการที่มีการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหืด	 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	 ตาม

แนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข	

6.2	 อัตราการได้รับการรักษาด้วยยาสูดสเตียรอยด์ในผู้ป่วยโรคหืด	

6.3	 อัตราการได้รับการรักษาด้วยยาสูดขยายหลอดลมออกฤทธิ์ยาว	 และ/หรือ	 ร่วมกับ	 

ยาสูดสเตียรอยด์ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	

6.4	 อัตราการรับเข้านอนโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคหืดที่ได้รับการรักษาตามแนวปฏิบัติ

บริการสาธารณสุข	

6.5	 อัตราการรับเข้านอนโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ได้รับการรักษาตาม

แนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข  

 

7. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 

7.1	ผู้บริหารระบบในภาพรวม	 	

	 นพ.ปานเทพ	คณานุรักษ์	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพบริการ		

	 โทรศัพท์	02-141-5033	E-mail:	panthep.k@nhso.go.th 

7.2	ผู้ประสานงาน	 	 	 	

	 นางศิริขวัญ	ถิ่นทิพย์		 	 	 	 	 	 	 	 

	 โทรศัพท์	02-141-4324	E-mail:	sirikwan.t@nhso.go.th  

 

 

6.5 การให้บริการยามอร์ฟีนเพื่อบรรเทาอาการปวดสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน 
 

1. หลักการและเหตุผล/แนวคิด 

การบรรเทาอาการสำหรบัผูป้ว่ยระยะสดุทา้ย	 โดยเฉพาะอาการปวด	 ทีแ่มอ้งคก์ารอนามยัโลก 

จะให้ความสำคัญและประกาศว่าเป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐานที่ผู้ป่วยทุกคนพึงได้รับก็ตาม		 
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จากสถิติพบว่าวงการแพทย์ไทยใช้ยามอร์ฟีนในปริมาณที่น้อยมาก	 สำหรับจำนวนผู้ป่วยมะเร็ง	

และผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ไม่ได้เป็นมะเร็งอีกจำนวนมากที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการปวด

เพราะไม่ได้รับยา	 ด้วยข้อจำกัดต่างๆ	 จึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว	 ซึ่งการ

ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง	 (Palliative	 care)	 เป็นรูปแบบการดูแลสุขภาพแบบ

องค์รวมทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	สังคม	และจิตวิญญาณ	สำหรับผู้ที่ป่วยด้วยโรคที่คุกคามต่อชีวิต	

ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้	 เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเผชิญกับความเจ็บป่วย	 ผ่าน

กระบวนการป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวด	ซึ่งมิใช่เป็นเพียงอาการของ

ความผิดปกติทางร่างกายเท่านั้น	 แต่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากสภาวะทางด้านจิตใจของผู้ป่วยด้วย	

รวมทั้งการให้คำแนะนำต่อญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วย	 ในการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสภาพความ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น	 เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดตามบริบทของ

ปจัเจกบุคคล	เท่าที่จะทำได้ในเวลาที่เหลืออยู่	

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1	 เพื่อให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัว	 ได้รับการดูแลประคับประคองอย่างเป็น	 

องคร์วม	ทัง้ทางดา้นรา่งกาย	จติใจ	สงัคม	และจติวญิญาณ	ในชมุชนและทีบ่า้นอยา่งเหมาะสม 

2.2	 เพื่อให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับบริการยามอร์ฟีน	 เพื่อบรรเทาอาการจากความทุกข์

ทรมานที่บ้านตามความเหมาะสม 

 

3. กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย 

สำหรับหน่วยบริการในเครือข่ายบริการ3 ที่จัดบริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับ

ประคอง	 ที่ให้บริการยามอร์ฟีนเพื่อบรรเทาอาการที่บ้าน	 ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ	 

ประคับประคอง		

 

3 เครือข่ายบริการ หมายถึง รูปแบบการจัดบริการที่มีการส่งต่อและรับกลับ ระหว่างหน่วยบริการระดับ  
ปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิ ตามบริการที่กำหนด 
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4. แนวทางสนับสนุน/หลักเกณฑ์การจัดสรร 

จัดสรรให้เครือข่ายบริการ	 ที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองด้วยยา

มอร์ฟีน	 เพื่อบรรเทาอาการที่บ้าน	 โดยจัดสรรผ่าน	 สปสช.เขต	 ตามจำนวนเครือข่ายบริการที่มี

คุณสมบัติการดำเนินงาน	และให้บริการการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(palliative	care)	ตามเกณฑ์

คุณภาพผลงานบริการระดับการดำเนินงาน	 ในงบส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการ	 และมีข้อมูล

การให้บริการครอบคลุม	

4.1	 ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ได้รับการวินิจฉัย	 เพื่อรับการดูแลแบบประคับประคองและได้รับ

ยามอร์ฟีนเพื่อบรรเทาอาการในชุมชน/ที่บ้าน	ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย	และการใช้ยามอร์ฟีน	

4.2	 มีการประเมินอาการ	 เช่น	 Pain	 Score,	 dyspnea	 score	ก่อนและหลังการปรับขนาด

ยามอร์ฟีน	และมีบันทึกสำหรับการติดตาม	และตรวจสอบ	

4.3	 มีบันทึกข้อมูลการให้บริการในระบบ	E-claim	ของสปสช.	โดยระบุ	

4.3.1	 การวินิจฉัยโรคหลัก	 (Diagnosis)	 ตามรหัส	 ICD10	 ร่วมกับรหัส	 Z	 51.5	

(palliative) 

4.3.2	 ชนิด	ประเภทของยามอร์ฟีนให้	ตามรหัสยาที่กำหนด 

4.3.3	 ปริมาณยาและจำนวนวัน	ที่จ่ายยามอร์ฟีนให้ผู้ป่วยในแต่ละครั้ง	

 

5. บทบาทหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

5.1	 สำนักพัฒนาคุณภาพบริการ	สปสช.กลาง	

5.1.1	 กำหนดกรอบการบริหารจัดการในภาพรวม	

5.1.2	 ประสาน	ทำความเข้าใจ	สนับสนุนสปสช.เขต	ในการบริหารจัดการ		

5.1.3	 ตรวจสอบจำนวนเครือข่ายบริการที่มีบริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ	 

ประคับประคอง	เพื่อจัดสรรงบผ่าน	สปสช.เขต	

5.1.4	 กำกับ	ติดตาม	ประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมระดับประเทศ	

5.2		สำนักบริหารการจัดสรรกองทุน	

5.2.1	ชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ	

5.2.2	รับข้อมูลผ่านระบบ	E-claim	ตรวจสอบ	ประมวลผล	ออกรายงาน		
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5.3  สปสช.เขต 

5.3.1	 กำหนดวิธีการจัดสรรงบให้หน่วยบริการในเครือข่ายของพื้นที่		

5.3.2	 ประสาน	ทำความเข้าใจ	หน่วยบริการ	ในพื้นที่และพิจารณาความพร้อมของ

หน่วยบริการที่เข้าร่วมเครือข่าย	

5.3.3	 ประสานหน่วยบริการและสปสช.กลาง	 ในการตรวจสอบ	 และอุทธรณ์ข้อมูล

ผลงานบริการที่ได้จากระบบ	E-claim		

5.3.4	 รวบรวมผลงาน	และขออนุมัติจัดสรรงบตามเงื่อนไขให้หน่วยบริการ	

5.3.5	 กำกับติดตาม	ประเมินผล	การดำเนินงานของหน่วยบริการ	ในระดับเขต	

5.4	หน่วยบริการ	

5.4.1	 สมัครเข้าร่วมโครงการ	ผ่าน	สปสช.เขต		

5.4.2	 ให้บริการ	 บันทึก	 จัดเก็บข้อมูลการให้บริการยามอร์ฟีนบรรเทาอาการตาม

เงื่อนไขที่	สปสช.กำหนด	ในระบบ	E-claim	

5.4.3	 ประสาน	 ตรวจสอบ	 ยืนยัน	 และอุทธรณ์ข้อมูลผลงานการให้บริการตาม

ระยะเวลาที่กำหนด	ผ่านสปสช.เขต	

 

6. การติดตามควบคุมกำกับ 

ข้อมูลการให้บริการยามอร์ฟีน	เพื่อบรรเทาอาการในผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน	

 

7. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 

7.1	ผู้บริหารระบบในภาพรวม	 	

	 นพ.ปานเทพ	คณานุรักษ์	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพบริการ	

	 โทรศัพท์	02-141-5033	E-mail:	panthep.k@nhso.go.th	

7.2	ผู้ประสานงาน	 	 	 	

	 นางสาวนฤมล	อรรถกุล	สำนักพัฒนาคุณภาพบริการ	

		 โทรศัพท์	02-141-4125	E-mail:	narumol.a@nhso.go.th 

	 นางกฤษณา	โกสีหเดช	สำนักบริหารการจัดสรรกองทุน	

	 โทรศัพท์	02-141-4096	E-mail:	kisana.k@nhso.go.th 
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6.6 การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ด้วยวิธีปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต 

 

1. หลักการและเหตุผล/แนวคิด 

ในปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว	 และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วย	 

วิธีการปลูกถ่ายไขกระดูก	 โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต	 เป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษา		 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 และสปสช.	 จึงได้จัดให้มีการบริหารจัดการใน

ลักษณะโครงการนำร่อง	 เพื่อให้มีการหาปัจจัยต่างๆ	 รวมถึงความคุ้มค่าในการลงทุนก่อนที่

กำหนดเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไป	

 

2. วัตถุประสงค์ 

เพือ่ใหผู้ป้ว่ยโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาว	 และมะเรง็ตอ่มนำ้เหลอืง	 ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ 

ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายไขกระดูก	 โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต		 

ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ	

 

3. กรอบบริหารค่าใช้จ่าย 

งบประมาณในการบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว	 และมะเร็ง	 

ตอ่มนำ้เหลอืงดว้ยวธิกีารปลกูถา่ยไขกระดกู	โดยใชเ้ซลลต์น้กำเนดิเมด็โลหติ	จำนวนผูป้ว่ย	30	ราย 

 

4. แนวทางการสนับสนุน 

4.1	 ผู้ป่วยที่สามารถเข้าร่วมโครงการ	 ได้แก่	 ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว	 และมะเร็ง	 

ต่อมน้ำเหลืองในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ตามหลักเกณฑ์ที่สปสช.กำหนด	

4.2		หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ	มีคุณสมบัติตามที่สปสช.กำหนด	

4.3		แนวทางการจ่ายชดเชยค่าบริการ	

4.3.1	จ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยรายละ	800,000	บาท	
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4.3.2	 ค่าชดเชยการรักษาพยาบาลดังกล่าวประกอบไปด้วย	 ค่า	 HLA	Matching		 

ค่าทำการปลูกถ่ายไขกระดูก	 ค่ายากดภูมิคุ้มกัน	 เคมีบำบัด	 รังสีรักษา	 ค่ายารักษา	 

โรคติดเชื้อ/อาการแทรกซ้อน	 ในระหว่างการดูแลผู้ป่วย	 รวมถึงค่าติดตามดูแลผู้ป่วยเป็น

ระยะเวลา	1	ปี	ตั้งแต่มีการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล	(โดยทั้งนี้หน่วยบริการไม่

สามารถเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากผู้ป่วยได้อีก)	

4.3.3		จ่ายชดเชยเป็นเงิน	2	งวด	ดังนี้	

1)	 งวดที่	 1	 จ่ายร้อยละ	 50	 ของการจ่ายเงินชดเชยของผู้ป่วยแต่ละราย	

เป็นเงิน	400,000	บาท	โดยมีเงื่อนไขในการจ่ายชดเชย	คือ		

	•	ผู้ป่วยต้องได้รับการพิจารณารับรองจากคณะทำงานฯ	

	•	ลงทะเบียนผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการแล้วภายใน	 30	 วันหลังจากที่หน่วยบริการ

ได้รับผลการพิจารณาของคณะทำงานฯ	

	•	รายงานผลการดำเนินงานครั้งแรกตามแบบฟอร์มรายงานผู้ป่วยในโครงการ	

ตามขั้นตอนการดำเนินงานการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว	 และ

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก	 โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิด	 

เม็ดโลหิต	

2)	 งวดที่	 2	 จ่ายร้อยละ	 50	 ของการจ่ายเงินชดเชยของผู้ป่วยแต่ละราย	

เป็นเงิน	 400,000	 บาท	 โดยมีเงื่อนไขในการจ่ายชดเชย	 คือ	 หน่วยบริการทำการ

รักษาผู้ป่วยจนครบตามแผนการรักษา	 โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว	 และมะเร็ง	 

ต่อมน้ำเหลืองด้วยวิธีการปลูกถ่ายไขกระดูก	 โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต	 จน

กระทั่งได้มีการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล	 และติดตามดูแลผู้ป่วยหลัง

จำหน่ายไปแล้ว	30	วัน	หลังจากจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล	และรายงาน

ผลการติดตามให้	 สปสช.ทราบ	 (หมายเหตุ	 กรณีผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างได้รับการ

รักษา	ให้ส่งรายงานผลการรักษาภายใน	30	วันให้	สปสช.ทราบ)	

3)	 หน่วยบริการต้องให้การรักษา	ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว	 และมะเร็ง

ต่อมน้ำเหลือง	 ด้วยวิธีการปลูกถ่ายไขกระดูก	 โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต	

(Stem	 Cell	 Transplantation)	 ภายในระยะเวลา	 3	 เดือน	 นับแต่ผู้ป่วยได้รับการ

อนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ	หากเลยระยะเวลาที่กำหนด	จะถือว่าผู้ป่วยรายดังกล่าว

พ้นสภาพจากการได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ	 ทั้งนี้ เมื่อผู้ป่วยรายดังกล่าว		 
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มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ	หน่วยบริการสามารถส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการ

พิจารณาจากคณะทำงานฯ	 ได้อีกครั้ง	 แต่หากผู้ป่วยไม่สามารถรับการรักษาด้วยวิธี

การปลูกถ่ายไขกระดูก	 โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตได้	 ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม	 ให้

หน่วยบริการแจ้งให้	 สปสช.ทราบภายในระยะเวลา	 30	 วันหลังจากทราบเหตุ	 

ดังกล่าว	เพื่อทำการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ	

4)	 ในกรณีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ	 แต่ต่อมาเปลี่ยนสิทธิจาก

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เป็นสิทธิอื่น	หรือผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการรกัษา

พยาบาล	หนว่ยบรกิารตอ้งจำหนา่ยผูป้ว่ยออกจากโครงการ	 และแจง้ใหส้ปสช.ทราบ

ภายใน	 15	 วนัหลงัจากผูป้ว่ยเปลีย่นสทิธหิรอืเสยีชวีติแลว้	 และสปสช.จะยตุกิารจา่ย

ชดเชยคา่บรกิารทางการแพทยต์ัง้แตง่วดทีผู่ป้ว่ยเปลีย่นสทิธหิรอืเสยีชวีติเปน็ตน้ไป 

4.4		หน่วยบริการต้องติดตามดูแลผู้ป่วยหลังการรักษา	เป็นระยะเวลา	1	ปี	หลังจากมีการ

จำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล	 และรายงานผลการติดตามผู้ป่วยมาให้	 สปสช.รับทราบ

ตามระยะเวลาที่กำหนดในขั้นตอนการดำเนินงานการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว	 และ

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยวิธีการปลูกถ่ายไขกระดูก	 โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต	 ทั้งนี้หาก	 

ไมร่ายงานผลการตดิตามให	้สปสช.ทราบตามทีก่ำหนด	อาจมผีลตอ่การดำเนนิการในปงีบประมาณตอ่ไป 

 

5. บทบาทหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

5.1	สำนักพัฒนาคุณภาพบริการ	

5.1.1		จัดทำแผนสนับสนุนการบริการผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว	และมะเร็ง

ต่อมน้ำเหลืองด้วยวิธีการปลูกถ่ายไขกระดูก	 โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต	 ในระบบ	 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

5.1.2		จัดทำมาตรฐาน/แนวทางการดูแลผู้ป่วย	 ที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว	 และ

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยวิธีการปลูกถ่ายไขกระดูก	 โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต	 ใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกับคณะทำงานฯ	

5.1.3		จัดทำคุณสมบัติ/มาตรฐานหน่วยบริการ	 ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ	 และ

พิจารณาคัดเลือกร่วมกับคณะทำงานฯ	
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5.1.4		ประสานและร่วมกับคณะทำงานพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนผู้ป่วย	 

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว	และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง	

5.1.5		ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ	 และติดตาม	 กำกับ	 ควบคุมคุณภาพ	 

การให้บริการผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว	 และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยวิธีการ	 

ปลูกถ่ายไขกระดูก	โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต	ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

5.1.6		ประสานกับสปสช.เขต	 เพื่อประชาสัมพันธ์	 และประสานงานกับ	 

หน่วยบริการ/ในการเข้าร่วมดำเนินการ	

5.1.7		รวบรวมข้อมูล	 วิเคราะห์ผลงาน	 เพื่อจัดทำข้อเสนอในการสนับสนุน	 

การบริการผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว	 และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยวิธีการ	 

ปลกูถา่ยไขกระดกู	โดยใชเ้ซลลต์น้กำเนดิเมด็โลหติ	ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตใินปตีอ่ไป 

5.2  สปสช.เขต 

5.2.1		ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยบริการที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ	 ร่วมกับ	 

สำนักพัฒนาคุณภาพบริการ	

5.2.2		ประสานกับหน่วยบริการ	 ในการทำแบบแสดงความจำนงในการเข้าร่วม	 

โครงการฯ	หลังจากที่คณะทำงานฯพิจารณาอนุมัติ	

5.3		หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ	

5.3.1		ให้การรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว	 และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ด้วยวิธีการปลูกถ่ายไขกระดูก	 โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต	 ในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	ตามมาตรฐาน/แนวทางการดูแลผู้ป่วย	ที่สปสช.กำหนด	

5.3.2		ส่งเอกสาร	 และข้อมูลตามที่กำหนดเพื่อขอรับการชดเชยค่าบริการทาง	 

การแพทย์ 

 

6. การติดตามควบคุมกำกับ 

6.1		ติดตามผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์	ที่สปสช.	กำหนด	

6.2		ติดตาม	กำกับ	ควบคุมคุณภาพการให้บริการ	

6.3		วิเคราะห์	และประเมินผลการดำเนินงาน	ตามข้อมูลที่ได้รับ	
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7. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 

7.1		ผู้บริหารระบบในภาพรวม	 	

	 นายแพทย์ปานเทพ	คณานุรักษ์	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพบริการ	

	 โทรศัพท์	02-141-5033	E-mail:	panthep.k@nhso.go.th 

7.2		ผู้ประสานงาน		 	 	

	 นางอรวรรณ	ไชยวรรณ	

	 โทรศัพท์	02-141-4115	E-mail:	orawan.w@nhso.go.th 

      

 

6.7 การบริหารจัดการการผ่าตัดต้อกระจก 

 

1. หลักการและเหตุผล 

โรคต้อกระจกเป็นโรคที่มีความสำคัญที่คุกคามต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน	 โดยเฉพาะ

กลุ่มผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก	 และเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะตาบอดในอัตราสูงที่สุด	 ในปี	 2549-

2550	 พบว่าภาวะตาบอดร้อยละ	 51.89	 มีสาเหตุเกิดจากโรคต้อกระจก	 โดยพบอุบัติการณ์		 

การเกิดของโรคต้อกระจก	 ในประชาชนไทยทั้งประเทศ	จะพบในอัตรา	 1	ต่อ	 1,000	คน	หรือ

คาดว่ามีผู้ป่วยโรคต้อกระจกรายใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวน	42,840	รายต่อปี		

สปสช.	จึงได้มีนโยบายสนับสนุนการเข้าถึงบริการด้านการผ่าตัดต้อกระจกของประชาชนใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการรักษาด้วยการผ่าตัดและ

เปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมที่มีคุณภาพและมาตรฐานทางการแพทย์	 ลดระยะเวลาการรอคิวและ

สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง	ครอบคลุม	

สำหรับบริการการรักษาผู้ป่วยโรคต้อกระจกในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระยะที่

ผ่านมา	 สปสช.ได้กำหนดสนับสนุนการผ่าตัดในระบบปกติ	 โดยการจ่ายชดเชยค่าบริการด้วย

ระบบ	DRGs	ภายใต้	 Global	 Budget	 (หักเงินเดือน)	 ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก	และในปี	 2549-2553	

สปสช.	 ได้กำหนดการสนับสนุนการผ่าตัดต้อกระจกเพิ่มเติมจากระบบปกติ	 ภายใต้โครงการ

ผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุกในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 โดยกำหนดการสนับสนุนด้วยวิธีการ
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จ่ายชดเชยในอัตราเหมาจ่ายในอัตราที่สปสช.กำหนดผ่านการบริหารจัดการโรคเฉพาะ	 (DMIS)	

ซึ่งการให้บริการทั้ง	 2	 ระบบสามารถทำให้เพิ่มอัตราการผ่าตัดและการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย

ต้อกระจกได้เป็นอย่างดี	 อย่างไรก็ตาม	 จากการทบทวนระบบการบริการผ่าตัดต้อกระจกทั้งสอง

ระบบดังกล่าว	พบว่ามีการชดเชยค่าบริการที่แตกต่างกัน	รวมทั้งเกิดปญัหาการควบคุมคุณภาพ

บริการและการเข้าถึงเลนส์แก้วตาเทียมที่มีคุณภาพแตกต่างกัน	ดังนั้น	ในปี	2554	สปสช.	จึงได้

ปรับระบบการสนับสนุนการชดเชยค่าบริการใหม่	 โดยกำหนดให้การดำเนินงานทั้งสองระบบ	 

ดังกล่าวได้รับชดเชยค่าบริการ	 ในอัตราคงที่ตามที่กำหนด	 (Fixed	 rate)	 โดยแยกการสนับสนุน

เลนส์แก้วตาเทียมออกจากค่าผ่าตัด	 เพื่อจัดระบบการจัดหาเลนส์ที่มีคุณภาพและเป็นธรรม	 

ต่อผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1	 ผู้ป่วยโรคต้อกระจกในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เข้าถึงบริการผ่าตัด

ต้อกระจกและเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น	

2.2	 ผู้ป่วยโรคต้อกระจกในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับการผ่าตัดต้อกระจกที่มี

มาตรฐานและได้รับการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมที่มีคุณภาพ		

2.3	 ผู้ป่วยโรคต้อกระจกในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับการผ่าตัดต้อกระจก	

ดว้ยความสะดวก	รวดเรว็	ลดระยะเวลารอควิ	มคีวามพงึพอใจกบับรกิารและมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ 

2.4	 หน่วยบริการ	ได้รับการชดเชยค่าบริการที่รวดเร็ว	เป็นธรรม	รวมทั้ง	ได้รับการส่งเสริม

ให้สามารถพัฒนาเครือข่ายระบบบริการการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคต้อกระจก	 ในพื้นที่ได้อย่างครบ

วงจร	และนำมาสู่การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคต้อกระจก	ได้อย่างทั่วถึง	ครอบคลุมยิ่งขึ้น	

 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ป่วยโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ	 (Senile	 Cataract)	 สิทธิระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

(UC)	 ที่มีความจำเป็นได้รับบริการผ่าตัดต้อกระจกและเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม	 ตามมาตรฐาน

ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์		
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กำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการผ่าตัดทั้งประเทศรวม	 100,000	 ราย	 โดยเฉลี่ย

เป้าหมายเป็นรายเขตและรายจังหวัด	 ตามอัตราอุบัติการณ์การเกิดโรค	 เมื่อเทียบกับจำนวน

ประชากรที่รับผิดชอบ		

 

4. กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย 

กำหนดค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดต้อกระจกและค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเลนส์แก้วตาเทียม	

ผ่านระบบการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์	 (E-Claim)	 ตามรอบการบันทึกข้อมูลและการ

สรุปข้อมูลการให้บริการเป็นรายเดือน		

ทั้งนี้	 โดยกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณ	 เป็นค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด

ต้อกระจกและค่าเลนส์แก้วตาเทียม	 ให้กับผู้ป่วยเฉพาะกรณี	 ที่แพทย์วินิจฉัยเป็นโรคต้อกระจก

ในสูงอายุ	 (Senile	 Cataract)	 ตามรหัส	 DRGs	 รหัส	 2060-2064	 ,2070-2074	 และรหัสตาม	

ICD10,	 ICD9	 และสำหรับผู้ป่วยโรคต้อกระจกประเภทอื่นหรือผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยน

เลนส์แก้วตาเทียมด้วยสาเหตุอื่นๆ	 ให้สามารถเรียกรับค่าชดเชยค่าบริการตามหลักเกณฑ์ที่

กำหนดในระบบ	DRGs	ปกติ	สำหรับกรณีเหล่านั้นเป็นการเฉพาะ		

โดย	 สปสช.กำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุน	 สำหรับค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดโรคต้อกระจก

ในผู้สูงอายุ	ดังนี้	

4.1 สนับสนุนชดเชยค่าบริการผ่าตัดต้อกระจก	 กำหนดจ่ายชดเชยครอบคลุมค่าตรวจ

ประเมินสภาพร่างกายผู้ป่วย	 ค่าวัสดุอุปกรณ์	 ค่ายา	 และค่าตรวจชันสูตรที่เกี่ยวข้องกับ	 

การผ่าตัดต้อกระจกโดยตรง	 รวมทั้ง	 ค่าผ่าตัดค่ารักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นโดยตรงจาก	 

การผ่าตัดต้อกระจกและการติดตามดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด	 ตามแนวทางเวชปฏิบัติที่ราชวิทยาลัย

จักษุแพทย์แห่งประเทศไทยหรือสปสช.กำหนด	ดังนี้	

4.1.1	 กรณี	 การผ่าตัดต้อกระจกที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	 สปสช.กำหนดจ่ายชดเชย

ครอบคลุมค่าบริการผ่าตัดต้อกระจก	 ในอัตราข้างละ	 7,000	 บาท	 (รวมค่าภาระงานของ

บุคลากร	1,200	บาท	ต่อราย)		

4.1.2	 กรณี	 การผ่าตัดต้อกระจกที่มีภาวะแทรกซ้อน	 สปสช.กำหนดจ่ายชดเชย

ครอบคลมุคา่บรกิารผา่ตดัตอ้กระจกและการดแูลภาวะแทรกซอ้น	ในอตัราขา้งละ	9,000	บาท 

(รวมค่าภาระงานของบุคลากร	1,200	บาท	ต่อราย)		
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4.2 สนับสนุนชดเชยค่าเลนส์แก้วตาเทียม ในปีงบประมาณ	 2555	 ให้หน่วยบริการที่ให้

บริการผ่าตัดดำเนินการจัดซื้อเลนส์เอง	 โดยกำหนดอัตราการจ่ายชดเชยค่าเลนส์ให้กับ	 

หน่วยบริการ	ดังนี้	

4.2.1	 กรณีเลนส์แข็งพับไม่ได้	สนับสนุนในราคาไม่เกิน	700	บาทต่อเลนส์		 	

4.2.2	 กรณีเลนส์นิ่มพับได้	สนับสนุนในราคาไม่เกิน	2,800	บาทต่อเลนส์	 	 	

โดยสปสช.จะสนับสนุนชดเชยค่าเลนส์แก้วตาเทียมให้กับหน่วยบริการ	 เฉพาะกรณี	การใช้

เลนส์ตามบัญชีที่คณะทำงานพิจารณาและคัดเลือกเลนส์แก้วตาเทียมเห็นชอบและ	

สปสช.ประกาศกำหนดเท่านั้น	 ทั้งนี้	 ให้หน่วยบริการที่ดำเนินการผ่าตัดต้อกระจกเสร็จสิ้น	

บันทึกข้อมูล	 serial	 number	 ของเลนส์	 ผ่านระบบ	 e-claim	 เพื่อตรวจสอบข้อมูลกับบัญชีเลนส์

เพื่อจ่ายชดเชย	และเก็บหลักฐานข้อมูล	serial	number	 เลนส์ไว้ในแฟ้มประวัติผู้ป่วย	 เพื่อใช้ใน

การตรวจสอบต่อไป	

4.3 สนับสนุนการจ่ายค่าตอบแทนภาระงานการผ่าตัดต้อกระจก โดยกำหนดให้	

สปสช.สามารถพิจารณาดำเนินการแยกจ่ายค่าตอบแทนภาระงานออกจากค่าบริการผ่าตัดตาม

ข้อ	 4.1	 ได้	 ตามมติคณะอนุกรรมการประสานยุทธศาสตร์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น	 ส่งเสริมให้เกิดขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานผ่าตัดให้กับผู้ป่วย	 

ในพื้นที่ที่เข้าถึงบริการได้น้อย	 ทั้งนี้โดยสปสช.จะพิจารณาแยกจ่ายค่าตอบแทนภาระงาน	 

ออกจากค่าบริการผ่าตัด	 เฉพาะกรณีที่หน่วยบริการหรือ	 สปสช.สาขาจังหวัด	 แสดงความจำนง

ต่อ	สปสช.	เป็นรายกรณี	และตามกำหนดระยะเวลาที่สปสช.กำหนด	

 

5. แนวทางการดำเนินงานของหน่วยบริการ  

เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ	สปสช.	กำหนดแนวทาง

ดำเนินงานของหน่วยบริการในการผ่าตัดต้อกระจก	ดังนี้	

5.1	 ประเภทของหน่วยบริการ	

5.1.1	 หนว่ยบรกิาร	ทัง้รฐัและเอกชน	ทีข่ึน้ทะเบยีนในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

ได้แก่	
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1)	 หน่วยบริการที่มีจักษุแพทย์อยู่ประจำ	 ให้สามารถดำเนินการให้บริการ

ตรวจรักษาและผ่าตัดต้อกระจกได้โดยเบิกชดเชยค่าบริการได้ตามหลักเกณฑ์ที่

สปสช.กำหนด		

2)	 หน่วยบริการที่ไม่มีจักษุแพทย์อยู่ประจำ	 แต่มีศักยภาพในการจัดให้มี

บริการผ่าตัดต้อกระจกได้	ให้สามารถดำเนินการจัดให้มีบริการตรวจรักษาและผ่าตัด

ต้อกระจกโดยสามารถเบิกชดเชยค่าบริการได้ตามหลักเกณฑ์เดียวกับหน่วยบริการที่

มีจักษุแพทย์	

5.1.2	 สถานพยาบาล	หน่วยงานหรือองค์กร	ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการใน

ระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต	ิ ไดแ้ก	่ โรงพยาบาลเอกชน	คลนิกิเอกชนเฉพาะทางจกัษ ุ

มูลนิธิ	 หรือหน่วยงานอื่นๆ	 ที่ประสงค์ดำเนินการตรวจรักษาและผ่าตัดต้อกระจก	 ให้กับ

ประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ให้แจ้งความจำนงดำเนินงานโครงการ

ผ่าตัดต้อกระจกในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 โดยทำสัญญากับ	 สปสช.เขต	 และ	 

ได้รับการชดเชยค่าบริการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น	ตามรายละเอียดดังนี้		

1)	 กรณ	ีการใหบ้รกิาร	ทีม่กีารใหบ้รกิารขา้มเขตพืน้ทีจ่งัหวดั	ทีส่ถานพยาบาล 

หน่วยงานหรือองค์กรนั้นตั้งอยู่	 แต่ยังอยู่ภายในเขตรับผิดชอบของ	 สปสช.เขต		 

ให้สถานพยาบาล	 หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความประสงค์ดำเนินโครงการ	 

แจ้งแสดงความจำนงเข้าร่วมดำเนินโครงการกับสปสช.เขตและทำสัญญากับเขต	

โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสปสช.เขต	 และ	 สปสช.จังหวัด	 ที่หน่วยบริการนั้น

ประสงค์ให้บริการผ่าตัด	

2)	 กรณี	 การให้บริการที่มีการให้บริการข้ามเขตพื้นที่รับผิดชอบของ

สปสช.เขต	 ให้สถานพยาบาล	 หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความประสงค์ดำเนินงาน	

แสดงความจำนงเข้าร่วมดำเนินงานโครงการกับสปสช.ส่วนกลาง	 โดยทำสัญญากับ

ส่วนกลาง	 และสปสช.ส่วนกลางจะประสานสปสช.เขต	 และสปสช.สาขาจังหวัด		 

ร่วมกันพิจารณา	ให้ดำเนินงานตามเหมาะสมและความจำเป็นของพื้นที่	

3)	 การดำเนินการให้บริการผ่าตัดต้อกระจกต้องดำเนินการในหน่วยบริการ	 

ที่ผู้ป่วยลงทะเบียนเท่านั้น	 หากมีการเคลื่อนย้ายต้องมีใบส่งตัวหรือได้รับ	 

ความเห็นชอบจาก	สปสช.สาขาจังหวัด	จึงจะดำเนินการได้		
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ทั้งนี้หากหน่วยบริการตามข้อ	5.1.1	จะดำเนินการนอกพื้นที่ที่รับผิดชอบ	ให้ถือปฎิบัติตาม

หลักเกณฑ์ข้างต้นตามข้อ	1)	ถึง	3)	อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณีไป	

5.2	 ระยะเวลาการแสดงความจำนง		

กำหนดให้สถานพยาบาล	หน่วยงานหรือองค์กรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ที่มีความประสงค์ดำเนินงานโครงการผ่าตัด

ต้อกระจกในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 แจ้งความจำนงและทำสัญญาดำเนิน	 

โครงการกับสปสช.เขตและสปสช.	 ให้เรียบร้อยก่อนการดำเนินการให้บริการ	 ทั้งนี้	 กรณีที่

มีการทำสัญญาร่วมกับสปสช.เขต	 ให้สปสช.เขตแจ้งรายชื่อ	 พร้อมส่งสำเนาสัญญาให้

สปสช.ทราบ	เพื่อเบิกจ่ายงบสนับสนุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	

5.3	 การบันทึกข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการ		

ให้มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการผ่าตัดต้อกระจก	 พร้อมข้อมูล	 Serial	 number	

ของเลนส์แก้วตาเทียมที่ใช้ไป	 ในระบบ	 E-claim	 โดยที่	 สปสช.	 จะดำเนินการตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูลพร้อมจ่ายชดเชยค่าบริการและเลนส์แก้วตาเทียมตามหลักเกณฑ์ที่

กำหนด	แกห่นว่ยบรกิาร	สถานพยาบาล	หนว่ยงานหรอืองคก์รทีเ่ขา้รว่มโครงการทีเ่ปน็ผูบ้นัทกึ 

 

6. แนวทางพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดต้อกระจก 

เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการการผ่าตัดต้อกระจกของผู้ป่วยโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ให้สปสช.เขต	 ส่งเสริมและสนับสนุนดำเนินการพัฒนาระบบ

เครือข่ายการให้บริการ	 ในระดับเขต	 จังหวัด	 โดยสนับสนุนให้หน่วยบริการและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	 ดำเนินการบูรณาการการดำเนินงานในระดับพื้นที่	 โดยเฉพาะกรณีการค้นหา		 

คัดกรองผู้ป่วยโรคต้อกระจก	 ที่กำหนดให้มีการดำเนินงานไปพร้อมกับการดำเนินงานค้นหา		 

คัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาของโรคเบาหวาน	 โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา	 โรคต้อกระจก	

โดยความร่วมมือกัน	 ระหว่างหน่วยบริการ	 องค์การบริหารส่วนตำบล	 และดำเนินการส่งต่อ	 

ผู้ป่วยเข้ารับบริการผ่าตัดและการติดตามดูแลหลังการรักษา	 ตามมาตรฐานบริการ	 อย่างเป็น

ระบบครบวงจร	
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7. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7.1	 สปสช.ส่วนกลาง		

7.1.1	 กำหนดเป้าหมาย	 งบประมาณและหลักเกณฑ์	 แนวทางการบริหารจัดการ

การผา่ตดัตอ้กระจกในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตริว่มกบั	สปสช.เขต	สปสช.สาขาจงัหวดั

และหน่วยบริการ		

7.1.2	 ชี้แจง	ทำความเข้าใจ	กับสปสช.เขต	สปสช.สาขาจังหวัด	เพื่อทำความเข้าใจ

กับหน่วยบริการ	ในการดำเนินงานผ่าตัดต้อกระจกให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด		

7.1.3	 รับขึ้นทะเบียนสถานพยาบาล	 หน่วยงานหรือองค์กร	 ที่ประสงค์ดำเนินงาน

ผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุกข้ามเขต	 และประสานสปสช.เขต	 และสปสช.สาขาจังหวัดพิจารณา

ความเหมาะสมและประสานหน่วยบริการทราบ	

7.1.4	 ประสาน	 พัฒนาหลักเกณฑ์การให้บริการ	 คุณภาพบริการ	 และการจัดหา

เลนส์แก้วตาเทียมที่มีคุณภาพ	 และประชาสัมพันธ์ให้สปสช.เขต	 สปสช.สาขาจังหวัดและ

หน่วยบริการรับทราบ	

7.1.5	 ประเมิน	 ติดตามสถานการณ์การดำเนินงาน	 ประสานดำเนินงานร่วมกับ

สปสช.เขต	 และสนับสนุนการพัฒนาระบบการดำเนินงาน	 เพื่อให้ผู้ป่วยโรคต้อกระจก		 

เข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น	

7.2 สปสช.เขต 

7.2.1	 ร่วมพิจารณา	การกำหนดเป้าหมาย	 และหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหาร

จัดการการผ่าตัดต้อกระจกในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		

7.2.2	 ชี้แจง	ทำความเข้าใจ	 สปสช.สาขาจังหวัด	หน่วยบริการ	 ในการดำเนินงาน	

ผ่าตัดต้อกระจกให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	

7.2.3	 รับขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ/หน่วยงาน	ที่ประสงค์ดำเนินงานผ่าตัดต้อกระจก

เชิงรุกภายในเขตและประสานสปสช.สาขาจังหวัดพิจารณาความเหมาะสม	 และประสาน

หน่วยบริการรวมทั้ง	สปสช.	ทราบ	

7.2.4	 ประเมิน	ติดตามสถานการณ์การดำเนินงานด้านการผ่าตัดต้อกระจก	ภายใน

เขต	พื้นที่รับผิดชอบ	 ออกแบบและพัฒนาระบบการดำเนินงานภายในเขต	 เพื่อให้ผู้ป่วย

โรคต้อกระจกเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น	
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7.2.5	 สรา้งความรว่มมอืกบัหนว่ยบรกิาร	หนว่ยงาน	รวมทัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	

เพือ่ร่วมในการจัดระบบบริการการดำเนินงานด้านการคัดกรอง	 การส่งต่อเข้ารับบริการ

ผ่าตัดและการติดตามดูแลหลังการรักษา	 เพื่อให้ผู้ป่วยโรคต้อกระจกได้รับบริการอย่าง	 

ทั่วถึงครอบคลุม	

7.3	 สปสช.สาขาจังหวัด	

7.3.1	 กำหนดนโยบาย	 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการและพัฒนาคุณภาพบริการ	 ด้าน

การผ่าตัดต้อกระจกเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัด	

7.3.2	 ส่งเสริมสนับสนุน	 การจัดบริการคัดกรอง	ค้นหา	 ผู้ป่วยโรคต้อกระจกควบคู่

ไปพร้อมกับการคัดกรองโรคอื่นๆ	ในจังหวัด	

7.3.3	 การจัดระบบเครือข่าย	 การคัดกรอง	 ส่งต่อดูแลรักษาและติดตามการรักษา

อย่างต่อเนื่อง	ครบวงจร	

7.3.4	 ควบคุม	 กำกับคุณภาพบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการและ

แนวทางเวชปฏิบัติที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยกำหนด		

7.4	 หน่วยบริการ	

7.4.1	 กรณี	 หน่วยบริการในระบบปกติหรือหน่วยบริการเชิงรับ(ที่ให้บริการเฉพาะใน

พื้นที่ที่รับผิดชอบ)ให้ดำเนินการให้บริการ	 ตรวจประเมิน	 คัดกรองและให้บริการผ่าตัด

ต้อกระจกรวมทั้ง	ดูแลติดตามรักษาผู้ป่วยหลังผ่าตัดตามแนวทางเวชปฏิบัติฯ	

7.4.2	 กรณี	 หน่วยบริการเชิงรุก	 (ที่ให้บริการนอกพื้นที่ที่รับผิดชอบ)	 ให้ดำเนินการ

ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเชิงรุก	 โดยประสาน	 สปสช.เขต	 หรือสปสช.	 ตามแนวทางการ

ดำเนินงานของหน่วยบริการ	 และดำเนินการให้บริการตามมาตรฐานและแนวทาง	 

เวชปฏิบัติฯ	

 

8. การติดตามควบคุมกำกับ 

8.1	 จากการประเมินติดตาม	 คุณภาพและมาตรฐานการบริการผ่าตัดต้อกระจก	 โดยการ

สุ่มลงพื้นที่ติดตามร่วมกับ	สปสช.เขต	และสปสช.สาขาจังหวัด	

8.2	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการของหน่วยบริการ	 และการแลกเปลี่ยนข้อมูล	

ปญัหาและข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยบริการ		
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9. ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงาน 

9.1	 ผู้บริหารระบบในภาพรวม	 	

	 นพ.จักรกริช	โง้วศิริ	ผู้จัดการกองทุนบริหารจัดการโรคเรื้อรัง	

	 โทรศัพท์	02-141-5040,	08-4874-8867	E-mail:	jakkrit.n@nhso.go.th  

9.2	 ผู้ประสานงาน		 	 	

	 1.	ด้านบริหารจัดการโครงการ	

  นางระนอง สุขเกษม 

	 	 โทรศัพท์	02-141-4148,	08-1376-8043	E-mail:	ranong.s@nhso.go.th  

	 2.	ด้านการจ่ายชดเชยค่าบริการ	

	 	 นางอรนุช	ขันทะวงศ์	

	 	 โทรศัพท์	02-141-4068	E-mail:	oranuch.k@nhso.go.th 

 

6.8 การบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค 

วัณโรคเป็นโรคที่เป็นปญัหาสำคัญของประเทศ	 เนื่องจากในระยะหลังมีอัตราป่วยเพิ่มสูงขึ้น

มาก	 และพบเชื้อวัณโรคดื้อยามากขึ้น	 ดังนั้นจึงต้องมีการบริหารจัดการให้ผู้ป่วยได้รับยาที่	 

เหมาะสม	 ครบถ้วน	 ตลอดระยะเวลาตามแผนการรักษา	 ในปีงบประมาณ	 2555	 การบริหาร

จัดการวัณโรคจะครอบคลุมค่าใช้จ่าย	ดังนี้	

1)	ค่ายารักษาวัณโรค	 สนับสนุนเป็นยารักษาวัณโรคสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยาตาม

แนวทางการรักษา		

2)	สนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแลรักษาวัณโรค	 สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการ	

เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาวัณโรคอย่างมีคุณภาพและกำกับการรับประทานยาให้ตรงเวลา	 เช่น	

การตรวจเสมหะ	การเพาะเชื้อวัณโรค	การตรวจหาความไวของเชื้อต่อยา	การถ่ายภาพรังสีปอด	

สนับสนุนกิจกรรมการกินยา	(DOT)	เป็นต้น		
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3)	การติดตามการรักษาและกำกับการกินยา	 สนับสนุนกิจกรรมใดๆ	 ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์	 

การรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้บรรลุตามเป้าหมาย	 เช่น	 กิจกรรมติดตามการรักษาผู้ป่วยวัณโรค	

กิจกรรมกำกับการกินยา	กิจกรรมเยี่ยมบ้าน	เป็นต้น	

4)	การค้นหาผู้สัมผัสและผู้ติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง	 สนับสนุนงบประมาณแก่	 

หน่วยบริการและ/หรือ	 สปสช.สาขาจังหวัด	 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมค้นหาผู้สัมผัส	 และผู้ติดเชื้อ

วณัโรคในกลุม่เสีย่ง	 ไดแ้ก	่ ผูต้ดิเชือ้เอชไอว	ี ผูม้โีรคเรือ้รงัประจำตวั	 ผูส้งูอาย	ุ ผูต้อ้งขงัในเรอืนจำ 

เป็นต้น 

รายละเอียดการบริหารจัดการตามคู่มือการบริหารจัดการงบบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี

และผู้ป่วยเอดส์	และวัณโรคปีงบประมาณ	2555	
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7.การบริหารยาที่จำเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง
 

7.1 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2) 

 

1. ความเป็นมา 

ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	 พ.ศ.2551	 บัญชี	 จ(2)	 หมายถึงรายการยาสำหรับผู้ป่วยที่มี

ความจำเป็นเฉพาะ	 ซึ่งมีการจัดกลไกกลางเป็นพิเศษในการกำกับการเข้าถึงยา	 ภายใต้ความ	 

รับผิดชอบร่วมกันของระบบประกันสุขภาพของประเทศ	 ซึ่งดูแลโดย	 กรมบัญชีกลาง	 (ระบบ

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ)	 กระทรวงการคลัง	 สำนักงานประกันสังคม	 กระทรวง

แรงงาน และสปสช. 

“รายการยาสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเฉพาะ”	 ตามบัญชี	 จ(2)	 หมายความว่า	 ยาที่

จำเป็นต้องใช้สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย	 โดยยามีความเหมาะสมที่จะใช้เพียงบางข้อบ่งใช้	 หรือมี

แนวโน้มจะมีการสั่งใช้ยาไม่ถูกต้อง	 หรือเป็นยาที่ต้องอาศัยความรู้	 ความชำนาญเฉพาะโรค	

หรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	 และเป็นยาที่มีราคาแพงมาก	 หรือส่งผลอย่างมากต่อความสามารถใน

การจ่ายทั้งของสังคมและผู้ป่วย	 จึงต้องมีระบบกำกับและอนุมัติการสั่งใช้ยา	 (Authorized	

system)	 ที่เหมาะสม	 โดยหน่วยงานสิทธิประโยชน์หรือหน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมาย	 ทั้งนี้

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบ่งใช้และเงื่อนไขการสั่งใช้ยา	 จึงจะก่อประโยชน์สูงสุด	 โรงพยาบาลจะต้อง

มีระบบกำกับ	 ประเมินและตรวจสอบการใช้ยา	 และมีการเก็บข้อมูลการใช้ยาเหล่านั้น	 เพื่อให้

ตรวจสอบโดยกลไกกลางในอนาคตได้		

จากการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่	 9/2551	 วันที่	 11	

สิงหาคม	 2551	 มีมติอนุมัติกรอบบริหารงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวปี	 2552	 โดยให้เพิ่ม

รายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	พ.ศ.2551	บัญชี	จ(2)	เข้าไปในงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว

ดังกล่าวด้วย	 จากมติดังกล่าว	 สปสช.	 โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร	 

และยา	 ได้ร่วมกันวางระบบการเข้าถึงและชดเชยยาในบัญชี	 จ(2)	 ระบบจัดเก็บข้อมูลคุณภาพ

ด้านยา	 รวมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบการใช้ยาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	 เพื่อให้ผู้ป่วย

สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยาราคาสูงตามความจำเป็นและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายของ

ครอบครัวและหน่วยบริการ	
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2. สิทธิประโยชน์ 

2.1	 ยาบัญชี	 จ(2)	 ในบัญชียาหลักแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2551	 มีจำนวน	 9	 รายการ	 สปสช.	

ดำเนินการตามระบบบริหารจัดการเพิ่มการเข้าถึงยาบัญชี	จ(2)	จำนวน	7	รายการ	ได้แก่	

2.1.1	 Botulinum	toxin	type	A	inj.		

2.1.2	 Leuprorelin	inj.	

2.1.3	 Immunoglobulin	G	Intravenus	(IVIG)	

2.1.4	 Docetaxel	inj.	 	

2.1.5	 Letrozole	tab	

2.1.6	 Liposomal	amphotericin	B	inj.	

2.1.7	 Verteporfin	inj.	

2.2	 เงื่อนไขตามข้อบ่งใช้	 คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ยาและหน่วยบริการ	 ตามแนวทาง

การกำกับการใช้ยาในบัญชี	 จ(2)	 ของบัญชียาหลักแห่งชาติ	 (สามารถ download แนวทางกำกับ
การใช้ยาในบัญชี จ(2) ได้ที่ Website บัญชียาหลักแห่งชาติ http://www.nlem.in.th)  

ยกเว้น	 กรณียา	 Docetaxel	 และยา	 Letrozole	 ซึ่งเดิม	 สปสช.	 มีการกำหนด

แนวทางการจ่ายชดเชยให้กับหน่วยบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงของผู้ป่วยโรคมะเร็งอยู่แล้ว	

ก่อนการประกาศใช้แนวทางการบริหารจัดการยาบัญชี	 จ(2)	 ซึ่งเงื่อนไขของหน่วยบริการ

และคุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษาเดิมเปิดกว้างกว่าเงื่อนไขของยาบัญชี	 จ(2)	 ที่ระบุ

เฉพาะหน่วยบริการในระดับตติยภูมิ	 ดังนั้น	 เพื่อให้หน่วยบริการที่มีคุณสมบัติของแพทย์	 

ผู้ทำการรักษาเดิม	 และคุณสมบัติของหน่วยบริการ	 ที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขของยาบัญชี	 จ(2)	

สามารถขอชดเชยยา	Docetaxel	 และยา	 Letrozole	 เพื่อให้เกิดการเข้าถึงยาของผู้ป่วยไม่

น้อยไปกว่าสิทธิประโยชน์เดิม	 สปสช.	 จึงกำหนดให้	 หน่วยบริการที่จะขอเบิกชดเชยยา	

Docetaxel	 และ	 Letrozole	 สามารถใช้เงื่อนไขของหน่วยบริการ	 และเงื่อนไขคุณสมบัติ

แพทย์ตามข้อกำหนดของ	 สปสช.	 เรื่อง	 แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ

สาธารณสุขกรณีการรักษาโรคมะเร็งตามโปรโตคอล	ได้		

2.3	 สำหรับรายการยาในบัญชี	 จ(2)	 2	 รายการ	ที่	 สปสช.	 ไม่ได้ดำเนินการชดเชยให้กับ

หน่วยบริการตามระบบบริหารจัดการยาบัญชี	จ(2)	ได้แก่	
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2.3.1	 Erythropoietin	 injection	 หน่วยบริการจะได้รับการสนับสนุนยาสำหรับผู้ป่วย	 

ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีสิทธิรับบริการล้างไตทางช่องท้อง	(CAPD)	และฟอกเลือดด้วย

เครื่องไตเทียม	(HD)	ตามคู่มือการบริหารงบบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง	

2.3.2	 Imatinib	 mesilate	 tablet	 ซึ่งเป็นรายการยาที่ประกาศใช้สิทธิตามสิทธิบัตร

โดยรัฐ	ตามเงื่อนไขข้อเสนอการสนับสนุนยา	ภายใต้โครงการ	GIPAP	(Glivec	International	

Patient	 Assistant	 Program)	 ผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติที่ป่วยเป็นโรค	GIST	 และ	

CML	 ที่ต้องใช้ยา	 Imatinib	 mesilate	 ตามเงื่อนไขการสั่งใช้ยาในบัญชี	 จ(2)	 ที่มีรายได้	 

ครัวเรือนไม่เกิน	 1,700,000	 บาท	 หน่วยบริการสามารถเบิกยาให้ผู้ป่วยจากโครงการ	

GIPAP	ทั้งนี้ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ที่มีข้อบ่งใช้ยา	 Imatinib	mesilate	

ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ	 แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่โครงการ	

GIPAP	ระบ	ุ(มรีายไดค้รวัเรอืนเกนิทีก่ำหนด)	จะเปน็ไปตามเงือ่นไขที	่สปสช.	กำหนดตอ่ไป 

2.4	 รายการยา	 เงื่อนไข	และแนวทางการสั่งใช้ยาในสิทธิประโยชน์นี้	 จะมีการปรับเปลี่ยน

ตามการประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติ	 ซึ่งหากมีรายการยาปรับออกจากรายการยาบัญชี	 จ(2)	

สปสช.	 จะดำเนินการจ่ายชดเชยยาที่ปรับออกนี้ให้แก่หน่วยบริการที่มีการใช้ยารายการดังกล่าว

เฉพาะการสั่งใช้ต่อเนื่องในผู้ป่วยรายเดิม	 จนกว่าจะครบระยะเวลาที่ทำการรักษาตามแนวทาง

การรักษาที่บัญชียาหลักแห่งชาติกำหนด	 
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ตารางที่ 5  ตารางสรุปรูปแบบการชดเชยยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	บัญชี	จ(2)	 

	 	 	 ตามบัญชียาหลัก	พ.ศ.2551	

รายการยา หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชดเชยยา 
Botulinum	toxin	type	A	inj	

ตามแนวทางกำกับการใช้ยาที่ ได้ระบุไว้ในบัญชี	 
ยาหลักแห่งชาติ	บัญชี	จ(2)		
 

Leuprorelin	inj.	

Immunoglobul in	 G	 Intravenus	
(IVIG)	

Liposomal	amphotericin	B	inj	

Verteporfin	inj.	

Docetaxel	inj.	(CA	Prostate)	

Docetaxel	 inj.	 (เฉพาะ	 CA	 Lung	
หรือ	CA	Breast)	

ตามแนวทางกำกับการใช้ยาที่ ได้ระบุไว้ในบัญชี	 
ยาหลักแห่งชาติ	 บัญชี	 จ(2)	 หรือ	 ตามแนวทาง
ปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
กรณีการรักษาโรคมะเร็งตามโปรโตคอล	

Letrozole	tab	

Erythropoietin	inj.	 ตามแนวทางการบริหารงบบริการสุขภาพผู้ป่วย	 
ไตวายเรื้อรัง	

Imatinib	mesilate	tab.	 ตามเงื่อนไขโครงการ	GIPAP		

 

3. เงื่อนไขการรับบริการ 

3.1	 ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิว่าง	 ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลใน

หน่วยบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

3.2	 มีผลการวินิจฉัย/การรักษา	 ตรงตามข้อบ่งใช้หรือเข้าเกณฑ์การสั่งใช้ยาตามเงื่อนไขที่

กำหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติ		

 

4. คุณสมบัติของแพทย์ และหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ 

4.1	 เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

4.2	 มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติ	 และแนวทางปฏิบัติในการ

ขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีการรักษาโรคมะเร็งตามโปรโตคอล	 ของ	 สปสช.	

กำหนด	
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5. ระบบการขอชดเชยยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2) 

5.1	 การเบิกชดเชยยา	:	กรณีทั่วไป 

5.1.1	 ระบบการอนุมัติการใช้ยา	(Authorized	system)		

สปสช.	 จะจ่ายชดเชยยา	 จ(2)	 ให้กับหน่วยบริการ	 ในกรณีที่การสั่งใช้ยา	 

เป็นไปตามแนวทางการกำกับการใช้ยาในบัญชี	 จ(2)	 และการสั่งใช้นั้นต้องผ่าน

กระบวนการอนุมัติก่อนการใช้ยา	 (Pre-Authorization)	 โดยหน่วยงานกลาง	 ที่จะจัด

ตั้งขึ้นโดยหน่วยงานสิทธิประโยชน์	 ทั้ง	 3	 หน่วยงาน	 ได้แก่	 สปสช.	 สำนักงาน

ประกันสังคมและกรมบัญชีกลาง	 แต่ในปัจจุบัน ยังไม่มีการตั้งหน่วยงานกลางขึ้น   

ดังนั้น สปสช. จึงมอบหมายให้การอนุมัติก่อนการใช้ยาเป็นอำนาจของผู้อำนวยการ

โรงพยาบาล หรือบุคคล/คณะกรรมการที่ผู้อำนวยการมอบหมาย	 ซึ่งในการสั่งใช้ยา

ดังกล่าว	 หน่วยบริการต้องจัดให้มีการบันทึกแบบฟอร์มกำกับการใช้ยาตามแนวทาง

กำกับการใช้ยา	 จ(2)	 ที่กำหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติ	 และเตรียมพร้อมสำหรับ

การตรวจสอบโดยส่วนกลางในภายหลัง	

5.1.2	 การจ่ายชดเชยยาให้แก่หน่วยบริการ	และการขอสำรองยา		

	สปสช.	 จัดหา	 และจ่ายชดเชยยาบัญชียา	 จ(2)	 ให้หน่วยบริการเป็นยา	 โดยมีวิธี

ปฏิบัติในการขอรับการชดเชย	ดังนี้		

1)	 หน่วยบริการมีหนังสือแสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการฯ	 ผ่าน	

สปสช.เขต	โดยระบุ	

1.1)	 รายละเอียดของแพทย์ที่สามารถสั่งใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ	

เลขทีใ่บประกอบโรคศลิป	์สาขาความเชีย่วชาญของแพทย	์ยา	และ	ขอ้บง่ใช้

ที่จะขอสั่งใช้ยา 

1.2)	 รายละเอียดผู้ประสานงานดูแลระบบการเบิกยาของโรงพยาบาล	

(ชื่อ	 นามสกุล	 และเลขที่ประจำตัวประชาชน)	 เพื่อใช้ออก	 username	

password	สำหรบัใชใ้นการเขา้สูโ่ปรแกรมการเบกิยาของ	สปสช.	หลงัจากนัน้ 

ผู้ประสานงานที่	 สปสช.	 เขตตรวจสอบข้อมูลและแจ้งหน่วยบริการ	 และ	

สปสช.	ส่วนกลาง	

2)	 หน่วยบริการกรอกแบบฟอร์มกำกับการใช้ยาตามแนวทางกำกับการใช้ยา	

จ(2)	ตามที่กำหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติ	
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3)	 ขออนุมัติใช้ยาจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือบุคคล/คณะกรรมการ	 

ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย	(ส่วนนี้สำหรับระบบควบคุมภายในโรงพยาบาล)	

4)	 ส่งข้อมูลการใช้ยาของผู้ป่วยมาที่	 สปสช.	 ซึ่งสามารถเลือกวิธีการส่ง

ข้อมูลได้	2	ทาง	(เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)	คือ		

•		ช่องทางที่	 1	 ส่งข้อมูลผ่านโปรแกรมการเบิกชดเชยยา	 มีลักษณะการส่ง

ข้อมูลเป็นแบบ	Off-line	หรือ	On-line		

•		ช่องทางที่	2	ส่งแฟ้มข้อมูลขอชดเชยยา	ตามรูปแบบที่กำหนด	และส่งข้อมูล

การชดเชยดังกล่าวมาที่	website	ของ	สปสช.	ตามวิธีที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้

โปรแกรม 

5)	 ระบบจะตัดยอดข้อมูลหลังเที่ยงคืนของทุกวัน	 และส่งข้อมูลเข้าระบบ	

VMI	 ขององค์การเภสัชกรรมทุกวันโดยหน่วยบริการสามารถตรวจสอบผลการ	 

ส่งข้อมูลส่งเบิกชดเชยยาได้	 2	 ทาง	 คือ	 จากโปรแกรมการเบิกชดเชยยาที่ติดตั้งใน

คอมพิวเตอร์ของหน่วยบริการ	และ	จาก	website	ระบบยาของ	สปสช.	

6)	 องค์การเภสัชกรรมจะจัดส่งยาตามข้อมูลที่ได้รับจากโปรแกรมการเบิกยา

ชดเชยภายใน	7	วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลจาก	สปสช.	แล้ว	

7)	 หน่วยบริการสามารถ	 Download	 โปรแกรมเบิกยาชดเชย	 ยาบัญชี	

จ(2)	และคู่มือการใช้งานได้ที่	www.nhso.go.th	โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้	

7.1)	 เข้าสู่	Website	:	www.nhso.go.th 

7.2)	 กดเลือก	“บริการข้อมูล” 

7.3)	 เลือกหัวข้อ	“Download/เอกสารบรรยาย	

7.4)	 เลือกหัวข้อย่อย	“Download”	

7.5)	 กดเลือก	Download	“โปรแกรมเบิกยา	บัญชี	จ(2)”	หรือ	คู่มือการ

ใช้โปรแกรม 

5.2 การเบิกชดเชยยา : กรณีพิเศษสำหรับรายการยาที่ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาต่อ

เนื่องเป็นระยะเวลานานๆหรือตลอดชีวิต 

สปสช.	จดัระบบบรหิารจดัการสำหรบัการเบกิยาชดเชยสำหรบักรณดีงักลา่วนี	้ไดแ้ก่ 

1)	 ยา	 Immunoglobulin	 G	 (IVIG)	 สำหรับผู้ป่วยโรค	 Primary	 Immunodeficiency	

Disease	(PID)	ซึ่งจำเป็นต้องได้รับยา	Immunoglobulin	G	(IVIG)	ตลอดชีวิต		
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2)	ยา	Leuprorelin	สำหรับผู้ป่วย	Central	precocious	puberty	ซึ่งผู้ป่วยจำเป็นต้อง

ได้รับยาทุกเดือนต่อกันจนกว่าผู้ป่วยมีอายุครบตามเกณฑ์ที่กำหนด	

เมื่อหน่วยบริการรับส่งต่อซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ	 ซึ่งมีแพทย์ที่อยู่ใน

เงื่อนไขตามหลักเกณฑ์	 ได้วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรค	 2	 โรคข้างต้น	 และพิจารณาลงความ

เห็นว่าสามารถส่งตัวผู้ป่วยกลับไปรับยาต่อที่โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิได้	 ให้หน่วยบริการ

รับส่งต่อส่งตัวผู้ป่วยกลับพร้อมสำเนาแบบฟอร์มกำกับการใช้ยาและหนังสือส่งตัวที่ระบุ

รายการยา,	 ปริมาณที่ต้องใช้,	 ระยะเวลาใช้ยา	 ไปยังโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิใกล้บ้าน	

เมื่อโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิได้รับผู้ป่วยแล้ว	 ให้ทำหนังสือขออนุมัติเบิกชดเชยยาเป็น

กรณีพิเศษ	 โดยกรอกแบบฟอร์มการขออนุมัติชดเชยยาเป็นกรณีพิเศษ	 ตามเอกสารแนบ	

รวมทั้งสำเนาหนังสือส่งตัวกลับจากหน่วยบริการรับส่งต่อที่ระบุรายการยาข้างต้น	 ส่งมายัง

กองทุนยา	เวชภัณฑ์และวัคซีน	สปสช.	

สปสช.	 ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผลการอนุมัติให้โรงพยาบาลทราบ	 และ

ประสานกับผู้ประสานงานของโรงพยาบาลเพื่อดำเนินการให้หน่วยบริการได้รับชดเชยยา	 

ดังกล่าว	 อนึ่ง	 การส่งตัวผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถไปรับยาเป็นกรณีพิเศษที่หน่วยบริการ

ทุติยภูมิใกล้บ้านนี้	 ดำเนินการส่งแบบฟอร์มการขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งแรกที่

ดำเนินการเบิกยาให้ผู้ป่วยแต่ละรายเท่านั้น		

 

 

7.2 ยา Clopidogrel 
 

1. ความเป็นมา 

เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การประกาศใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐ	 ประชาชนในระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถเข้าถึงยาจำเป็น	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	 2552	 เป็นต้นมา	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ดำเนินการสนับสนุนยา	 Clopidogrel	 ที่มีการประกาศ

การใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐ	 ให้แก่หน่วยบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สั่ง

ใช้ยาดังกล่าวให้แก่ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

ไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ	
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2. สิทธิประโยชน์ 

ยาเม็ด	Clopidogrel	 bisulfate	75	mg	ซึ่งจัดหาโดยมาตรการประกาศใช้สิทธิตามสิทธิบัตร

โดยรัฐ		

 

3. เงื่อนไขการรับบริการ 

3.1	 ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิว่าง	 ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลใน

หน่วยบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	หรือหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการผ่าตัด

หัวใจกับ	สปสช.	ในปีงบประมาณ	2555	

3.2		แพทย์ผู้ทำการรักษาสั่งจ่ายภายใต้เงื่อนไขที่แสดงไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ	คือ	

1)	ใช้กับผู้ป่วยที่มีข้อห้ามใช้หรือแพ้	Aspirin	

2)	ให้ระยะสั้นในการสอดฝงัขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือด	(Stent)	

3)	ใช้ในกรณีที่ใช้	Aspirin	แล้วยังมี	Recurrent	thrombotic	events	

4)	ใช้ในกรณีพิเศษ	เช่น	Atrail	 fibrillation	หรือ	Antiphospholipid	syndrome	ซึ่งยัง

อาจไม่จำเป็นต้องใช้	หรือไม่สามารถใช้	Anticoagulant	ได้	

5)	 ใช้กับผู้ป่วยที่มี	 Multiple	 thrombotic	 risk	 factors	 ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ใน	 

ระยะสั้น 

6)	 การใช้	 Clopidrogrel	 และ	 Ticlopidine	 ร่วมกับ	Aspirin	นอกเหนือจากกรณีที่	 2	

ไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิผลแต่เพิ่มผลข้างเคียงของภาวะเลือดออก	

 

4. คุณสมบัติของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ 

เป็นหน่วยบริการประจำ	 หน่วยบริการรับส่งต่อในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 หรือ

เป็นหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการผ่าตัดหัวใจ	กับ	สปสช.		

 

5. ระบบการเบิกยา Clopidogrel bisulfate 75 mg tablet 

5.1	 หน่วยบริการสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มการเข้าถึงยา	 Clopidogrel	 ผ่าน	 สปสช.เขต	

โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอสำรองยา	 Clopidogrel	 และแบบฟอร์มขอ	Username/Password	
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ส่งให้สปสช.เขต	 (ขอแบบฟอร์มดังกล่าวได้จาก	สปสช.เขต)	 เมื่อ	สปสช.เขต	ตรวจสอบเงื่อนไข

ต่างๆ	แล้วถ้าถูกต้อง	จะส่ง	Username/Password	ให้หน่วยบริการใช้ในการเบิกชดเชยยาต่อไป		

5.2 เพื่อให้การบริหารจัดการยาของหน่วยบริการมีความคล่องตัว	สปสช.	จะจัดส่งยาให้แก่

หน่วยบริการสำรองยาในเบื้องต้น	 3	 เดือน	 โดยพิจารณาจากอัตราการใช้ยาต่อเดือนตามที่

หน่วยบริการแจ้งมาในแบบฟอร์มขอสำรองยา	 Clopidogrel	 และหลังจากได้รับยาที่จัดส่งไป

สำรองคลังแล้ว	 หน่วยบริการสามารถขอเบิกชดเชยยาที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยนับจากวันที่	 

หน่วยบริการสมัครเข้าร่วมโครงการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้	

5.2.1	 หน่วยบริการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมการเบิกชดเชยยา	 (ยา	 Clopidogrel)	

โดยส่งข้อมูลได้ทุกวัน	 สามารถเลือกวิธีการส่งข้อมูลได้	 2	 ช่องทาง	 (เลือกช่องทางใดช่อง

ทางหนึ่ง)	คือ		

•		ช่องทางที่	 1	 ส่งข้อมูลผ่านโปรแกรมการเบิกชดเชยยา	 มีลักษณะการส่ง

ข้อมูลเป็นแบบ	Off-line	หรือ	On-line		

•		ช่องทางที่	 2	 ส่งแฟ้มข้อมูลขอชดเชยยา	 (Data	 set)	 ตามรูปแบบที่กำหนด	

(สามารถขอรายละเอียดได้ที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนยาฯ	 สปสช.เขต	 และสง่

ขอ้มลูการชดเชยดงักลา่วมาที	่ website	 ของ	สปสช.	 (http://drug.nhso.go.th) 

ตามวิธีที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้โปรแกรมเบิกชดเชยยา	Clopidogrel	

5.2.2	 ระบบจะตัดยอดข้อมูลที่หน่วยบริการส่งเบิกเข้าระบบ	 VMI	 ขององค์การ

เภสัชกรรมทุกวันที่	7,	14,	21,	28	ของเดือน		

5.2.3	 องค์การเภสัชกรรมจะจัดส่งยาตามข้อมูลที่ได้รับจากโปรแกรมเบิกชดเชยยา	

(ยา	Clopidogrel)	ภายใน	7	วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลจาก	สปสช.	แล้ว	(นับจากวันที่

ระบบตัดยอดข้อมูลส่งองค์การเภสัชกรรม)	

5.2.4	 หน่วยบริการสามารถ	Download	 โปรแกรมเบิกชดเชยยา	 (Clopidogrel)	และ

คู่มือการใช้งานได้ที่	www.nhso.go.th	โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้	

1)	 เข้าสู่	Website	:	www.nhso.go.th 

2)	 กดเลือก	“บริการข้อมูล”	

3)	 เลือกหัวข้อ	“Download/เอกสารบรรยาย	

4)	 เลือกหัวข้อย่อย	“Download”	

5)	 กดเลือก	Download	“โปรแกรมเบิกชดเชยยา	Clopidogrel”	หรือ	คู่มือ					

 การใช้โปรแกรม 
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7.3 ยา Deferiprone tablet 

 

1. ความเป็นมา 

ยา	 Deferiprone	 เป็นยาขับธาตุเหล็กชนิดรับประทาน	 ใช้รักษาภาวะเหล็กเกินในผู้ป่วยโรค

โลหิตจางธาลัสซีเมีย	ในอดีตนั้น	เป็นที่ทราบกันดีว่า	ภาวะเหล็กเกิน	(Iron	overload)	เป็นภาวะ

แทรกซ้อนที่สำคัญและเป็นสาเหตุการตายลำดับต้นๆ	ของผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย	ซึ่งเป็น

โรคโลหิตจางทางพันธุกรรมที่มีความชุกสูงที่สุดในโลกและเป็นปัญหาสำคัญในทางสาธารณสุข

ของประเทศไทย	เนื่องจากมีผู้ป่วยไม่ต่ำกว่า	60,000	คนทั่วประเทศ	และคาดการณ์ว่าเฉพาะใน

ประเทศไทยมีประชากรผู้ป่วยไม่น้อยกว่า	 50,000	 –	 100,000	 รายที่มีภาวะเหล็กเกิน	 และมี

ความจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการใช้ยาขับธาตุเหล็ก	 ซึ่งในอดีตยาขับธาตุเหล็ก	 มีเฉพาะ

ชนิดยาฉีด	 Desferoxamine	 ซึ่งมีความยุ่งยากในการบริหารยาและมีราคาแพง	 เนื่องจากต้องนำ

เข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก	 จึงทำให้ผู้ป่วยจำนวนน้อยรายที่สามารถเข้าถึงยาดังกล่าวและได้

รับการรักษาด้วยการใช้ยาขับเหล็กที่เหมาะสม	 จึงทำให้มีผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียจำนวน

มากต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควร	 ด้วยภาวะแทรกซ้อนจากภาวะธาตุเหล็กเกินที่ตับ	 หัวใจ	 และ

ต่อมไร้ท่อ	เนื่องจากผู้ป่วยเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงยาขับเหล็ก  

จากการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	วันที่	10	กันยายน	2551	มีมติ

เห็นชอบให้	 สปสช.	 สนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยา	 Deferiprone	 ให้แก่ผู้ป่วยโรค

โลหิตจางธาลัสซีเมีย	 ในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประมาณ	 35	 แห่งทั่วประเทศตามที่

มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียฯ	 เสนอ	 และให้	 สปสช.ดำเนินการเสนอรายการยา	 Deferiprone	

เป็นรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	 บัญชี	 จ(1)	 และได้รับการพิจารณาจากคณะ

อนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติบรรจุยา	 Deferiprone	 เป็นรายการยาในบัญชียาหลัก

แห่งชาติ	พ.ศ.	2551	บัญชี	จ(1)		

เพื่อให้การเข้าถึงยาขับเหล็กของผู้ป่วยที่มีภาวะเหล็กเกินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 สปสช.	

องค์การเภสัชกรรม	และมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียฯ	ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือในการเพิ่ม

การเข้าถึงยาขับธาตุเหล็ก	 Deferiprone	 ของผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการสามารถเบิกยา	Deferiprone	ได้จากระบบ	VMI	

(Vendor	Managed	Inventory)	ขององคก์ารเภสชักรรม	ตัง้แตว่นัที	่2	พฤษภาคม	2552	เปน็ตน้มา 
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ในปีงบประมาณ	 2555	 บัญชียาหลักแห่งชาติกำหนด	 Deferiprone	 เป็นรายการยา		 

บัญชี	 ง	 จึงมีผลให้ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกราย	 สามารถเข้าถึงยาเม็ด	

Deferiprone	 โดยค่ายาจะรวมอยู่ในงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว	 ที่สปสช.	 จัดสรรให้กับหน่วย

บริการประจำ	ทั้งนี้	สปสช.	จะยังคงสนับสนุนยา	Deferiprone	ให้กับหน่วยบริการในโครงการที่

สั่งใช้ยาให้แก่ผู้ป่วยรายเดิมที่เคยอยู่ในโครงการ	 “เพิ่มการเข้าถึงยาขับธาตุเหล็ก	 Deferiprone	

ของผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”	 จนผู้ป่วยรายสุดท้ายที่

เข้าร่วมโครงการได้รับการประเมินเมื่อมารับยาครั้งที่	 17	หลังจากนั้นผู้ป่วยในโครงการทุกรายจะ

เข้าสู่ระบบการให้บริการปกติ	

จากการดำเนินงานตามโครงการที่ผ่านมาพบว่าการดูแลผู้ป่วยธาลัสซีเมียอย่างมี

ประสิทธิภาพจำเป็นต้องได้รับบริการอื่นๆ	 นอกเหนือจากการให้ยาขับธาตุเหล็ก	 Deferiprone		 

ในปีงบประมาณ	 2555	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 จึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

เพื่อสนับสนุนการบริการผู้ป่วยธาลัสซีเมียอย่างครบวงจร	 โดยเริ่มจากหน่วยบริการเดิมที่อยู่ใน

โครงการเพิ่มการเข้าถึงยาขับธาตุเหล็ก	 Deferiprone	 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดระบบการให้บริการที่มี

ประสิทธิภาพ	และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยต่อไป	

 

2. สิทธิประโยชน์ 

2.1	 ยาเม็ด	 Deferiprone	 ขนาด	 500	 mg	 สำหรับผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียสิทธิ	 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิว่างรายเดิมที่เข้าร่วมโครงการ	 และรับบริการในหน่วย

บริการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มการเข้าถึงยาขับธาตุเหล็ก	 Deferiprone	 ของผู้ป่วยธาลัสซีเมียใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ที่ยังคงรับบริการต่อเนื่อง	 ตามเงื่อนไขที่มูลนิธิโรคโลหิตจาง

ธาลัสซีเมียฯกำหนดให้ผู้ป่วยมารับยาตามระยะเวลาที่กำหนดครบ	17	ครั้ง	

2.2	 คา่ชดเชยบรกิารสำหรบัผูป้ว่ยโรคโลหติจางธาลสัซเีมยี	สทิธหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

หรือสิทธิว่างที่รับบริการในหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มการเข้าถึงยาขับธาตุเหล็ก	

Deferiprone	โดยค่าชดเชยเป็นงบประมาณเหมาจ่ายต่อรายผู้ป่วย	ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการให้

เลือด	ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและค่ายาขับธาตุเหล็กชนิดอื่น	นอกเหนือจากยา	Deferiprone 

ในอัตราตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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3. เงื่อนไขการรับบริการ 

3.1	 ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิว่างรายเดิมที่เข้า

รับบริการในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ	 “เพิ่มการเข้าถึงยาขับธาตุเหล็ก	 Deferiprone	 ของ	 

ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”	 รับบริการต่อเนื่อง	 ตาม

เงื่อนไขที่มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียฯกำหนดให้ผู้ป่วยมารับยาตามระยะเวลาที่กำหนดครบ	

17	ครั้ง	

3.2	 ลักษณะอาการทางคลินิก	 หรือผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นไปตามเงื่อนไขหรือ	 

เข้าเกณฑ์การสั่งใช้ยาในคู่มือแนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาภาวะเหล็กเกินด้วยยา	Deferiprone	

3.3	 ผ่านการอนุมัติตามเงื่อนไขที่	สปสช.กำหนด	

 

4. คุณสมบัติของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ 

เป็นหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ	 “เพิ่มการเข้าถึงยาขับธาตุเหล็ก	 Deferiprone	 ของ	 

ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”	

 

5. ระบบการเบิกยา Deferiprone  

5.1	 หน่วยบริการส่งข้อมูลการใช้ยา	 โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการใช้

ยาครั้งแรก	 และการใช้ยาต่อเนื่องให้กับผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียฯ	

พร้อมทั้งกรอกปริมาณยาคงเหลือ	(Onhand)	ลงในโปรแกรม	VMI	หลังจากผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิต

วิทยา	มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียฯ	 อนุมัติการใช้ยาตามเกณฑ์ที่กำหนด	ผู้ประสานงานจะ

ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้องค์การเภสัชกรรม	 จัดส่งยาตามระบบ	 VMI	 โดยเฉลี่ยการจัดส่งยาให้

หน่วยบริการเสร็จสิ้นนับจากวันที่หน่วยบริการส่งข้อมูลการเบิกยาภายใน	2	สัปดาห์	

5.2	 ในกรณีที่หน่วยบริการมียาคงคลังมากกว่าอัตราการใช้จริง	 และอายุการใช้งานของยา

ดังกล่าวมากกว่า	 6	 เดือน	 หน่วยบริการสามารถขอแลกเปลี่ยน/คืนยาได้ในระบบ	 VMI	 ทั้งนี้	 

ขอให้ประสานงานกับองค์การเภสัชกรรมโดยตรง	
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7.4 ยา Oseltamivir สำหรับหน่วยบริการเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 

1. ความเป็นมา 

ในปี	 2552	 เกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่	 สายพันธุ์ใหม่	 (H1N1)	 2009	 ในประเทศไทย

แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว	 และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก	 โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง	 ได้แก่	 ผู้ที่มีโรค

ประจำตัวเรื้อรัง	(โรคปอด	หอบหืด	โรคหัวใจ	ไต	เบาหวาน	ฯลฯ)	หญิงมีครรภ์	ผู้ที่เป็นโรคอ้วน	

ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ	(โรคเลือด	โรคมะเร็ง	โรคเอดส์	ผู้ป่วยรับยากดภูมิต้านทาน	ฯลฯ)	เด็กอายุ

ต่ำกว่า	2	ปี	และผู้สูงอายุมากกว่า	65	ปี	

การรักษาโดยใช้ยาต้านไวรัส	 Oseltamivir	 เป็นวิธีที่ได้ผลดี	 แต่หากจะให้การรักษาเกิด

ประสิทธิภาพและได้ผลมากขึ้น	 ต้องเน้นให้ผู้ป่วยได้รับยาต้านไวรัสให้เร็วที่สุดตามข้อบ่งชี้

ทางการแพทย์	รวมทั้งให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่เข้าข่ายว่าต้องได้รับยาโดยเร็ว		

การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่	 สายพันธุ์ใหม่	 (H1N1)	 2009	 และยาต้านไวรัส	

Oseltamivir	จัดเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและตาม

นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข	 ในการเพิ่มความครอบคลุมและการเข้าถึงยาต้านไวรัส	

Oseltamivir	 โดยขยายขอบเขตการบริการให้หน่วยบริการภาคเอกชนดูแลรักษาและจ่ายยาต้าน

ไวรัส	 Oseltamivir	 ให้กับผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่	 สายพันธุ์ใหม่	 (H1N1)	 2009	 ได้เพื่อเป็นการลด

จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต	

หน่วยบริการภาคเอกชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยบริการปฐมภูมิภาคเอกชนในระบบ	 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 นั้น	 ถือว่าเป็นด่านหน้าในการให้บริการผู้ป่วย	 ซึ่งมีศักยภาพ	 

เพียงพอในการดูแลผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่	สายพันธุ์ใหม่	(H1N1)	2009	ดังนั้น	จึงควรมีสว่นรว่มที่

สำคญัในการควบคมุการระบาดของโรคไขห้วดัใหญ	่สายพนัธุใ์หม	่(H1N1)	2009	เชน่กนั	
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2. สิทธิประโยชน์ 

ยาต้านไวรัส	Oseltamivir	75	mg	สำหรับผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	(H1N1)	2009	

 

3. เงื่อนไขการรับบริการ 

ประชาชนสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ	 สิทธิประกันสังคม	 และสิทธิการรักษาพยาบาลใน

ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ	

 

4. คุณสมบัติของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ 

4.1	 เป็นหน่วยบริการเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 กรณีหน่วยบริการของ

รัฐ	สามารถเบิกยาได้โดยตรงจากระบบ	VMI	ขององค์การเภสัชกรรม	

4.2	 หน่วยบริการเอกชนดังกล่าว	 ต้องจัดบริการดูแลรักษาผู้ป่วยหรือผู้เข้าข่ายสงสัยว่าติด

เชื้อไข้หวัดใหญ่	 สายพันธ์ใหม่	 (H1N1)	 2009	 และจ่ายยาต้านไวรัส	 Oseltamivir	 ให้ผู้ป่วยตาม	 

หลักเกณฑ์ของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาวิชาการและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และ	 

การสาธารณสุขระดับชาติฯ	8	ข้อ	ดังนี้		

4.2.1	 แพทย์ในคลินิกจะต้องได้รับการอบรมการใช้	 “แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย

ที่ติดเชื้อ	หรืออาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด	A	(H1N1)”		

4.2.2	 ดูแลรักษาผู้ป่วยตาม	 “แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรืออาจติดเชื้อ

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด	A	(H1N1)	ของกระทรวงสาธารณสุข”	และติดตามการปรับ

แนวทางการใช้ยาต้านไวรัสตามแนวทางฯ	ฉบับปรับปรุงใหม่อยู่เสมอ	

4.2.3	 การดูแลรักษาผู้ป่วยและสั่งจ่ายยาต้องทำโดยแพทย์เท่านั้น	

4.2.4	 มีทะเบียนหรือเวชระเบียน	 ซึ่งเก็บข้อมูลผู้ป่วยตามที่สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัด	 หรือกระทรวงสาธารณสุขหรือสปสช.กำหนด	 และจัดทำรายงานการรักษาผู้ป่วย	

รวมถึงอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือกระทรวง

สาธารณสุขหรือ	สปสช.	ตามเวลาที่กำหนด	

4.2.5	 ติดตามผลการรักษาผู้ป่วยทุกราย	

4.2.6	 ส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาล	ตามระบบการส่งต่อ	
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4.2.7	 มีมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อในคลินิกตามแนวทางการป้องกันการติด

เชื้อในคลินิก	ของกระทรวงสาธารณสุข	

4.2.8	 สปสช.	 ติดตาม	 ตรวจสอบคลินิกในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ใน

ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย	 สั่งจ่ายยา	 และป้องกันการติดเชื้อในคลินิกให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน	

4.3		การรายงานข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วย	 หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการดูแลรักษาและ

การจ่ายยา	Oseltamivir	 ผ่านโปรแกรมระบบรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่	 ชนิด		 

A	(H1N1)	ของสปสช.	เขต	13	กรุงเทพมหานคร	http://bkk.nhso.go.th/rh1n12009/	

4.4		การติดตามผู้ป่วย	

4.4.1	 กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงและมีอาการไม่รุนแรงที่กลับไปดูแลตัวเองที่บ้าน

แนะนำ	หรือ	 โทรศัพท์ถามอาการผู้ป่วย	หากอาการไม่ดีขึ้นหลัง	48	ชั่วโมง	ต้องกลับมา

พบแพทย์	

4.4.2		กรณีผู้ป่วยหรือสงสัยมีการติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่	 ชนิด		 

A	(H1N1)	ที่คลินิกต้องส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล	มีแนวทางดังนี้	

1)	 ผู้ป่วยที่คลินิกต้องส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามระบบ

ส่งต่อปกติ  

•	เด็กอายุต่ำกว่า	2	ปี	หรือ	ผู้ป่วยน้ำหนักน้อยกว่า	40	กิโลกรัม	

•	หญิงตั้งครรภ์		

•	ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง		

	 -	สงสัยปอดอักเสบ		

	 -	ซึมผิดปกติ	

	 -	รับประทานอาหารไม่ได้และมีภาวะขาดน้ำ	

	 -	อาการทั่วไปไม่ดีขึ้นเลย	หลัง	48	ชม.ตั้งแต่เริ่มป่วย	

2)	 หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมาก	พิจารณาส่งต่อโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ	

 

 



124	 |		คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ปีงบประมาณ	2555

5. ระบบการเบิกยา Oseltamivir 

สปสช.	 สนับสนุนยาต้านไวรัส	 Oseltamivir	 โดยองค์การเภสัชกรรมจะเป็นผู้ดำเนินการ

บริหารและจัดส่งยาต้านไวรัส	Oseltamivir	 ให้กับโรงพยาบาลเอกชนและคลินิก	ผ่านระบบ	VMI	

โดยมีขั้นตอนโดยสรุปดังต่อไปนี้	

5.1	 หน่วยบริการเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแจ้งความประสงค์ในการเข้า

ร่วมโครงการจ่ายยาต้านไวรัส	Oseltamivir	มายัง	สปสช.	

5.2	 สปสช.	 ประสานงานกับ	 สปสช.เขต	 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของหน่วยบริการที่จะ

เข้าร่วมโครงการ	

5.3	 สปสช.แจ้งให้องค์การเภสัชกรรมจัดส่ง	Username/Password	เพื่อเข้าระบบ	VMI	และ

ยา	Oseltamivir	ให้แก่หน่วยบริการเพื่อสำรองครั้งแรก	

5.4	 เมื่อหน่วยบริการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วให้เข้ามาบันทึกปริมาณยาคงคลัง	

(Onhand)	 ในระบบ	VMI	ถ้าปริมาณยาคงคลังต่ำกว่าค่า	Reorder	Point	องค์การเภสัชกรรมจะ

นำยาไปส่งให้	



125

ส่วนที่2

การบริหารงบบริการทางการแพทย์	เหมาจ่ายรายหัว	ปีงบประมาณ	2555 

ขัน้ตอนการเบกิยา Oseltamivir สำหรบัหนว่ยบรกิารเอกชนในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ 
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7.5 วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวง

สาธารณสุข 

 

1. ความเป็นมา 

วัคซีนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและความคุ้มทุนมากที่สุดในการป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนทั่วโลก	 ประเทศไทยใช้วัคซีนเป็นเครื่ อ งมือ

สำคัญในการป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอย่างเป็นระบบและกว้างขวาง

มาตั้งแต่ปี	 2520	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลดอัตราป่วยและอัตราตายด้วยโรคติดต่อที่ป้องกัน

ได้ด้วยวัคซีน	ได้แก่	วัณโรค	ตับอักเสบบี	คอตีบ	บาดทะยัก	ไอกรน	โปลิโอ	หัด	หัดเยอรมัน	

คางทูม	และ	ไข้สมองอักเสบเจอี	โดยการให้วคัซนีแกป่ระชากรกลุม่เปา้หมาย	ดว้ยการผสมผสาน

เขา้กบังานบรกิารสาธารณสขุตามปกต	ิ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พัฒนาเร่งรัดและปรับปรุง

การดำเนินงาน	โดยมีการเพิ่มชนิดของวัคซีนให้มากขึ้น มีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

แก่ผู้มารับวัคซีน	เพื่อให้มีความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้สูงสุด	ผลจากความพยายาม

ดังกล่าว	 ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันได้

ดว้ยวคัซนีเปน็อยา่งมาก	 กล่าวคือความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายอยู่

ในเกณฑด์	ี จากผลการสำรวจความครอบคลมุของการไดร้บัวคัซนีขัน้พืน้ฐานครบชดุในเดก็อายคุรบ	

1	ปี	และหญิงมีครรภ์	เมื่อปี	2551	พบว่าในภาพรวมของประเทศอยู่ในระดับเกินกว่าร้อยละ	90	

ทุกชนิด	 ส่งผลให้สามารถลดอัตราป่วยอัตราตายด้วยโรคคอตีบ	 ไอกรน	บาดทะยักในทารกแรก

เกิด	และหัด	ลงได้มากกว่าร้อยละ	90	เมื่อเปรียบเทียบกับระยะก่อนมีการดำเนินการ	ที่สำคัญ

คือ	 ไม่พบผู้ป่วยโปลิโอมาเป็นเวลาเกือบ	 11	 ปีแล้ว	 อย่างไรก็ตาม	 การรักษาระดับความ

ครอบคลุมของการได้รับวัคซีนให้คงสูงอยู่ตลอดไปยังคงเป็นภารกิจ	 ที่ต้องดำเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง	 เพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีภูมิคุ้มกันต่อโรคติดต่อต่างๆ	 ดังกล่าวอยู่ในระดับ

ที่สูงพอต่อการป้องกันโรค	

ในปีงบประมาณ	 2552	 สปสช.	 ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่กรมควบคุมโรค	 ในการ

ดำเนินการโครงการนำร่องในการจัดหาและกระจายวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	 ผ่านระบบ	

VMI	 (Vendor	 Managed	 Inventory)	 ขององค์การเภสัชกรรม	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ

ต้องการพัฒนาระบบจัดส่ง	 กระจายวัคซีน	 การจัดการคลังวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น		 
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(VMI	 &	 Cold	 chain	 management)	 ให้มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งมีหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ

นำร่องรวมทั้งสิ้น	28	จังหวัด	

จากการประชุม	 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ครั้งที่	 10/2552	 วันที่	 12	

ตุลาคม	 2552	 มีมติเห็นชอบให้	 สปสช.	 รับผิดชอบการบริหารระบบการจัดหาและการกระจาย

วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	 (EPI)	 โดยผ่านระบบ	 VMI	 ขององค์การเภสัชกรรม	 ตั้งแต่

ปีงบประมาณ	 2553	 เปน็ตน้ไป	 และให้	 สปสช.	 ประสานงานกับกรมควบคุมโรคในการกำหนด	 

หลักเกณฑ์	 พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ	 และการกำกับติดตามประเมินผลการให้บริการวัคซีน

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคขั้นพื้นฐาน 

 

2. สิทธิประโยชน์ 

สปสช.	ได้กำหนดสิทธิประโยชน์ด้านวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	ตามแผนการสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข	ดังตารางต่อไปนี้	

 

ตารางที่ 7 แผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	กระทรวงสาธารณสุข 

อายุ วัคซีนที่ให้ ข้อแนะนำ 
 

แรกเกิด	
 

BCG	
HB1 

 

1)	ไม่ให้	BCG	ในเด็กติดเชื้อเอช	ไอ	วี	ที่มีอาการของโรค			
   เอดส์	
2)	HB1	ควรให้เร็วที่สุดภายใน	24	ชั่วโมง		

2	เดือน	 DTP-HB1,	OPV1	  

4	เดือน	 DTP-HB2,	OPV2	  

6	เดือน	 DTP-HB3,	OPV3	  

9	เดือน	 M	หรือ	MMR1	 หากฉีดไม่ทันเมื่ออายุ	9	เดือน	ให้รีบติดตามฉีดโดยเร็วที่สุด	

1	1/2	ปี DTP4,	OPV4,	
JE1,	JE2	

 
ควรให้	JE	2	ครั้ง	ห่างกัน	4	สัปดาห์	

2	1/2	ปี JE3	  

4	ปี	 DTP5,	OPV5  
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อายุ วัคซีนที่ให้ ข้อแนะนำ 
 

7	ปี	
(ป.1)	

 

MMR2	
 

BCG	*	
 
 

dT,	OPV	

 

1)	ตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุข	ฉีด	MMR	
   ให้เด็กนักเรียนชั้น	ป.1	
2)	ให้	BCG	ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับเมื่อแรกเกิด	
   และไม่มีแผลเป็น	และ	ไม่ให้	BCG	ในเด็กติดเชื้อเอชไอวี	
   (HIV)	ที่มีอาการของโรคเอดส์	
3)	ให้ในกรณีที่ได้รับ	DTP,	OPV	ไม่ครบ	5	ครั้ง	

12	ปี	
(ป.6) 

dT	  

หญิง	
ตั้งครรภ์	

dT	 1.	หากไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน	ให้ฉีดเข็มแรกเมื่อมา	
   ฝากครรภ์ครั้งแรก	และนัดฉีดครั้งต่อไปจนครบอย่าง	
   น้อย	3	เข็ม	ให้ฉีดโดยมีระยะห่าง	0,	1,	6	เดือน	
   จากนั้นให้กระตุ้นทุก	10	ปี	
2.	หากเคยได้รับวัคซีนมาแล้ว	1	เข็มให้ฉีดอีก	2	เข็ม	
   โดยมีระยะห่าง	0,	6	เดือน	หากได้มาแล้ว	2	เข็ม	ให้	
   ฉีดเพิ่มอีก	1	เข็ม	โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม	2	และ	
   เข็ม	3	อย่างน้อย	6	เดือนจากนั้นให้กระตุ้นทุก	10	ปี	
3.	หากเคยได้รับวัคซีนมาก่อนอย่างน้อย	3	เข็มและเข็ม	
   สุดท้ายนานกว่า	10	ปี	ให้ฉีดซ้ำอีก	1	ครั้ง	จากนั้นให้	
   กระตุ้นทุก	10	ปี 

หมายเหตุ			รายการวัคซีน	และแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้	ให้เป็นไปตาม	 	
	 	 		ที่	สปสช.	กำหนด 

 

3. เงื่อนไขการรับบริการ 

ประชากรไทยทุกคนที่อายุต่ำกว่า	5	ปี	เด็กประถมศึกษาปีที่	1	(อายุ	6-7	ปี)	เด็กประถม

ศึกษาปีที่	6	(อายุ	12	ปี)	และหญิงตั้งครรภ์		
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4. คุณสมบัติของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ  

4.1	เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

4.2	 กรณีหน่วยบริการอื่นๆ	 ที่ไม่ใช่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะมี

แนวทางในการพิจารณา	 โดย	 สปสช.เขต	 จะคัดเลือกหน่วยบริการที่มีการกำหนดวันให้บริการ

วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นประจำ	 เช่น	มีการให้บริการวัคซีนสัปดาห์ละ	1	ครั้ง	หรือ	มี

การให้บริการวัคซีนเดือนละ	 1	 ครั้ง	 เนื่องจากหน่วยบริการดังกล่าวสามารถนัดหมายกลุ่ม	 

เป้าหมายมารับบริการวัคซีนพร้อมกันได้	เพื่อป้องกันปญัหาการสูญเสียวัคซีนในอัตราที่สูงเกินไป	

 

5. ระบบการกระจาย/เบิกวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณี EPI Routine 

การกระจายวัคซีนผ่านระบบ	 VMI	 นั้น	 สปสช.	 ได้กำหนดให้หน่วยบริการประจำ	 (CUP)	

เป็นคลังวัคซีนให้แก่หน่วยบริการปฐมภูมิ	 โดยองค์การเภสัชกรรมจะกระจายวัคซีนมายังหน่วย

บริการประจำโดยตรง	 หลังจากนั้นหน่วยบริการประจำจะกระจายวัคซีนไปให้หน่วยบริการปฐม

ภูมิภายในเครือข่ายต่อไป	

5.1	 ระบบการกระจายวัคซีนของหน่วยบริการในต่างจังหวัด	
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5.2	ระบบการกระจายวัคซีนของหน่วยบริการในกรุงเทพมหานคร	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3	 ขั้นตอนการเบิกวัคซีนผ่านระบบ	VMI	

5.3.1	 เมื่อเภสัชกรผู้รับผิดชอบการเบิกวัคซีน	 EPI	 ได้รับ	 Username/Password	 ใน

การเข้าสู่ระบบ	 VMI	 ให้เภสัชกร	 เข้าสู่ระบบ	 VMI	 และบันทึกปริมาณวัคซีนคงคลัง	 (On	

hand)	 แยกรายรุ่นการผลิต	 (Lot.	 Number)	 ครั้งแรก	 (กรณีที่ไม่มีวัคซีนอยู่ในคลังให้ระบุ

เป็นศูนย์ได้)	 กรณีหน่วยบริการที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถขอเข้าร่วมโครงการได้

โดยติดต่อขอเข้าร่วมโครงการที่	สปสช.เขต	(แบบฟอร์มสามารถขอได้ที่	สปสช.เขต)		

5.3.2	 องค์การเภสัชกรรมจัดส่งวัคซีนให้แก่หน่วยบริการในกรณีที่ปริมาณวัคซีน

คงคลัง	(Onhand)	ต่ำกว่าค่า	Reorder	Point	

5.3.3	 โรงพยาบาลแม่ข่าย	 (CUP)	 จ่ายวัคซีนให้แก่หน่วยบริการปฐมภูมิ/สถานี

อนามัย 

5.3.4	 เภสัชกรผู้รับผิดชอบการเบิกวัคซีนในระบบ	VMI	เข้าสู่ระบบ	VMI	และบันทึก

ปริมาณวัคซีนคงคลัง	 (On	 hand)	 แยกรายรุ่นการผลิต	 (Lot.	 Number)	 หลังจากที่ได้จ่าย

วัคซีนเรียบร้อยแล้ว	 ถ้าปริมาณวัคซีนคงคลัง	 ต่ำกว่าค่า	 Reorder	 Point	 องค์การ

เภสัชกรรมจะจัดส่งวัคซีนให้	
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5.3.5	 ถ้าหน่วยบริการต้องการขอปรับอัตราใช้วัคซีนต่อเดือน	 (Reorder	 Point	 :	

ROP)	หน่วยบริการต้องส่งเอกสาร	FM3	 ในระบบ	VMI	มายัง	สปสช.เพื่อขอปรับเปลี่ยน

ค่า	ROP	ดังกล่าว	(อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการส่งข้อมูลผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์)	

ทั้งนี้แบบฟอร์มประมาณการจำนวนผู้มารับบริการวัคซีนต่อเดือน/รายชื่อเภสัชกร

ผู้รับผิดชอบการเบิกวัคซีน	 ผ่านระบบ	 VMI	 ดูตามภาคผนวกที่	 2	 และแบบปรับเปลี่ยน

ประมาณการใช้วัคซีนต่อเดือนในโครงการ	EPI	Routine	(FM3)	ดูตามภาคผนวกที่	3	

 

6. ระบบการเบิกวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณี EPI นักเรียน 

จากแนวทางการให้วัคซีนในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข	

(Expanded	 Program	 on	 Immunization,	 EPI)	 กรมควบคุมโรคได้กำหนดให้หน่วยบริการระดับ	 

ปฐมภูมิต้องดำเนินการให้บริการวัคซีนแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 (ป.1)	 และนักเรียน	 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	(ป.6)	เพื่อป้องกันการระบาดของโรคเมื่อมีเด็กมาเรียนร่วมกันเป็นจำนวน

มาก	 โดยหน่วยบริการสาธารณสุขต้องให้บริการวัคซีนนักเรียนภายในเดือนมิถุนายน	 –	

สิงหาคม	และต้องให้บริการให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่	1	ของปีการศึกษา	

เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนของนักเรียน	 ผ่านระบบ	 VMI	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

อันจะส่งผลให้สามารถป้องกันการระบาดของโรคได้	 สปสช.	 จึงได้กำหนดระบบกระจายวัคซีน

นักเรียนผ่านระบบ	VMI	ดังต่อไปนี้	

6.1	 สปสช.	 จัดสรรวัคซีนนักเรียนให้แก่หน่วยบริการประจำ	 (CUP)	 โดยประมาณการจาก

ยอดการเบิกวัคซีนนักเรียนของหน่วยบริการ	 และจะส่งให้หน่วยบริการยืนยันยอดภายในเดือน

เมษายน 

6.2	 สปสช.	 จะกระจายวัคซีนนักเรียนผ่านระบบ	 VMI	 ภายในเดือนพฤษภาคม	 โดยการ

กระจายวัคซีนนักเรียนไปยังหน่วยบริการประจำ	 ซึ่งมีบทบาทหน้าที่เป็นคลังวัคซีนระดับหน่วย

บริการแม่ข่าย	(CUP)	

6.3	 หน่วยบริการแม่ข่าย	 (CUP)	 ประจำอำเภอ	 รับวัคซีนนักเรียนจากองค์การเภสัชกรรม	

และกระจายให้แก่หน่วยบริการลูกข่าย	 ได้แก่	 หน่วยบริการปฐมภูมิ	 หรือสถานีอนามัย	 เพื่อให้
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บริการวัคซีนนักเรียนในช่วงเดือนมิถุนายน	 ถึง	 สิงหาคม	 2553	 โดยหน่วยบริการต้องให้บริการ

ให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่	1	ของปีการศึกษา	

6.4	 ในกรณีที่วัคซีนนักเรียนไม่เพียงพอ	 ให้เภสัชกรผู้ดูแลคลังวัคซีนสามารถเบิกวัคซีนเพิ่ม

ได้จากองค์การเภสัชกรรม	โดยหน่วยบริการสามารถ	Download	แบบฟอร์ม	FM3	โครงการ	EPI	

นักเรียน	 รายละเอียดตามภาคผนวกที่	 2	 จากระบบ	 VMI	 ขององค์การเภสัชกรรม	 และส่ง	 

แบบฟอร์มดังกล่าวให้แก่องค์การเภสัชกรรมทางโทรสาร	 หรือทาง	 E-mail	 โดยองค์การ

เภสัชกรรมจะจัดส่งวัคซีนให้ตามจำนวนที่หน่วยบริการแม่ข่าย	 (CUP)	 ประจำอำเภอ		 

(โรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอ)	แจ้งมา	

6.5	 เภสัชกรผู้ดูแลคลังวัคซีนระดับหน่วยบริการแม่ข่าย	(CUP)	ประจำอำเภอ	ต้องรายงาน

ยอดคงคลังเดือนละ	 1	 ครั้ง	 (ตามกำหนดการรายงานวัคซีน	 EPI	 Routine)	 จนถึงวันที่	 30	

กันยายน  

6.6	 หลังจากที่จบโครงการให้บริการวัคซีนนักเรียนวันที่	 30	กันยายน	แล้ว	สปสช.จะโอน

ยอดคงคลังวัคซีนนักเรียนทุกรายการเข้าสู่โครงการ	 EPI	 Routine	 ยกเว้นวัคซีน	MMR	Multiple	

dose	 (Measles	Mumps	and	Rubella	 combined	 vaccine	สายพันธุ์	Urabe)	จะยังคงเก็บไว้ใน

ระบบ	 VMI	 ของโครงการ	 EPI	 นักเรียนเพื่อใช้ในปีถัดไป	 เนื่องจากสายพันธุ์ของวัคซีนดังกล่าว

คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	ไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กเล็ก	

6.7		กรณีโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร	 สำนักอนามัย	 กรุงเทพมหานคร	 จะเบิกวัคซีน

นักเรียนจากองค์การเภสัชกรรมโดยตรง	 โดยไม่ผ่านระบบ	 VMI	 และกระจายให้หน่วยบริการที่

แจ้งความประสงค์เบิกวัคซีนผ่านสำนักอนามัย	
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Flow Chart สรุปการดำเนินงานสำหรับหน่วยบริการแม่ข่าย (CUP)   

ในโครงการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. แนวทางการบริหารจัดการ กรณีเบิกวัคซีนเร่งด่วนเพื่อการควบคุมโรคระบาด 

เพื่อให้การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคระบาดที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค	 สปสช.	 ร่วมกับสำนักโรคติดต่อ

ทั่วไป	 กรมควบคุมโรคได้จัดทำแนวทางการบริหารจัดการกรณีขอเบิกวัคซีนเพื่อป้องกันโรค

เป็นการเร่งด่วน	ไว้ดังนี้	

 7.1	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งหนังสือขอเบิกวัคซีนทุกชนิดที่ใช้เพื่อการรณรงค์ให้

วัคซีนเสริมและควบคุมโรคมายังสำนักโรคติดต่อทั่วไป	 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการ

ดำเนินงาน	
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		 7.2	 การสนับสนุนวัคซีน		

a.	 กรมควบคุมโรคสนับสนุนเฉพาะวัคซีนโปลิโอ	และวัคซีนเอ็ม	 เอ็ม	อาร์	 ในกรณีที่

ต้องใช้วัคซีนทั้งสองชนิด	 เพื่อควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน	 สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดอาจพิจารณาเบิกวัคซีนจากคลังวัคซีนในพื้นที่ใช้ไปก่อน	 แล้วจึงขอเบิกจาก

กรมควบคุมโรคไปใช้คืนภายหลัง		

b.	 สปสช.	 สนับสนุนวัคซีน	 ดีที	 ดีทีพี-ตับอักเสบบี	 ดีทีพี	 และไข้สมองอักเสบเจอี	

ทั้งนี้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งใบเบิกวัคซีนไปยังกรมควบคุมโรคเพื่อตรวจ

สอบความเหมาะสมในการดำเนินงาน	

 

	 7.3	 ข้อมูลที่ใช้ประกอบการขอเบิกวัคซีน	(รายละเอียดตามภาคผนวก1) 

1)	 เหตุผลในการขอเบิก	

	 a.		เก็บตก	

	 b.		ปูพรม	

2)	 กลุ่มเป้าหมายมีกลุ่มใดบ้าง	

	 a.		ก่อนวัยเรียน	(0-7	ปี)	

	 b.		เด็กนักเรียน	(7-12	ปี)	

	 c.		กลุ่มเสี่ยงอื่น		

3)	 จำนวนคนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	จำนวนโด๊สแยกรายชนิดวัคซีน	

4)	 รายละเอียดผู้ประสานงาน		

	 a.	รายละเอียดผู้ขอเบิก	(สสจ./สคร.)	

	 	 i.	ชื่อ		

	 	 ii.	เบอร์โทร	

	 b.	รายละเอียดหน่วยงานที่รับวัคซีน		

	 	 i.	ชื่อหน่วยงาน	(สสจ./รพศ./รพท/รพช.)	

	 	 ii.	ชื่อ	เบอร์โทร	ของผู้ประสาน	(สสจ./รพศ./รพท./รพช.)		
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	 7.4	 ขั้นตอนการขอเบิกวัคซีนเพื่อป้องกันโรคเป็นการเร่งด่วน 

	 1)	หน่วยบริการ	หรือ	สสอ.	แจ้ง	สสจ.เมื่อเกิดการระบาด	

	 2)	สสจ.	/	สคร.	สอบข้อเท็จจริง	และจัดทำข้อมูล	ส่งสำนักโรคติดต่อทั่วไป	

•	 ประสานเบื้องต้นกับกลุ่มพัฒนาวิชาการที่	 2	 (กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วย

วัคซีน)	

•	 ส่งหนังสือขอเบิกซึ่งมีรายละเอียดตามข้อ	a	มาที่	กลุ่มพัฒนาวิชาการที่	2	สำนัก

โรคติดต่อทั่วไป	กรมควบคุมโรค	

•	 ผู้ประสานงานกลุ่มพัฒนาวิชาการที่	2	:	คุณพอพิศ	วรินทร์เสถียร	

	 โทรศัพท์	02-5903196-9	

 โทรสาร 02-9659152 

 มือถือ 081-6478831 

	 ที่อยู่	 สำนักโรคติดต่อทั่วไป	 กรมควบคุมโรค	 ถนนติวานนท์	 ตำบลตลาดขวัญ	

อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี	11000		

•	 ผู้ประสานงานกลุ่มบริหารเวชภัณฑ์	:	ภญ.กัลยา	สกุลไทย	

	 โทรศัพท์	02-5903222	

 มือถือ 086-7605663 

 โทรสาร 02-5917716 

	 E-mail:	pharma_gcd@hotmail.com	

3)	กรณีเป็นการเบิกวัคซีน	MMR	และ/หรือ	OPV	กลุ่มพัฒนาวิชาการที่	2	แจ้งกลุ่มบริหาร

เวชภัณฑ์	 เพื่อจัดส่งวัคซีนสนับสนุนให้กับหน่วยบริการให้	 สสจ.	 ผ่านช่องทางที่เหมาะสม	

ภายใน	48	ชม.	นับจากได้รับหนังสือขอเบิกวัคซีนจากกลุ่มพัฒนาวิชาการที่	2	

4)	กรณีเป็นวัคซีนอื่นๆ	กลุ่มพัฒนาวิชาการที่	2	แจ้งกลุ่มบริหารเวชภัณฑ์	และกลุ่มบริหาร

เวชภัณฑ์	แจ้ง	สปสช.	เพื่ออนุมัติตัดวัคซีนจัดส่งเพื่อสนับสนุนให้หน่วยบริการโดยตรงผ่านระบบ	

VMI		

•		 ผู้ประสานงานกองทุนยา	เวชภัณฑ์	และวัคซีน	:	ภญ.วรรณภา	สกุลพราหมณ์		
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5)	องค์การเภสัชกรรมรับข้อมูลและจัดส่งวัคซีนถึงหน่วยบริการภายใน	48	ชม.	(นับจากได้

รับข้อมูลจาก	สปสช.)	ด้วยวิธีเร่งด่วนที่เหมาะสมกับพื้นที่และระยะทาง	

•		 ผู้ประสานงานกองบริหารผลิตภัณฑ์	:	ภก.กิตติ	ระหงษ์	

	 โทรศัพท์	02-203-8927	

 มือถือ 081-384-6079 

	 แผนกกระจายผลิตภัณฑ์ส่วนกลาง	:	ภญ.จิดาภา	เสน่ห์นุช	

	 โทรศัพท์	02-203-8957,	02-203-8976,	02-203-8984	

แผนภาพแสดงขั้นตอนการขอเบิกวัคซีนเพื่อป้องกันโรคเป็นการเร่งด่วน 

หน่วยบริการหน่วยบริการ	หรือ	สสอ.	แจ้ง	สสจ.เมื่อเกิดการระบาด	

สสจ.	/	สคร.	สอบข้อเท็จจริง	และจัดทำข้อมูล	ส่งสำนักโรคติดต่อทั่วไป	

กรณีเป็นการเบิกวัคซีน	MMR	และ/หรือ	OPV	กลุ่มพัฒนาวิชาการที่	2	แจ้งกลุ่มบริหาร	 

เวชภัณฑ์	เพื่อจัดส่งวัคซีนสนับสนุนให้กับหน่วยบริการให้	สสจ.	

กรณีเป็นวัคซีนอื่นๆ	กลุ่มพัฒนาวิชาการที่	2	แจ้งกลุ่มบริหารเวชภัณฑ์	และกลุ่มบริหาร	 

เวชภัณฑ์	แจ้ง	สปสช.	เพื่ออนุมัติตัดวัคซีนจัดส่งเพื่อสนับสนุนให้หน่วยบริการ	 

โดยตรงผ่านระบบ	VMI	

 



137

ส่วนที่2

การบริหารงบบริการทางการแพทย์	เหมาจ่ายรายหัว	ปีงบประมาณ	2555 

8. แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนพิษสุนัขบ้า  

สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ	 ประสานงานให้	 สปสช.	 มอบองค์การเภสัชกรรมเป็น	 

ผู้ดำเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเพื่อกระจายให้แก่หน่วยบริการต่อไป  

เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปีงบประมาณ	 2555	 เป็นไปอย่าง	 

มปีระสทิธภิาพ	และหนว่ยบรกิารมวีคัซนีใชเ้พยีงพอกบัความตอ้งการ	 สปสช.	 จึงได้กำหนดแนวทาง

การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ปีงบประมาณ	2555	ไว้ดังนี้  

การวินิจฉัยภาวะเสี่ยงโรคจากการสัมผัส 

การสัมผัส	หมายถึง	การถูกกัด	ข่วน	หรือน้ำลายกระเด็นเข้าบาดแผลหรือผิวหนังที่มีรอย

ถลอก	 หรือถูกเลีย	 เยื่อบุปาก	 จมูก	 ตา	 หรือกินอาหารดิบที่ปรุงจากสัตว์	 หรือผลิตภัณฑ์จาก

สัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า	

ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า	หมายถึง	ผู้ที่สัมผัสกับสัตว์หรือผู้ป่วยที่ได้รับการพิสูจน์หรือสงสัยว่า

เป็นโรคพิษสุนัขบ้า	รวมถึงกรณีที่สัตว์หนีหาย	และสัตว์ไม่ทราบประวัติ	

ตารางที่ 1  ระดับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากลักษณะการสัมผัสกับสัตว์								 

	 	 	 และการปฏิบัติ	

ระดับความเสี่ยง ลักษณะการสัมผัส การปฏิบัติ 
 

กลุ่มที่ 1 
การสัมผัสที่ไม่ติดโรค	

 
 

 

1.	ล้างบริเวณสัมผัส	
2.	ไม่ต้องฉีดวัคซีน	
 
 

 

กลุ่มที่ 2 
การสมัผสัทีม่โีอกาสตดิ
โรค	

 
 

 

1.	ล้างและรักษาแผล	
2.	ฉีดวัคซีนป้องกันโรค	
   พิษสุนัขบ้า	(Rabies	
   Vaccine)*		
 
 
 

1.	การถกูตอ้งตวัสตัว	์ปอ้นนำ้	ปอ้นอาหาร  
	 ผิวหนังไม่มีแผลหรือรอยถลอก	
2.	ถูกเลีย	สัมผัสน้ำลายหรือเลือดสัตว์		
	 ผิวหนังไม่มีแผลหรือรอยถลอก	

1.	ถูกงับเป็นรอยช้ำที่ผิวหนัง	ไม่มีเลือด	
	 ออก	หรือเลือดออกซิบๆ	
2.	 ถกูขว่นทีผ่วิหนงัเปน็รอยถลอก	(abrasion)  
	 มีเลือดออกซิบๆ	
3.	ถูกเลีย	 โดยที่น้ำลายถูกผิวหนังที่มี	 

	แผลหรือรอยถลอกหรือรอยขีดข่วน	
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ระดับความเสี่ยง ลักษณะการสัมผัส การปฏิบัติ 
 

กลุ่มที่ 3 
การสัมผัสที่มี โอกาส
ติดโรคสูง	

 

1.	ถกูกดัโดยฟนัสตัวแ์ทงทะลผุา่นผวิหนงั 
แผลเดียวหรือหลายแผลและมีเลือด
ออก	(Laceration)	

2.	ถูกข่วน	 จนผิวหนังขาดและมีเลือด
ออก 

3.	ถูกเลียหรือน้ำลาย	 สิ่งคัดหลั่ง	 ถูก
เยื่อบุตา	ปาก	จมูก	หรือแผล	แผลที่
มีเลือดออก	

4.	มีแผลที่ผิวหนัง	 และสัมผัสสารคัด
หลั่งจากร่างกายสัตว์	 ซากสัตว์	 เนื้อ
สมองของสัตว์	 รวมทั้งการชำแหละ
ซากสัตว์และลอกหนังสัตว์	***	

5.	กินอาหารดิบที่ปรุ งจากสัตว์หรือ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัข
บ้า	

 

1.	ล้างและรักษาแผล	
2.	ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้า(Rabies	
Vaccine)	 และอิมมู
โนโกลบุลิน	 (RIG)**	
โดยเร็วที่สุด	

 

อ้างอิงจาก แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า	ปี	2547	
*	หยุดฉีดวัคซีนเมื่อสัตว์	(เฉพาะสุนัขและแมว)	เป็นปกติตลอดระยะเวลากักขังเพื่อดูอาการ	10	วัน	
**	 กรณีถูกกัดเป็นแผลที่บริเวณใบหน้า	 ศีรษะ	 คอ	 มือและนิ้วมือ	 หรือแผลลึก	 แผลฉีกขาดมาก	

หรือถูกกัดหลายแผล	 ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง	 และระยะฟักตัวสั้น	 จึงจำเป็นต้องฉีด		 
อิมมูโนโกลบุลิน	 โดยเร็วที่สุด	 (แต่ถ้าฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว	 7	วัน	จะมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นแล้ว	จึงไม่ต้อง
ฉีดอิมมูโนโกลบุลิน)	 แต่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการล้างแผลด้วยน้ำและสบู่	 เนื่องจากผู้เสียชีวิต
ทั้งหมด	แม้ได้รับการรักษาจะถูกกัดที่ใบหน้า	ศีรษะ	คอทั้งสิ้น	

***	พิจารณาความเสี่ยงมากน้อยตามลักษณะเป็นรายๆ	ไป	
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ตารางที่ 6 ข้อแนะนำการปฏิบัติตามลักษณะของสัตว์ที่สัมผัส	และสาเหตุที่ถูกกัด	

ลักษณะของสัตว์ที่สัมผัส การวินิจฉัยขั้นต้น ข้อแนะนำการปฏิบัติ 
 

1. สุนัขและแมวที่ได้รับการ
ฉี ด วั คซี นป้ อ งกั นโ รค	 
พษิสนุขับา้ประจำป	ีหรอื 
เคยได้รับการฉีดวัคซีน
มากอ่นอยา่งนอ้ย	2	ครัง้ 
และครั้งหลังสุดไม่เกิน		 
1	ปี	

 

1. สุนัขและแมวที่ ได้รับ
วัคซีน	 ลักษณะนี้ส่วน
ใหญม่ภีมูคิุม้กนัเพยีงพอ 
ต่อโรคพิษสุนัขบ้า	

 

หากถูกกัดโดยมีเหตุโน้มนำ	 เช่น	
การทำรา้ยหรอืแกลง้สตัว	์พยายาม 
แยกสัตว์ที่กำลังต่อสู้กัน	 เข้าใกล้
สัตว์หวงอาหารหรือลูกอ่อน	 ยัง
ไม่ต้องให้วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าแก่ผู้สัมผัส	 แต่ควรกักขัง
สุนัข	 แมว	 ไว้ดูอาการอย่างน้อย	
10	 วัน	 ถ้าสัตว์มีอาการสงสัยโรค
พิษสุนัขบ้า	 ให้รีบฉีดวัคซีน	 หรือ
วัคซีนและ	อิมมูโนโกลบุลิน	

 

2. สุนัขและแมวที่ได้รับการ
เลี้ยงดูอย่างดี	 ถูกกักขัง
บริเวณ	 ทำให้มีโอกาส
สัมผัสสัตว์อื่นน้อย 

 

•	 สุนัขและแมวที่ เลี้ยง
ลักษณะนี้	 มักไม่เป็น
โรคพิษสุนัขบ้า	

 

 

3 . สุ นั ข และแมวที่ ยั ง ไม่
แสดงอาการขณะที่กัด	
อาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
ได้และเชื้อจะออกมากับ
น้ำลายก่อนแสดงอาการ
ได้ภายใน	 10	 วัน	 (โดย
เฉลี่ยระหว่าง	1-6	วัน)	

 

•	 สุนัขและแมวที่อาการ
ปกติ	 ขณะกัดอาจเป็น
โรคพิษสุนัขบ้าได้	ต้อง
ดูประวัติว่ามีการฉีด
วัคซีนและเลี้ยงดูอย่าง
ดีด้วย	 จึงจะไม่เสี่ยง
ต่อการเป็นโรค	

 

หากถูกกัดโดยไม่มีเหตุโน้มนำ	
เช่น	 อยู่ดีๆ	 สุนัขก็วิ่งเข้ามากัด
โดยไม่มีสาเหตุ	 กัดเจ้าของคน
เลี้ยง	 คนให้อาหาร	 ให้ฉีดวัคซีน	
หรือวัคซีนและอิมมูโนโกลบุลิน	
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้สัมผัส
พร้อมทั้งกักขังสัตว์ไว้ดูอาการ	
หากสุนัขแมวปกติใน	10	วัน	จึง
หยุดฉีด	

 

4. สุนัขและแมวที่มีอาการ
ผิดปกติ	 หรือมีอาการ
เปลี่ยนไป	เช่น	ไม่เคยกัด
ใคร	 แต่เปลี่ยนนิสัยเป็น
ดุร้าย	กัดเจ้าของ	กัดคน
หลายๆ	 คน	 หรือสัตว์
หลายๆ	 ตัว	 ในเวลาที่
ใกลเ้คยีงกนั	หรอืมอีาการ
เซือ่งซมึเปลีย่นไปจากเดมิ 

 

สุนัขและแมวน่าสงสัยว่า

เป็นโรคพิษสุนัขบ้า	

 

ให้ฉีดวัคซีนหรือวัคซีนและอิมมูโน
โกลบุลิน	 โดยเร็วที่สุด	 ส่งตรวจ
หาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า	 ถ้าผลการ
ตรวจเป็นลบแต่สัตว์มีอาการน่า
สงสัย	 ให้ฉีดวัคซีนหรือวัคซีนและ
อิมมูโนโกลบุลินไปก่อนระหว่าง
รอผลการตรวจเพิ่มเติม	



140	 |		คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ปีงบประมาณ	2555

ลักษณะของสัตว์ที่สัมผัส การวินิจฉัยขั้นต้น ข้อแนะนำการปฏิบัติ 
 

5. สุนัข	 แมว	 ค้างคาว	
สัตว์จรจัด	 สัตว์ป่าที่กัด
แล้วหนีหายไป	หรือผู้ถูก
กัดจำสัตว์ที่กัดไม่ได้	

• สัตว์ เลี้ยงอื่นๆ	 ที่ เป็น
สั ตว์ เ ลี้ ย งลู กด้ วยนม	
เช่น กระรอก กระแต 
หนู	ฯลฯ	

 

สัตว์เหล่านี้ต้องถือเสมือน
ว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า	

 

ให้วัคซีนหรือวัคซีนและอิมมูโน-	 
โกลบุลิน	 เหมือนกับว่าสัตว์นั้น	
เป็นโรคพิษสุนัขบ้า	

อ้างอิงจาก แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า	ปี	2547 

รายการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า1 

วัคซีน ผลิตจาก ไวรัสไตเตอร์ ชื่อการค้า ลักษณะ 

Purified	Chick	
Embryo	Cell	
Rabies	Vaccine	
(PCECV)	

ผลิตจากการ
เลี้ยงเชื้อ	fixed	
rabies	virus	
พันธุ์	Flury	LEP-
C25	ใน	primary	
chick	embryo	
fibroblast	cells		

มีไวรัสไตเตอร์	>
103 

TCLD
50
/ml	(Tissue	

Culture	Infectious	
Dose)	และ	
antigen	value	>	
2.5	IU/ml	

Rabipur	 เป็นวัคซีนผงแห้ง
พร้อม	sterile	
water	for	injection	
เมื่อละลายแล้วเป็น
น้ำใสไม่มีสี	ขนาด	
1	ml	

Purified	Vero	
Cell	Rabies	
Vaccine	
(PVRV)	

ผลิตจากการ
เลี้ยงเชื้อ	fixed	
rabies	virus	
พันธุ์	PMWI	
138-1503-3M	ใน	
Vero	cells	

มีไวรัสไตเตอร์	1075 

MLD
50
/0.5	ml	และ	

antigen	value	>	
2.5	IU/0.5	ml	

Vero	
Rabies	

เป็นวัคซีนผงแห้ง
พร้อมน้ำยาละลาย 
(solution	of	
sodium	chloride	
0.4%)	เมื่อละลาย
แล้วเป็นน้ำใสไม่มีสี	
ขนาด	0.5	ml	

อ้างอิงจาก	แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า	ปี	2547 
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กลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีน 

ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

 

ประเภทของหน่วยบริการที่จะเบิกวัคซีน 

หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

 

การเบิกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่านระบบ VMI 

	 สปสช.	 กำหนดเพดานการเบิกตามที่	 สป.สธ.	 แจ้งยอดงบประมาณรายหน่วยบริการ	

แยกรายจังหวัด	 โดยหน่วยบริการภายในจังหวัดสามารถเบิกวัคซีนผ่านระบบ	 VMI	 ตามความ

ต้องการใช้จริง	แต่ไม่เกินเพดานของปริมาณการเบิกวัคซีนในแต่ละหน่วยบริการ	หากเกินเพดาน

รายหน่วยบริการ	การปรับเกลี่ยในจังหวัดให้เป็นบทบาทชอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	(สสจ.)	

ในกรณีที่มีการเบิกวัคซีนดังกล่าวเกินเพดานของแต่ละจังหวัด	และยังคงมีวัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้าคงคลังอยู่	 ณ	 คลังวัคซีน	 องค์การเภสัชกรรม	 เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงวัคซีนของ	 

ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัคซีนคงคลัง	 สปสช.	 และองค์การ

เภสัชกรรมจะจ่ายวัคซีนดังกล่าวให้แก่หน่วยบริการ	 แต่จะบันทึกปริมาณวัคซีนที่แต่ละจังหวัด

เบิกเกินเพดานเอาไว้	เพื่อนำมาหักออกจากงบเหมาจ่ายรายหัวในแต่ละจังหวัด	คงเหลือต่อไป	
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กระบวนการเบิกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่านระบบ VMI 
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รายละเอียดการดำเนินงาน 

1.	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเพดานของปริมาณการเบิกวัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้ารายจังหวัดปีงบประมาณ	2555	ให้แก่	สปสช.	(รายละเอียดตามภาคผนวก)	

2.		 สปสช.เขต	 ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการรวบรวมข้อมูลความ

ต้องการวัคซีนของหน่วยบริการแม่ข่าย	 (CUP)	 ทั้งนี้ต้องไม่เกินเพดานของปริมาณการเบิกวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารายจังหวัดซึ่งกำหนดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 และส่ง

ข้อมูลดังกล่าวให้แก่	สปสช.		

3.		สปสช.	นำข้อมูลดังกล่าวมาคำนวณค่าอัตราใช้ต่อเดือน	 (Reorder	Point:	ROP)	และ

ปริมาณการสำรองวัคซีนสูงสุด	 (Maximum	 Quantity)	 ส่งให้แก่องค์การเภสัชกรรมเพื่อนำเข้า

ระบบ	VMI		

4.	เภสัชกรผู้รับผิดชอบการเบิกวัคซีนของโรงพยาบาลแม่ข่ายสามารถใช้	 Username/

Password	 ในโครงการเบิกวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคขั้นพื้นฐาน	 (EPI	 Routine)	 เพื่อเข้าสู่

ระบบ	VMI	ในการเบิกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		

5.	เมื่อเข้าสู่ระบบ	 VMI	 ให้เภสัชกรผู้รับผิดชอบการเบิกวัคซีนบันทึกข้อมูลปริมาณวัคซีน

คงคลัง	(Onhand)	แยกรายรุ่นการผลิต	(Lot.Number)	

6.	ถ้าปริมาณวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคงคลังน้อยกว่าค่าอัตราใช้ต่อเดือน	 (Reorder	

Point:	 ROP)	 และปริมาณการเบิกวัคซีนดังกล่าว	 ไม่เกินเพดานของปริมาณการเบิกวัคซีนราย

จังหวัด	 องค์การเภสัชกรรมจะส่งวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชดเชยคืนให้แก่หน่วยบริการใน

ปริมาณที่เท่ากับปริมาณการสำรองวัคซีนสูงสุด	(Maximum	Quantity)	

7.	ในกรณีที่หน่วยบริการเบิกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 เกินเพดานของปริมาณการเบิก

วัคซีนรายจังหวัดที่กำหนด	 และยังคงมีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคงคลังอยู่	 ณ	 คลังวัคซีน	

องค์การเภสัชกรรม	 เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงวัคซีนของผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าและ

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัคซีนคงคลัง	 	สปสช.	และ	องค์การเภสัชกรรมจะจ่ายวัคซีน	 

ดังกล่าวให้แก่หน่วยบริการ	 แต่จะบันทึกปริมาณวัคซีนที่แต่ละจังหวัดเบิกเกินเพดานเอาไว้	 เพื่อ

นำมาหักออกจากงบเหมาจ่ายรายหัวในแต่ละจังหวัด	คงเหลือต่อไป	
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8.	ในกรณีที่หน่วยบริการต้องการขอปรับค่าอัตราใช้ต่อเดือน	(Reorder	Point:	ROP)	หน่วย

บริการต้องแจ้งขอปรับค่าอัตราใช้ต่อเดือนดังกล่าว	 มาที่	 สปสช.	 โดยใช้กระบวนการเดียวกับ

โครงการเบิกวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคขั้นพื้นฐาน	(EPI	Routine)	

 

 

7.6 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 

 

1. ความเป็นมา 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 มีมติเห็นชอบ	 ในหลักการให้ดำเนินการขยาย

ความครอบคลุมการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 [PP]	 ภายใต้

ชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 โดยมีกลุ่มเป้าหมายการให้บริการวัคซีน

ไข้หวัดใหญ่	 เป็น	ประชาชนสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติทุกกลุ่มอายุที่มีโรคเรื้อรังสำคัญ	7	โรค	

ได้แก่	 โรคหอบหืด	 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	 โรคไตวาย	 โรคหัวใจ	 โรคเบาหวาน	 โรคหลอดเลือด

สมอง	 และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัด	 และผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า	 65	 ปี

ทุกราย 

 

2. สิทธิประโยชน์ 

วคัซนีปอ้งกนัไขห้วดัใหญต่ามฤดกูาล	(	2012	southern	hemisphere	influenza	strain	(SH))	 

•	an	A/California/7/2009	(H1N1)-like	virus;	

•	an	A/Perth/16/2009	(H3N2)-like	virus;	

•	a	B/Brisbane/60/2008-like	virus.	

 

3. เงื่อนไขการรับบริการ 

ประชาชนสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติทุกกลุ่มอายุที่มีโรคเรื้อรังสำคัญ	 7	 โรค	 ได้แก่	 โรค

หอบหืด	 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	 โรคไตวาย	 โรคหัวใจ	 โรคเบาหวาน	 โรคหลอดเลือดสมอง	 และ	 

ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัด	 และผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า	 65	 ปีทุกราย	

สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง	
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4. คุณสมบัติของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ  

เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

5. ระบบการเบิกวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 

5.1	 สปสช.	 รวบรวมกลุ่มเป้าหมายในการได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จากข้อมูล	 

ผลงานปีกที่ผ่านมา	และส่งให้หน่วยบริการยืนยันยอดเป้าหมาย		

5.2	 สปสช.	 คำนวณปริมาณวัคซีนที่ต้องใช้	 และส่งให้องค์การเภสัชกรรมเพื่อจัดส่งให้แก่

หน่วยบริการ	

5.3	 หน่วยบริการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่กลุ่มเป้าหมายตามที่	สปสช.	จัดสรร	

5.4	 หน่วยบริการกรอกข้อมูลการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่	 ในโปรแกรมโครงการให้

บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของ	 สปสช.	 ทาง	 website	 http://ucapps1.nhso.go.th/influenza/

FrmInfluLogin.jsp 

  

7.7 ยากำพร้า 

 

1. ความเป็นมา  

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติในการประชุมครั้งที่	 4/2553	 วันที่	 19	

เมษายน	 2553	 เห็นชอบการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้าในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 โดย

ให้นำร่องยากำพร้าในกลุ่มยาต้านพิษเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหายากำพร้าทั้งระบบ	 ซึ่งได้เริ่ม

ดำเนินการกระจายยา	และติดตามประเมินผลโครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	2553	เป็นต้นมา	

	สปสช.	เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อยา	โดยมีองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ดำเนิน

การจัดหายาทั้งจากผู้ผลิตในประเทศและจากต่างประเทศ	 ยาดังกล่าวจะกระจายไปยังหน่วย

บริการต่างๆ	 ทั่วประเทศตามความเสี่ยงของพื้นที่และความเร่งด่วนในการได้รับยา	 เพื่อให้หน่วย

บริการมียาใช้ทันต่อความจำเป็น	 เกิดการสำรองยาที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วย	 ในปี	 2554	 ได้

ขยายรายการจากเดิม	 4	 รายการเป็น	 10	 รายการ	 และในปีงบประมาณ	 2555	 จะมีการ

พิจารณาเพิ่มเติม	ซึ่งจะได้เวียนแจ้งหน่วยบริการต่อไป	
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2. สิทธิประโยชน์ 

รายการยากำพร้าที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี	2555	และดำเนินการจัดซื้อแล้ว	จำนวน	

10	รายการ	คือ	

1)	Dimercaprol	50mg/ml	injection	(BAL)		

2)	Sodium	nitrite	3%	injection	

3)	Sodium	thiosulfate	25%	injection		

4)	Methylene	blue	1%	injection		

5)	Glucagon	1	mg	injection		

6)	Succimer	200	mg	capsule	(DMSA)	

7)	Diphtheria	antitoxin	injection		

8)	Botulinum	antitoxin	10	ml	injection		

9)	Calcium	disodium	edetate	200	mg/ml	injection		

10)		Digoxn-specific	antibody	fragment	38	mg	injection		

ยากำพร้าในโครงการฯ	 ใช้ได้กับผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาพยาบาล	 ทั้งนี้	 สปสช.	 ให้สิทธิ

ประโยชน์สนับสนุนยากำพร้าดังกล่าวแก่หน่วยบริการเฉพาะผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพ	 

แห่งชาติเท่านั้น	 สำหรับการนำไปใช้กับผู้ป่วยสิทธิการรักษาพยาบาลอื่น	 สปสช.	 จะดำเนินการ

รวบรวมค่าใช้จ่ายเพื่อหักค่ายาทางบัญชีกับหน่วยบริการภายหลัง 

 

3. เงื่อนไขการรับบริการ 

ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย	 ว่ามีความจำเป็นต้องได้รับยากำพร้าตามชุดสิทธิประโยชน์	 และ

เข้ารับบริการในหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

 

4. คุณสมบัติของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ  

เป็นหน่วยบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 สามารถสืบค้นหน่วยบริการที่

เป็นแหล่งสำรองยาได้จาก	Website	ของสปสช.	http://drug.nhso.go.th/Antidotes/	
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5.  ระบบการเบิกยา 

การลงบันทึกข้อมูลเบิกยาในโปรแกรมบริหารจัดการยากำพร้า	 ของ	 สปสช.	 ให้หน่วย

บริการทำการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยทุกราย	 หากเป็นผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

สปสช.จะดำเนินการรวบรวมค่ายาและค่าขนส่งที่เกิดขึ้นหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีของหน่วยบริการ

ต่อไป	

5.1		หน่วยบริการที่มีผู้ป่วยที่คาดว่าได้รับสารพิษ	 หรือมีความจำเป็นต้องได้รับยากำพร้า

กลุ่มยาต้านพิษที่อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของ	 สปสช.	 อาจพิจารณาโทรศัพท์หารือกับศูนย์พิษ

วิทยารพ.รามาธิบดี/ศูนย์พิษวิทยา	 รพ.ศิริราชเพื่อช่วยวินิจฉัย	 หรือแนะนำการใช้ยากำพร้าโดย

เฉพาะกลุ่มยาต้านพิษอย่างถูกต้อง	เหมาะสม	โดยสามารถติดต่อได้ที่	

•	ศูนย์พิษวิทยา	รพ.รามาธิบดี	โทร.	1367	

•	ศูนย์พิษวิทยา	รพ.ศิริราช	โทร.	02-419-7007	

5.2		กรณีหน่วยบริการมีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย	 ว่ามีความจำเป็นต้องได้รับยาแต่ไม่ได้

เป็นแหล่งสำรองยานั้น	 ให้หน่วยบริการติดต่อศูนย์พิษวิทยารพ.รามาธิบดี	 หรือ	 ศูนย์พิษวิทยา	

รพ.ศิริราช	 หรือเข้าไปทำการสืบค้นข้อมูลการสำรองยาจาก	Website	 ของสปสช.	 http://

drug.nhso.go.th/Antidotes/	 เพื่อพิจารณาว่าจะเบิกยาจากแหล่งสำรองยาใดได้สะดวกและรวดเร็ว	

ทั้งนี้หน่วยบริการสามารถเบิกยาจากแหล่งใดก็ได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าเป็นหน่วยบริการในเขต

เดียวกันหรือไม่	 เมื่อทราบว่าจะเบิกยาจากแหล่งสำรองยาใด	 ให้หน่วยบริการประสานไปยัง	 

ผู้ประสานงานตามที่ระบุไว้บน	Website	เพื่อให้แหล่งสำรองยาดังกล่าวจัดส่งยาให้ต่อไป	

5.3		กรณีหน่วยบริการที่เป็นแหล่งสำรองยามีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย	 ว่ามีความจำเป็น

ต้องได้รับยาแก้พิษ	 ให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการยาลงใน	 Program	 ของ	 สปสช.	 และ

สามารถนำยาไปใช้เพื่อการรักษาผู้ป่วยรายนั้น	 หากยาที่สำรองไว้ไม่เพียงพอ	 ให้หน่วยบริการ

บันทึกข้อมูลการเบิกใช้ยาลงใน	 Program	 ของ	 สปสช.ตามจำนวนที่มี	 และประสานขอยาเพิ่ม

เติมโดยดำเนินการตามข้อ	5.1	

5.4		หนว่ยบรกิารทีเ่ปน็แหลง่สำรองยา	และไดร้บัการประสานขอเบกิยาจากหนว่ยบรกิารอืน่

ทีร่บัผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัสารพษิ	 และไดร้บัการวนิจิฉยัวา่มคีวามจำเปน็ตอ้งไดร้บัยา	 ใหด้ำเนนิการจดัสง่

ยาไปยังหน่วยบริการที่ประสานขอยา	หรือนัดหมายให้หน่วยบริการที่มีความจำเป็นต้องใช้ยามา
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รับยาตามช่องทางที่เหมาะสมและรวดเร็ว	 และบันทึกข้อมูลการเบิกยาพร้อมข้อมูลการจัดส่งยา

ในโปรแกรมการบริหารจัดการยากำพร้า	ของ	สปสช.	เพื่อรับการชดเชยยา	และค่าขนส่งต่อไป	

5.5		หลังจากที่หน่วยบริการให้บริการยาและกรอกข้อมูลเพื่อเบิกชดเชยยาจากระบบแล้ว	

จะได้รับการติดต่อจากศูนย์พิษวิทยาเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ	ทั้งนี้ขอความร่วมมือหน่วย

บริการให้ข้อมูลแก่ศูนย์พิษวิทยา	 เพื่อใช้ในการประเมินและพัฒนาระบบการบริหารจัดการยา

กำพร้าระดับประเทศต่อไป	

 

6. แนวทางการบริหารจัดการยากำพร้ากลุ่ม ยา Botulinum antitoxin และ Diphtheria 

antitoxin 

	 รายการยาที่เพิ่มเติมในชุดสิทธิประโยชน์ปีงบประมาณ	2554	มียาจำนวน	2	รายการที่

มีระบบการบริหารจัดการแตกต่างจากรายการยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษอื่นๆ	 ได้แก่	 Botulinum	

antitoxin	 และ	 Diphtheria	 antitoxin	 เนื่องจากต้องมีการสอบสวนโรคร่วมด้วยเพื่อให้สามารถ

ควบคุมการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และป้องกันความเสียหายในวงกว้างต่อไป		

ยา	 Botulinum	 antitoxin	 มีแหล่งสำรองยา	 2	 แห่งคือ	 ศูนย์พิษวิทยา	 โรงพยาบาล

รามาธิบดี	และกรมควบคุมโรคติดต่อ	กระทรวงสาธารณสุข		

ยา	 Diphtheria	 antitoxin	 มีแหล่งสำรองยาที่	 ศูนย์พิษวิทยา	 โรงพยาบาลรามาธิบดี	 กรม

ควบคุมโรคติดต่อ	 กระทรวงสาธารณสุข	 และ	 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป	 ในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ที่มีการระบาดของโรค	 และบางแห่งที่ได้รับการส่งมอบยาคืนจาก	 สคร.เขต	

กระจายอยู่ทั่วประเทศ		

การสำรองยาทั้งสองรายการสามารถสืบค้นแหล่งสำรองยาได้จาก	 Website	 ของ	 สปสช.	

http://drug.nhso.go.th/Antidotes/	เช่นเดียวกับยากำพร้าชนิดอื่นๆ	

6.1	วิธีการเบิกชดเชยยา	

	 การเบิกชดเชยยา	Botulinum	antitoxin	และ	Diphtheria	 antitoxin	สามารถดำเนินการ

ได้	 2	 ช่องทาง	 รายละเอียดดังแผนภาพ	2	และ	 3	ตามลำดับ	หน่วยบริการจะได้รับยาทั้ง	 2	

รายการภายในระยะเวลาไม่เกิน	48	ชั่วโมง	
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แผนภาพที่ 2 การเบิกชดเชยยา	Botulinum	antitoxin	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนภาพที่ 3 การเบิกชดเชยยา	Diphtheria	antitoxin  
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6.1.1		การเบิกชดเชยยา	Botulinum	antitoxin		

		 หน่วยบริการสามารถเบิกชดเชยยาได้	2	ช่องทาง	

1)	 ติดต่อผ่านหน่วยงานของกรมควบคุมโรค	

1.1)	หน่วยบริการแจ้งกลุ่มงานระบาดวิทยา	 สสอ.	 หรือ	 สสจ.	 เพื่อ

สอบสวนโรค	

1.2)	 สสอ.	 หรือ	 สสจ.	 แจ้ง	 สคร.	 หรือ	 สน.โรคติดต่อทั่วไป	 หรือ	

สน.ระบาดวิทยา	กรม	คร.	เพื่อทราบและสอบสวนโรคเพิ่มเติม	

1.3)	 สน.โรคตดิตอ่ทัว่ไปจดัสง่	Botulinum	antitoxin	ใหก้บั	สคร.	หรอื	สสจ.  

1.4)	 สคร.	 หรือ	 สสจ.	 กระจายยาให้กับหน่วยบริการพร้อมสรุปรายงาน

การสอบสวนโรคให้	สน.โรคติดต่อทั่วไป	หรือ	สน.ระบาดวิทยา	กรมคร.	

1.5)	หน่วยบริการกรอกข้อมูลในโปรแกรมการเบิกชดเชยยากำพร้ากลุ่ม

ยาต้านพิษของ สปสช. 

1.6)	 ศนูยพ์ษิวทิยาตดิตามประเมนิผลการใชย้า	และประเมนิผลโครงการ	 

2)	 ติดต่อผ่านศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี	

2.1)	หน่วยบริการปรึกษาศูนย์พิษวิทยา	

2.2)	 ศูนย์พิษวิทยาจัดส่งยา	 Botulinum	 antitoxin	 ให้หน่วยบริการ	

พร้อมแจ้งหน่วยบริการประสาน	สสอ.	หรือ	สสจ.	เพื่อสอบสวนโรค	

2.3)	 ศูนย์พิษวิทยาแจ้ง	สน.ระบาดวิทยา	หรือ	สน.โรคติดต่อทั่วไป	เพื่อ

ทราบและดำเนินการสอบสวนโรคเพิ่มเติม	 และ	 สน.ระบาดวิทยา	 หรือ	

สน.โรคติดต่อทั่วไปสรุปรายงานการสอบสวนโรคแจ้งศูนย์พิษเพื่อทราบ	

2.4)	หน่วยบริการกรอกข้อมูลในโปรแกรมการเบิกชดเชยยากำพร้ากลุ่ม

ยาต้านพิษของ สปสช. 

2.5)	 ศูนย์พิษวิทยาติดตามประเมินผลการใช้ยา	 และประเมินผล

โครงการ	

	6.1.2	การเบิกชดเชยยา	Diphtheria	antitoxin	

	หน่วยบริการสามารถเบิกชดเชยยาได้	2	ช่องทาง	

1)	 ติดต่อผ่านหน่วยงานของกรมควบคุมโรค	

1.1)	หน่วยบริการแจ้งกลุ่มงานระบาดวิทยา	 สสอ.	 หรือ	 สสจ.	 เพื่อ

สอบสวนโรค	
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1.2)	 สสอ.	 หรือ	 สสจ.	 แจ้ง	 สคร.	 หรือ	 สน.โรคติดต่อทั่วไป	 หรือ	

สน.ระบาดวิทยา	กรม	คร.	เพื่อทราบและสอบสวนโรคเพิ่มเติม	

1.3)	 สน.โรคตดิตอ่ทัว่ไปจดัสง่	Diphtheria	antitoxin	ใหก้บัหนว่ยบรกิาร	หรอื	

แจง้หนว่ยบรกิารรบัยาจาก	รพศ.	หรอื	รพท.	ใกลเ้คยีงทีเ่ปน็แหลง่สำรองยา	 

1.4)	หน่วยบริการกรอกข้อมูลในโปรแกรมการเบิกชดเชยยากำพร้ากลุ่ม

ยาต้านพิษของ สปสช.  

1.5)	 สสจ.	 หรือ	 สคร.	 รวบรวมรายงานการสอบสวนโรคสรุปส่ง	

สน.ระบาดวิทยา	หรือ	สน.โรคติดต่อทั่วไป	กรมคร.		

1.6)	 ศนูยพ์ษิวทิยาตดิตามประเมนิผลการใชย้า	และประเมนิผลโครงการ	 

2)	 ติดต่อผ่านศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี	

2.1)	หน่วยบริการปรึกษาศูนย์พิษวิทยา	

2.2)	 ศูนย์พิษวิทยาจัดส่ง	Diphtheria	 antitoxin	 ให้กับหน่วยบริการ	หรือ

แจ้งหน่วยบริการรับยาจาก	รพศ.	หรือ	รพท.	ใกล้เคียงที่เป็นแหล่งสำรองยา	

พร้อมแจ้งหน่วยบริการประสาน	สสอ.	หรือ	สสจ.	เพื่อสอบสวนโรค	

2.3)	 ศูนย์พิษวิทยาแจ้ง	สน.ระบาดวิทยา	หรือ	สน.โรคติดต่อทั่วไป	เพื่อ

ทราบและดำเนินการสอบสวนโรคเพิ่มเติม	 และ	 สน.ระบาดวิทยา	 หรือ	

สน.โรคติดต่อทั่วไปสรุปรายงานการสอบสวนโรคแจ้งศูนย์พิษเพื่อทราบ	

2.4)	หน่วยบริการกรอกข้อมูลในโปรแกรมการเบิกชดเชยยากำพร้ากลุ่ม

ยาต้านพิษของ สปสช. 

2.5)	 ศนูยพ์ษิวทิยาตดิตามประเมนิผลการใชย้า	และประเมนิผลโครงการ	 

6.2		หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาเรื่องพิษวิทยา	

ในกรณีที่หน่วยบริการมีผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ	 และต้องการขอคำปรึกษาเรื่อง

แนวทางการวินิจฉัยและการใช้ยาแก้พิษ	หน่วยบริการสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่		

6.2.1		ศูนย์พิษวิทยา	 โรงพยาบาลรามาธิบดี	 (บริการตลอด	 24	 ชั่วโมง)	 มีช่อง

ทางในการติดต่อดังต่อไปนี้	

1)	 ทางโทรศัพท์	หรือโทรสารในกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดภาวะเป็นพิษเฉียบพลัน		

1.1)	 แจ้งชื่อ	 หน้าที่รับผิดชอบ	 สถานที่ทำงาน	 สถานที่ติดต่อของผู้ขอ

ข้อมูล 
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1.2)	 แจ้งรายละเอียดอาการ	 อาการแสดงของผู้ป่วยที่ได้รับพิษจาก	 

สารเคม	ียา	สตัวห์รอืพชืทีค่าดวา่เปน็สาเหตขุองการเกดิพษิ	การปฐมพยาบาล  

ที่ได้ให้ไปแล้ว		

2)	 ทางจดหมาย	 โทรสาร	 โทรศัพท์	 internet	 หรือขอรับบริการด้วยตนเอง		 

ณ	ที่ทำการศูนย์ฯ	

2.1)	 แจ้งชื่อ	 หน้าที่รับผิดชอบ	 สถานที่ทำงาน	 สถานที่ติดต่อของผู้ขอ

ข้อมูล 

2.2)	 แจง้รายละเอยีดของสารเคม	ีหรอืฐานขอ้มลูทีต่อ้งการและวตัถปุระสงค ์

ของการนำไปใช	้ บริการจะเป็นรูปของการค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้

ตามรายละเอยีดทีข่อมา	 

3)	 การสง่ตอ่ผูป้ว่ยหนกัเนือ่งจากสารพษิ	หรอืยา	ใหต้ดิตอ่กบัศนูยฯ์	โดยตรง	

4)	 การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 ติดต่อสอบถามรายละเอียด	 วิธีการเก็บ

ตัวอย่าง	และราคาค่าตรวจวิเคราะห์ได้ที่ศูนย์ฯ		

5)	 วิธีติดต่อ	

จดหมาย	หรือติดต่อด้วยตนเอง	ที่ 

ศูนย์พิษวิทยา	ชั้น	1	อาคารวิจัยและสวัสดิการ		

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี		

ถนนพระราม	6	ราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400	

โทรศัพท์:	0-2354-7272,	0-2201-1083		

โทรสาร:	02-201-1084-6	กด1	

สายด่วน	:	1367	

E-mail	:	poisrequest@hotmail.com  

URL	:	www.ra.mahidol.ac.th/poisoncenter/ 

6.2.2	 ศูนย์พิษวิทยา	 โรงพยาบาลศิริราช	 (บริการตลอด	 24	 ชั่วโมง)	 มีช่องทางใน

การติดต่อดังนี้	

ที่ตั้งหน่วยงาน	:	ตึกผะอบ	ชั้น	3	โรงพยาบาลศิริราช	

โทรศัพท์	:	02-419-7317-8	

โทรสาร : 02-418-1493 

URL	:	http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/shtc/	
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ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานสำนักงานส่วนกลาง 

รายการ ผู้ประสานงาน ตำแหน่ง / 

หน่วยงาน 

โทรศัพท์ /E-mail 

ผู้บริหารระบบ

ในภาพรวม	

ภญ.ปนัดดา	ลี่สถาพรวงศา	 ผู้จัดการกองทุนฯ

กองทุนยา  

เวชภัณฑ์และ

วัคซีน	

02-141-4198.  

084-700-1664 

โทรสาร 02-143-9754 

panadda.L@nhso.go.th	

ยาบัญชี	จ(2)	

ยา	Clopidogrel 

ยาจิตเวช 

ภญ.สมฤทัย	สุพรรณกูล	 หัวหน้ากลุ่มงาน	

กองทุนยา  

เวชภัณฑ์และ

วัคซีน	

02-1414297 ,  

085-4875037 

โทรสาร 02-143-9754 

somruethai.s@nhso.go.th	

ยา	Oseltamivir	 ภญ.	สรัญญา	สุนันต๊ะ		

 

หัวหน้างาน	

กองทุนยา  

เวชภัณฑ์และ

วัคซีน	

02-143-9754,  

090-197-5142 

โทรสาร 02-143-9754 

saranya.s@nhso.go.th 

ด้านนโยบาย	

และแนวทาง

การปฏิบัติ	

 

 สำนักงานหลัก

ประกันสุขภาพ

สุขภาพแห่งชาติ 

เขต 13 

กรุงเทพมหานคร	

02-9622345,  

083-5468515 

ยากำพร้า ภญ.วรรณภา	สกุล

พราหมณ์	

เจ้าหน้าที่อาวุโส	

กองทุนยา	เวช

ภัณฑ์และวัคซีน	

02-141-4201,  

084-387-8045 

โทรสาร 02-143-9754 

wannapa.s@nhso.go.th	
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รายการ ผู้ประสานงาน ตำแหน่ง / 

หน่วยงาน 

โทรศัพท์ /E-mail 

วัคซีน	EPI	

วัคซีนนักเรียน	

วัคซีนไข้หวัด

ใหญ่	

 

ภญ.วรรณภา	สกุล

พราหมณ์	

 

 

 

นางสาวจารวี	รัตนยศ		

(ติดตามการรายงานการให้

บริการวัคซีน,การจัดสรร

โควตาวัคซีนไข้หวัดใหญ่)	

เจ้าหน้าที่อาวุโส	

กองทุนยา  

เวชภัณฑ์และ

วัคซีน	

 

หัวหน้างาน	

กองทุน 

ส่งเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรค		

02-141-4201,  

084-387-8045 

โทรสาร 02-14399754 

wannapa.s@nhso.go.th	

02-141-4274,  

084-438-1824 

โทรสาร 02-143-9730-31 

jarawee.r@nhso.go.th	

ติดตามการ

จัดส่งวัคซีน

ขององค์การ

เภสัชกรรม 

ภก.กิตติ	ระหงษ์	 องค์การ

เภสัชกรรม 

02-203-8927-9, 

08-1384-6079 
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แบบฟอร์มประมาณการจำนวนผู้มารับบริการวัคซีนต่อเดือน  

และรายชื่อเภสัชกรผู้รับผิดชอบการเบิกวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ผ่านระบบ VMI 

……………………………………………………….. 

 

1. ประมาณจำนวนผู้ที่มารับบริการวัคซีนต่อเดือน (คนต่อเดือน) 

จำนวนหน่วยบริการในเครือข่ายรวมโรงพยาบาล………………………...................................……. 

CUP/หน่วย

บริการ	
BCG	 HB DTP-HB	 OPV	 DTP	

MMR		 

single	dose	
JE	 dT 

                  
 

2. รายชื่อเภสัชกรผู้รับผิดชอบระบบ VMI 

CUP/หน่วยบริการ	   

จังหวัด	   

รายชื่อเภสัชกรผู้รับผิดชอบระบบ	VMI	   

เบอร์โทรศัพท์หน่วยบริการ	   

เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่		   

e-Mail	   

ชื่อผู้รับของ	   

แผนก	:	คลังยา/ฝ่ายเภสัชกรรมฯ	   

ที่อยู่หน่วยบริการ	   

เบอร์โทรศัพท์หน่วยบริการ	   

เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่		   
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โครงการวัคซีน EPI Routine สปสช.  

แบบปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้วัคซีน 

ของโรงพยาบาล……..…………………..………………. จังหวัด………….................……… 
 

รายการยา	(รหัสยา)	
 

ขนาด	
บรรจุ	

อัตราการใช้ย้อน
หลัง	3	เดือน	

(Vials)	

ROP	(Dose)	
ลูกค้าแจ้ง	

ROP	
(Dose)	
กรมฯ
อนุมัติ 

    เดิม	 ใหม่ เดิม	 ใหม่ 
1.	HEPATITIS	B	VACCINE	2	
doses/vial	(EPI)	Dose	
(121611890001)	

vial 
       

2.	BCG	VACCINE	10	doses/vial	
(EPI)	Dose	(121616450001)	 vial        

3.	ORAL	POLIOMYELITIS	
VACCINE	20	doses/vial	(EPI)	
Dose	(121611880001)		

Vial 
       

4.	DTP-HB	VACCINE	2	doses/
vial	(EPI)	Dose	(121618560001)	 Vial        

5.	MEASLES	VACCINE	10	
doses/vial	(EPI)	Dose	
(121611990001)	

Vial 
       

6.	DTP	VACCINE	10	doses/vial	
(EPI)	Dose	(121603920001)	 vial        

7.	J.E.	(BEIJING)-	2	pediatric	
doses/vial	(EPI)	Dose		
	(121611550001)	

vial	 
       

8.	dt	VACCINE	10	doses/vial	
(EPI)	Dose		
 (121603660001)	

vial 
       

หมายเหตุ :  1. กรอกข้อมูลเฉพาะ รายการที่มีการปรับข้อมูลเท่านั้น และข้อมูลในระบบจะเปลี่ยนแปลงใช้

เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ 

 2. ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมจากการพิจารณาของ สปสช. 

 3. ระหวา่งการปรบัเปลีย่นตวัเลขหากตอ้งการใชว้คัซนีดว่นโปรดโทรแจง้ตดิตอ่องคก์ารเภสชักรรม 

 
ชื่อผู้ขอแก้ไขข้อมูล	…………………..…………………	โทร………….…	.....................………..		
โทรสาร………..………………............... 

วันที่	……........	เดือน	……….…...............……..	พ.ศ………...............			    
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8.การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นบริการ

ที่จัดให้แก่ประชาชนไทยทุกสิทธิ	 เป็นรายบุคคลและครอบครัว	 ตามกิจกรรมสร้างเสริม	 

สุขภาพและป้องกันโรค	 ที่ระบุเป็นสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและความครอบคลุมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน

โรค	และเพิ่มคุณภาพชีวิตและลดภาระโรคที่เป็นปญัหาสำคัญของประเทศ	

ในปีงบประมาณ	 2555	 ค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมีจำนวน	 313.70	

บาทต่อประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	จำนวน	48.333	ล้านคน	หรือเท่ากับอัตรา	

232.92	 บาทต่อประชากรไทยทุกคนจำนวน	 65.096	 ล้านคน	 การบริหารแบ่งเป็นประเภท

บริการย่อย	5	รายการ	และมีการบริหารจัดการ	ดังนี้	

1.	 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่บริหารระดับประเทศ	 (P&P	 National	

priority	program	and	central	procurement)		

2.	 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่มีความต้องการใช้บริการเด่นชัด	 (P&P	

Expressed	demand	services)	

3.	 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเขตพื้นที่	 (P&P	 Area-based	

services)		

4.	 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	

5.	 บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน	

ทั้งนี้กรณีเงินเหลือจ่ายจาก	5	รายการนี้สามารถปรับเกลี่ยค่าใช้จ่ายระหว่างกันได้	
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แผนภาพที่ 4 กรอบการบริหารงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	ปีงบประมาณ	2555	

 

 

 

 

 

 

 

 

1. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่บริหารระดับประเทศ 

1.1 แนวคิด 

	 การจัดการปัญหาสาธารณสุขหรือภาระโรคที่สำคัญของประเทศ	 หากให้แต่ละพื้นที่

หรือหน่วยบริการดำเนินการกันเองตามความสนใจและขีดความสามารถ	 อาจขาดพลังในการ

จัดการและได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร	 การทำให้บรรลุผลสำเร็จและเกิดผลกระทบอย่างชัดเจนต่อ

ประเทศนั้น	มีความจำเป็นต้องดำเนินการและขับเคลื่อนชี้นำภาพรวมในระดับประเทศ	นอกจาก

นั้นการจัดบริการสาธารณสุขใหม่	ๆ	และการจัดการพัสดุบางกรณี	อาทิ	การจัดซื้อจัดจ้าง	หาก

ดำเนินการหรือจัดซื้อจัดจ้างรวมระดับประเทศย่อมทำให้ได้ราคาต่อหน่วยที่เหมาะสม	ดังนั้นการ

บริหารการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ระดับประเทศยังมีความจำเป็น	 และมีผล

สนับสนุนการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประชาชน		

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1	 เพื่อลดปญัหาสาธารณสุขหรือภาระโรคที่สำคัญของประเทศ		

1.2.2	 เพื่อเพิ่มความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการด้วยการบริหารจัดการและระบบ

บริการเพิ่มเติมใหม่	
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1.2.3	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้างด้านเวชภัณฑ์และ

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	และวัสดุ	 

1.3 กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย 

จำนวน	 22.50	 บาท	 ต่อประชากรไทยทุกคน	 โดยแบ่งการบริหารค่าใช้จ่ายเป็น		 

2	ส่วน	คือ 

1.3.1	 สปสช.	ดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งรวมระดบัประเทศ	ซึง่มรีายการดงัตอ่ไปนี้ 

1)	 วัคซีนตามรายการที่กำหนดไว้ในโปรแกรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	 

พื้นฐานของประเทศ	(EPI	Program)	ทั้งนี้ครอบคลุมกิจกรรม	การจัดซื้อ	การบริหาร

การขนสง่	การเบกิจา่ยและกระจายวคัซนีใหแ้กห่นว่ยบรกิารทัว่ประเทศผา่นระบบ	VMI	 

2)	 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล	สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกกลุ่ม

อายุ	 (ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	 ได้แก่	 โรคหอบหืด	 ปอดอุดกั้นเรื้อรัง	 ไตวาย	 โรคหัวใจ		 

เบาหวาน	หลอดเลือดสมอง	และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด)	และ

ผู้ที่อายุมากกว่า	 65	 ปี	 ทั้งนี้ครอบคลุมกิจกรรมการจัดซื้อ	 การบริหารการขนส่ง	

การเบิกจ่ายและกระจายวัคซีนให้แก่หน่วยบริการทั่วประเทศผ่านระบบ	VMI		

อนึ่ง	 ค่าใช้จ่ายและค่าการจัดการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	 เป็นไปตาม

เงื่อนไข	หลักเกณฑ์	และอัตราที่	สปสช.กำหนด	

3)	 สมุดบันทึกสุขภาพอนามัยมารดาและเด็ก	 และสมุดบันทึกสุขภาพ

นักเรียน	 สปสช.	 สนับสนุนผ่านกรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุขให้เป็นผู้ดำเนิน

การจัดพิมพ์	และส่งให้หน่วยบริการ	

1.3.2	 บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรคทีเ่ปน็ปญัหาสำคญัระดบัประเทศ	 

1)	 ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ	 และ/หรือ	 

ค่าบริการ	เพื่อเพิ่มความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการ	และลดปญัหาหรือภาระโรคที่

สำคัญของประเทศ	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยความเห็นชอบของ

คณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการได้กำหนดหลักเกณฑ์

พิจารณาคัดเลือกเรื่องหรือประเด็นที่มีความสำคัญระดับประเทศ	ดังนี้		
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1.1)	 เป็นแผนงานที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาหรือภาระโรคที่สำคัญ

ของประเทศหรือความต้องการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคใน

ภาพรวมของประเทศโดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์	

1.2)	 เป็นปญัหาสาธารณสุขที่ต้องการการบริหารจัดการและระบบบริการ

เพิ่มเติมใหม่	เพราะระบบบริการปกติในพื้นที่มีข้อจำกัด	

1.3)	มีแนวทางการดำเนินงานชัดเจน	 ไม่ใช่การพัฒนารูปแบบ	 (Model	

Development)	 เปน็แผนงานโครงการทีม่รีะยะเวลาดำเนนิงานตอ่เนือ่งไมน่อ้ยกวา่ 

3	ปีและมีระยะเปลี่ยนผ่านเพื่อเข้าสู่ภารกิจปกติในพื้นที่		

2)	 สปสช.ไดพ้จิารณาขอ้เสนอจากหนว่ยงานวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง	และนำเสนอ

ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการพิจารณาเพื่อจัดทำเป็น

แผนงานระดับประเทศ	 เรื่องหรือประเด็นที่เห็นชอบเพื่อจัดทำเป็นแผนงานที่จะ	 

ดำเนนิการในป	ี2555	มดีงันี้ 

2.1)	 แผนงานป้องกันและเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า	

2.2)	 แผนงานคัดกรองป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง	

2.3)	 แผนงานควบคุมป้องกันการติดเชื้อ	HIV	

2.4)	 แผนงานเด็กฉลาด	พัฒนาการดี	

2.5)	 แผนงานควบคมุปอ้งกนัปจัจยัเสีย่งตอ่โรคเบาหวานความดนัโลหติสงู	

2.6)	 แผนงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มแรงงานและ

ข้าราชการ 

2.7)	 แผนงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันความเสี่ยงในกลุ่มวัยรุ่น	

2.8)	 แผนงานควบคมุปอ้งกนั	Thalassemia 

3)	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะประสานหน่วยงาน	 ภาคี		 

นักวิชาการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง	 จัดทำแผนงานริเริ่ม	 พร้อมทั้งจัดให้มี

กลไกคณะกรรมการพัฒนาและกำกับดูแลแผนงาน	 (Steering	 Committee)	 ซึ่งมี	 

องค์ประกอบจากหน่วยงาน	ภาคี	องค์กรวิชาการ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและ

เอกชนรวมถึงภาคประชาชน	 เพื่อพัฒนาและติดตามกำกับดูแลแผนงาน	 

อย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้รายละเอียดการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแผนงานที่

กำหนดและพัฒนาต่อเนื่องโดยคณะกรรมการพัฒนาและกำกับดูแลแผนงาน	
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แผนงานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ	 

จักเชื่อมโยง	 และสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่มี	 

ความต้องการใช้บริการที่เด่นชัด	 และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับพื้นที่		 

โดยมุ่งเน้นการจัดการและการพัฒนาตลอดจนการกำกับติดตามและประเมินผลส่วนที่เป็น

ปญัหาสำคัญของประเทศ	

1.4 แนวทางการสนับสนุน 

1.4.1	 สปสช.เบิกจ่ายและกระจายวัคซีนให้หน่วยบริการทุกแห่งทั่วประเทศตามการ

ให้บริการจริงผ่านระบบ	 VMI	 ซึ่งดำเนินการโดยองค์การเภสัชกรรม	 สำหรับสมุดบันทึกฯ	

สปสช.สนับสนุนกรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการจัดพิมพ์และส่งให้หน่วย

บริการ		

1.4.2	 สปสช.	 สนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	 รวมทั้ง	 

ภาคประชาชนที่ได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงดำเนินงานกับ	 สปสช.ตามแผนงานที่กำหนด

โดยคณะกรรมการพัฒนาและกำกับดูแลแผนงาน		

อนึ่ง	 ค่าใช้จ่ายของเขต/พื้นที่และหน่วยบริการประจำ(รวมเครือข่าย)เพื่อบริการ	 

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปญัหาสำคัญระดับประเทศนั้น	 ได้จัดสรรรวมอยู่ใน

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่มีความต้องการใช้บริการที่เด่นชัด	 และบริการ

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับพื้นที่แล้ว	 เว้นแต่คณะกรรมการพัฒนาและกำกับ

ดูแลแผนงานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ

แต่ละแผนงานจะจัดสรรเพิ่มเติมให้	

1.5 การกำกับ ติดตาม และประเมินผล 

คณะกรรมการพัฒนาและกำกับดูแลแผนงานแต่ละแผนจะกำกับ	 ติดตามและ

ประเมินผลโดยให้หน่วยงานที่ได้ทำสัญญานำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน

ต่อที่ประชุม	 จากรายงานสรุปความก้าวหน้าในแต่ละงวด	 และรายงานผลการดำเนินงาน

เมื่อสิ้นสุดโครงการ	ตามลักษณะเนื้อหาและผลงานที่จะต้องส่งมอบซึ่งได้ตกลงร่วมกัน	

สำหรับเรื่องหรือประเด็นที่ เป็นแผนงาน	 คณะกรรมการฯ	 จะกำกับ	 ติดตาม	

ประเมินผลโดยการลงตรวจเยี่ยมติดตามในพื้นที่	 จากระบบรายงานและการสำรวจของ	

สปสช. และข้อมูลจากแหล่งอื่น  
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2. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่มีความต้องการใช้บริการเด่นชัด 

2.1 แนวคิด  

	 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่มีความต้องการใช้บริการเด่นชัด	 เป็นบริการ

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่กำหนดไว้เป็นสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	 ซึ่งประชาชนไทยทุกคนทุกสิทธิมีสิทธิใช้บริการได้จากหน่วยบริการประจำและ

เครือข่าย	ณ	 ที่ตั้งหน่วยบริการรวมถึงบริการเชิงรุกที่จัดออกไปดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบ	

หรือมีสิทธิขอใช้บริการจากหน่วยบริการ/สถานพยาบาล/หน่วยงานอื่นที่สมัครใจเข้าร่วมจัดบริการ

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ระบุเฉพาะรายการ	 การจัดสรรเงินค่าบริการแก่	 

หน่วยบริการประจำและเครือข่ายซึ่งเป็นเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่ใกล้บ้านใกล้ใจ	 จะมีผลให้

ประชาชนไทยทุกสิทธิสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมและครอบคลุม	

2.2 วัตถุประสงค์ 

	 เพื่อสนับสนุนให้หน่วยบริการประจำและเครือข่ายจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรครายบุคคลและครอบครัวตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

2.3 กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย 

	 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบให้จ่ายในอัตรา	 128.72	 บาท	 

ต่อประชากรไทยทุกคน	 ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไป		 

ที่ประชาชนมารับบริการที่หน่วยบริการ	 หรือหน่วยบริการจัดบริการเชิงรุกในชุมชนเพื่อเพิ่มการ

เขา้ถงึบรกิาร	และใหบ้รหิารจดัการเปน็	2	กลุม่	คอื	กลุม่ประชากรสทิธหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

และกลุ่มประชากรไทยอื่นๆ	 ที่เหลือ	 ได้แก่	 สิทธิสวัสดิการข้าราชการและสิทธิประกันสังคม	

กรณีกลุ่มประชากรสิทธิสวัสดิการข้าราชการ	 และสิทธิประกันสังคม	คณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติมีมติให้	 สปสช.	กำหนดเงื่อนไขบริการ	หลักเกณฑ์	 วิธีการ	และอัตราการจ่าย

เป็นการเฉพาะได้		

	 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงกำหนดแนวทางการจัดสรรค่าใช้จ่ายบริการ

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่มีความต้องการใช้บริการเด่นชัดที่กำหนดเป็นสิทธิประโยชน์

ให้หน่วยบริการประจำ	 หน่วยบริการ/สถานพยาบาล/หน่วยงานอื่นที่สมัครใจเข้าร่วมบริการ	 

ในจังหวัด	โดยแบ่งการบริหารค่าใช้จ่ายเป็น	2	กลุ่ม	ดังนี้		
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2.3.1 กลุ่มผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

1)	 จดัสรรในลกัษณะเหมาจา่ยรายหวัตามจำนวนหวัประชากรสทิธหิลกัประกนั

สขุภาพแหง่ชาตจิำนวน	73.10	บาท	ตอ่ประชากรใหห้นว่ยบรกิารประจำ	เพือ่เหมาจา่ย

บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรคทัว่ไปและ/หรอืทีเ่ปน็ปญัหาสำคญัระดบัประเทศ	

2)	 จัดสรรแบบเหมาจ่ายตามชุดกิจกรรม	 (Performance)	 ของกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะ	 (Specific	Group	&	Activity)	จำนวน	55.62	บาทต่อประชากร	 เพื่อจ่ายให้

แก่หน่วยบริการประจำ	 หน่วยบริการ/สถานพยาบาล/หน่วยงานอื่นทีสมัครเข้าร่วม

บริการในจังหวัดในลักษณะเหมาจ่ายตามชุดกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	 

ค่าบริการเหมาจ่ายตามชุดกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะแต่ละกลุ่มได้มาจาก

การประมาณการณ์ตามทุนการบริการซึ่งอ้างอิงจากการคำนวณต้นทุนแบบ	Activity	

Based	Costing	ของสำนักนโยบายและแผน	สปสช.	

สปสช.จัดสรรเงินโดยประมาณการจำนวนเป้าหมายของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะที่คาดว่าหน่วยบริการประจำ	 (รวมเครือข่าย)	 ทั้งหมดรวมทั้งหน่วยบริการ/

สถานพยาบาล/หน่วยงานอื่นที่สมัครใจเข้าร่วมบริการจะให้บริการได้ในภาพรวมของ

จังหวัด	 อย่างไรก็ตามเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง

สปสช.เขต	 กับ	 สปสช.สาขาจังหวัด	 และ	 สปสช.สาขาจังหวัดกับหน่วยบริการที่	 

รับผิดชอบการจัดบริการ	 รายละเอียดชุดกิจกรรมที่สำคัญและการคิดคำนวณวงเงิน

ค่าบริการเพื่อจัดสรรของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	มีดังนี้	

2.1)	กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด	 ชุดกิจกรรม	 ได้แก่	 บริการฝากครรภ์

บริการตรวจหลังคลอด	 บริการวางแผนครอบครัว	 ทั้งนี้รวมค่าการตรวจคัดกรอง	

Thalassemia	 ด้วย	 แต่ไม่รวมการตรวจยืนยันเมื่อผลผิดปกติจนครบทุกขั้นตอนซึ่งจะ

กำหนดให้เบิกจ่ายจากแผนงานควบคุมป้องกัน	 Thalassemia	 ระดับประเทศ	 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป	 จำนวนหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดที่คาดว่าจะให้

บริการในปีงบประมาณ	 2555	ประมาณเท่ากับร้อยละ	 7	 ของหญิงอายุ	 25-45	 ปี	

(จำนวนหญิงอายุ	25-45	ปี	ใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์	ณ	วันที่	1	 เม.ย.	2554)	

กรณีบริการวางแผนครอบครัวนั้นครอบคลุมถึงหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานและ	 

อยู่กินกับสามีด้วย	 จำนวนประมาณร้อยละ	 2	 ของหญิงอายุ	 25-45	 ปี	 และยัง

จัดสรรค่าตรวจคัดกรองภาวะโรคซึมเศร้า	 ให้ประมาณการเท่ากับร้อยละ	 50	 ของ

หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด	
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2.2)	กลุ่มเด็กอายุ	 0-5	 ปี	 ชุดกิจกรรม	 ได้แก่	 การตรวจคัดกรองภาวะพร่อง

ไทรอยด์ฮอร์โมน	 บริการตรวจร่างกาย	 และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 การ

ติดตามการเจริญเติบโต	 (ชั่งน้ำหนัก	 วัดส่วนสูง)	 การประเมินพัฒนาการและความ

ฉลาดทางอารมณ์พร้อมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำ	 และการบริการวัดซีนตาม

โปรแกรมพื้นฐาน	 ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมค่าตรวจภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนซ้ำเมื่อ	 

ผลผิดปกติเพื่อวินิจฉัยยืนยัน	 ซึ่งจัดสรรรวมอยู่ในบริการสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคสำหรับพื้นที่	และไม่รวมนมผงทารกสำหรับเด็กที่มีมารดาติดเชื้อ	HIV	ซึ่ง

กรมอนามัยยังรับผิดชอบอยู่	 จำนวนเด็กอายุ	 0-5	 ปีทั้งหมดใช้ฐานข้อมูลจาก

ทะเบียนราษฎร์	ณ	วันที่	 1	 เม.ย.	2554	 เนื่องจากการตรวจคัดกรองภาวะไทรอยด์	

ฮอร์โมน	ไม่มีการกันเงินไว้ที่	สปสช.	เพื่อจ่ายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ดังปีที่

ผ่านมา	 จึงให้	 สปสช.	 สาขาจังหวัดโดยความเห็นชอบของ	 อปสจ.	 กำหนด	 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการจ่ายเงินแก่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 หรือหน่วยงานที่

รับตรวจในภาพรวมของจังหวัด	

2.3)	เด็กอายุ	 6-12	 ปี	 ชุดกิจกรรมสำหรับเด็กประถมศึกษาทุกชั้น	 ได้แก่	

บริการตรวจสุขภาพทั่วไปและการติดตามการเจริญเติบโตสำหรับเด็กชั้นประถม

ศึกษาชั้นปีที่	1	และ	6	มีบริการตรวจการได้ยิน	บริการวัดตรวจสายตาด้วยแผนภูมิ

สเนลเลน	 และบริการวัคซีนพื้นฐานเพิ่มเติม	 ทั้งนี้ไม่รวมบริการทันตกรรมส่งเสริม

ป้องกันซึ่งได้รับการจัดสรรค่าบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันต่างหาก	 อย่างไร

ก็ตาม	 ในการจัดบริการเชิงรุก	 หน่วยบริการสามารถบูรณาการกิจกรรมบริการ

อนามยัโรงเรยีนได	้ จำนวนเดก็อาย	ุ 6-12	ปใีชฐ้านขอ้มลูเดก็ประถมศกึษาชัน้ปทีี	่ 1-6 

ทั้งรัฐและเอกชนประจำปีการศึกษา	 2553	 ของกระทรวงศึกษาธิการ	 และคิด

คำนวณเงินค่าบริการเพื่อจัดสรรให้ร้อยละ	100	

2.4)	กลุ่มผู้ใหญ่อายุ	30-40	ปี	ชุดกิจกรรม	ได้แก่	บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูกในเพศหญิง	บริการตรวจคัดกรองภาวะโรคซึมเศร้า	บริการตรวจคัดกรอง

ความเสี่ยงและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคกลุ่ม	

Metabolic	 (เบาหวานความดันโลหิตสูง)	 จำนวนผู้ใหญ่อายุ	 30-60	ปี	 ใช้ฐานข้อมูล

จากทะเบียนราษฎร์	ณ	 วันที่	 1	 เม.ย.	 2554	 โดยคิดคำนวณวงเงินจัดสรรตาม	 

เป้าหมายที่คาดว่าน่าจะดำเนินการได้ดังนี้	 บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน
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เพศหญิงร้อยละ	 13	 ของเพศหญิงอายุ	 30-60	 ปี	 (ไม่ซ้ำกับรายที่ได้รับการตรวจ	 

คัดกรองในปี	 2553	 และ	 2554)	 บริการตรวจคัดกรองภาวะโรคซึมเศร้าร้อยละ	 7	

ของผู้ใหญ่อายุ	 30-60	 ปี	 การบริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงและส่งเสริมการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคกลุ่ม	 Metabolic	 ร้อยละ	 45	 ของ

ผู้ใหญ่อายุ	 30-60	 ปี	 กรณีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	 สปสช.	 เหมาจ่าย	 

ค่าใช้จ่ายเท่ากันทั้งสองวิธี	 (Papsmer	 และ	 VIA)	 ทั้งนี้ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติตาม

แนวทางการตรวจคัดกรองของกรมวิชาการและสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและตาม

สิทธิประโยชน์ที่กำหนด	

2.5)	กลุ่มผู้สูงอายุ	60	ปีขึ้นไป	ชุดกิจกรรม	ได้แก่	บริการตรวจคัดกรองภาวะ

โรคซึมเศร้า	 บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคกลุ่ม	 Metabolic	 (เบาหวาน	 ความดันโลหิตสูง)	

จำนวนผู้สูงอายุ	 60	 ปีขึ้นไป	 ใช้ฐานข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์	ณ	 วันที่	 1	 เม.ย.	

2554	 โดยคิดคำนวณวงเงินจัดสรรตามเป้าหมายที่คาดว่าจะดำเนินการได้	 ดังนี้

บริการตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้า	 ร้อยละ	 100	 ของผู้สูงอายุ	 และบริการตรวจ	 

คัดกรองความเสี่ยงและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิด

โรคกลุ่ม	Metabolic	ร้อยละ	45	ของประชากรผู้สูงอายุ	

2.3.2	 กลุ่มผู้มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการและสิทธิประกันสังคม	 ได้รับการจัดสรรแบบเหมา

จ่ายรายหัว	(73.10	บาทต่อผู้มีสิทธิ)	และเหมาจ่ายตามชุดกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	(55.62	

บาทต่อผู้มีสิทธิ)	สปสช.จึงกำหนดการบริหารและจัดสรรเงินเป็น	3	ส่วน	ดังนี้	

1)	 จัดสรรแบบเหมาจ่ายตามชุดกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่ม

เติมให้แก่หน่วยบริการประจำ	หน่วยบริการ/สถานพยาบาล/หน่วยงานอื่นที่สมัครเข้า

ร่วมบริการในจังหวัด	 รายละเอียดชุดกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายเหมือนกับกลุ่มผู้มี

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

2)	 จัดสรรให้สปสช.เขตในอัตรา	 24.66	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 ตามจำนวน

ประชากรสิทธิสวัสดิการข้าราชการและสิทธิประกันสังคมที่อยู่ภายในจังหวัดที่	

สปสช.เขตรับผิดชอบ	 (จำนวนหัวประชากรโดยใช้ฐานข้อมูลสิทธิสวัสดิการ

ข้าราชการจากศูนย์ทะเบียนข้อมูล	 สปสช.	 และฐานข้อมูลผู้ประกันตนตามสถาน

ประกอบการ	ของสำนักงานประกันสังคม)	สปสช.เขตจัดสรรให้	สปสช.สาขาจังหวัด
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บริหารจัดการ	 ทั้งนี้ตามเงื่อนไข	 หลักเกณฑ์	 วิธีการและอัตราตามที่สปสช.เขต

กำหนด	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้หน่วยบริการประจำ	 หน่วยบริการ/สถานพยาบาล/

หน่วยงานอื่นที่สมัครเข้าร่วมจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกแก่ผู้มี

สิทธิสวัสดิการข้าราชการและสิทธิประกันสังคม	

3)	ส่วนที่เหลือ	สปสช.	และ	สปสช.เขต	ดำเนินการเอง	โดยทำสัญญาหรือ

ข้อตกลงบริการกับหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชน	สถาบันการศึกษา	หน่วยงาน

ตลอดจนองค์กรหรือกลุ่มของผู้มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการและประกันตน	 เพื่อจัด

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก	 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการของ

กลุ่มประชากรดังกล่าว	

อนึง่	ประชาชนสทิธหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตสิามารถเขา้รบับรกิารสรา้งเสรมิ 

สุขภาพและป้องกันโรคตามสิทธิประโยชน์ได้ที่หน่วยบริการประจำและเครือข่ายที่

ตนเองลงทะเบียนไว้ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 หาก

ไปเข้ารับบริการ	ณ	หน่วยบริการอื่นผู้รับบริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง	ยกเว้น	

กรณีที่มีความจำเป็นต้องส่งต่อ	 หน่วยบริการสามารถส่งต่อไปให้หน่วยบริการ

ภายในจังหวัดเดียวกันเท่านั้น	 ทั้งนี้	 อปสจ.	 สามารถกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม	 

เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการได้ตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด	โดยไม่ขัดหรือแย้ง

กับหลักเกณฑ์ตามพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 กรณีการเข้ารับบริการของ

ประชาชนสวัสดิการข้าราชการและสิทธิประกันสังคมให้	 อปสจ.กำหนดหลักเกณฑ์

ได้ตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการไดยไม่รอนสิทธิที่มีอยู่	 ทั้งนี้ต้องได้

รับความเห็นชอบจาก	อปสข.	

2.4 แนวทางสนับสนุน/กรอบการดำเนินงาน 

2.4.1	สปสช.	แจ้งยอดวงเงินจัดสรรทั้งหมดที่หน่วยบริการประจำจะได้รับสำหรับเป็น

ค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไป	 และหรือที่เป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ	 

ทั้งแบบเหมาจ่ายรายหัวตามประชากร	 และแบบเหมาจ่ายตามชุดกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะในภาพรวมของจังหวัด	 ให้	 สปสช.สาขาจังหวัดทราบพร้อมทั้งผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ให้เกิดขึ้น	 ให้	 สปสช.สาขาจังหวัดโดยความเห็นชอบจาก	 อปสจ.	 พิจารณาปรับเกลี่ยเงิน	 

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรรทั้งปีและจำนวนเป้าหมาย	 ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ต้องการแก่หน่วยบริการ
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ประจำ	 หน่วยบริการ/สถานพยาบาล/	 หน่วยงาน	 อื่นที่สมัครใจเข้าร่วมบริการในจังหวัด	 และ

แจ้งผลกลับไปยัง	 สปสช.เขต	 สปสช.เขตแจ้ง	 สปสช.ตามลำดับ	 เพื่อดำเนินการโอนเงิน	 

ค่าใช้จ่ายไปยังหน่วยบริการโดยตรง	 ทั้งนี้	 สปสช.สาขาจังหวัดสามารถปรับเกลี่ยเงินค่าใช้จ่าย	 

ให้แก่หน่วยบริการล่วงหน้าแยกเป็นรายงวดตลอดทั้งปีหรือเฉพาะงวดเป็นครั้งๆ	 ไป	 (กรณีหลัง

ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการโอนอย่างน้อย	1	 เดือน)	 รายละเอียดหลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	และวิธีการ	

สปสช. จะแจ้งเพิ่มเติมภายหลัง 

2.4.2	 การโอนเงินค่าใช้จ่าย	 กรณีหน่วยบริการภาครัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข	 สปสช.	 จะหักเงินเดือนก่อนการจัดสรร	 สำหรับหน่วยบริการภาคเอกชนจะได้รับ	 

การจัดสรรเต็มจำนวนโดย	

1)	 ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวตามประชากร	 และแบบเหมาจ่ายตามชุด

กจิกรรมของกลุม่เปา้หมายเฉพาะ	สปสช.	โอนตรงไปยงัหนว่ยบรกิารประจำ	ตามจำนวน

เงนิทีไ่ดร้บัการปรบัเกลีย่ในแตล่ะงวดแลว้จาก	อปสจ.และจดัโอน	 ไปพรอ้มงบบรกิาร	 

ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยในทั่วไป	ทั้งกรณีหน่วยบริการภาครัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	

และกรณหีนว่ยบรกิารรฐันอกสงักดักระทรวงสาธารณสขุ	และหนว่ยบรกิารภาคเอกชน 

ในการดำเนินงาน	 ให้หน่วยบริการประจำที่ได้รับเงินค่าใช้จ่ายสร้างเสริม	 

สุขภาพและป้องกันโรค	 ร่วมกับเครือข่ายหน่วยบริการ	 ภายใต้	 คปสอ.	 จัดทำ	 

แผนปฏิบัติการและเป้าหมายบริการดำเนินการให้บริการและสนับสนุนการบริการ

ของเครือข่ายตามที่ได้ตกลงกับ	 อปสจ.	 ภายหลังให้บริการแล้วให้หน่วยบริการ/

สถานพยาบาล/หน่วยงานอื่นๆ	 บันทึกข้อมูลการบริการและผลลงในฐานข้อมูลของ

หน่วยบริการ	 (โปรแกรม	 HosXP,	 HosXpcu,	 Jhcis	 และอื่นๆ)	 รวมทั้งเวชระเบียน

หรือแฟ้มประวัติผู้รับบริการ	 เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบริการของหน่วยบริการเอง	

และส่งข้อมูลการบริการนั้น	ผ่านชุดมาตรฐาน	18	แฟ้ม	 (OP-PP	 individual	 record)	

ตามแนวทางที่ปฏิบัติ	 เพื่อให้	สปสช.	ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการกำกับ	ติดตาม	และ	 

ประเมินผลการดำเนินงาน	 ยกเว้นการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้หน่วยบริการส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติมผ่านโปรแกรม	Cervical	Screening	ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติด้วย	

2)	 กรณีค่าใช้จ่ายสำหรับประชากรสิทธิสวัสดิการข้าราชการและสิทธิประกัน

สังคมที่ให้	 สปสช.สาขาจังหวัดบริหารจัดการ	สปสช.เขตแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี	 “เงิน

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด......”	 ของ	 สปสช.สาขาจังหวัด	

โดยแบ่งการโอนเป็น	2	งวด	
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	 งวดที่	1	50%	ภายใน	พฤศจิกายน	2554	

	 งวดที่	2	50%	ภายใน	เมษายน	2555	

สปสช.สาขาจังหวัดบริหารจัดการโดยใช้กลไกคณะกรรมการประกันสังคม

จังหวัดหรือคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพสาขาจังหวัด	 (อปสจ.)	 ทั้งนี้ตามที่

ตกลงกับ	 สปสช.เขต	 และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้น่วยบริการประจำ	 หน่วยบริการ/

สถานพยาบาล/หน่วยงานอื่นที่สมัครใจเข้าร่วมจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคเชิงรุกแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการและสิทธิประกันสังคม	

3)	 กรณีเขตบริการสาธารณสุข	 (สปสช.	 เขต	 9	 นครราชสีมาและเขต	 13	

กรุงเทพมหานคร)	 สามารถกำหนดแนวทางการจ่ายเป็นอย่างอื่นได้	 แต่ต้องผ่าน

ความเห็นชอบจาก	อปสข.	และแจ้ง	สปสช.	ทราบด้วย	แต่อย่างน้อยต้องได้ผลงาน

และข้อมูลการบริการตามที่	 สปสช.กำหนด	 ทั้งนี้ต้องจัดสรรเป็นค่าบริการ	 

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเท่านั้น	 กรณีเขต	 13	 กรุงเทพมหานคร	 ไม่มี	

สปสช.	สาขาจังหวัด	จึงให้	สปสช.เขต	ปฏิบัติหน้าที่แทนสาขาจังหวัดด้วย	

2.5	การกำกับ	ติดตาม	และประเมินผล	

2.5.1	 สปสช.เขตกำกับ	 ติดตามตามแผนปฏิบัติการ	 ลงตรวจเยี่ยมติดตามในพื้นที่

และสุมตรวจการบริการ	

2.5.2	 สปสช.กำกับ	 ติดตามจากรายงานการประมวลผลข้อมูลตามชุดมาตรฐาน		 

18	แฟ้ม	

2.5.3	 ประเมินผลการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของพื้นที่	 โดยการ

สำรวจแบบภาคตัดขวาง	 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายบริการในชุมชน	 ดำเนินการโดย

สถาบันทางวิชาการที่เป็นอิสระ	ซึ่งจะแสดงผลการดำเนินงานในภาพรวมระดับจังหวัด	เขต	และ

ประเทศ	

2.5.4	 ระบบการรายงาน	 จากการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ	 สปสช.สาขา

จังหวัดที่ส่งให้	สปสช.สาขาเขต	
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3. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเขตพื้นที่  

3.1 แนวคิด 

	 การสรา้งเสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรคสำหรบัเขตพืน้ที	่ จดัใหม้ขีึน้เพือ่สง่เสรมิการมสีว่นรว่ม 

ของประชาชนในพื้นที่	 โดยสนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 องค์กรชุมชน	

องค์กรเอกชนและภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการแสวงหาผลกำไร	 ดำเนินงานและ

บริหารจัดการเงินทุนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามเจตนารมณ์แห่ง	 พ.ร.บ.	 หลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	 มาตรา	 18(8)	 และ	 (9)	 และมาตรา	 47	 และมุ่งส่งเสริมเขตพื้นที่จัดให้มีบริการสร้าง

เสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาเฉพาะของตนเองตลอดจนบริการที่หน่วยบริการในพื้นที่

ไม่สามารถดำเนินการได้	 จำเป็นต้องจัดการในระดับเขตพื้นที่	 ทั้งนี้เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและความ

ครอบคลุมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประชาชน	

3.2 วัตถุประสงค์ 

3.2.1	 เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน	 ที่เป็นปัญหาเฉพาะหรือภาระโรค	 

ที่สำคัญของ	เขต/จังหวัด/อำเภอหรือประเทศ	

3.2.2	 เพื่อสนับสนุนและจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 

3.2.3	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน	องค์กรเอกชนและ

ภาคเอกชนที่ไม่ดำเนินการแสวงหาผลกำไรในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	

3.2.4	 เพื่อจัดให้มีบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคหรือบริการร่วมระดับ

จังหวัด	ซึ่งหน่วยบริการไม่สามารถดำเนินการได้หรืออาจไม่มีประสิทธิภาพ	

3.2.5	 เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้หน่วยบริการพัฒนาคุณภาพผลงานบริการ		

3.3 กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย 

จำนวน	57.42	บาทต่อประชากรไทยทุกคน	จัดสรรเป็น	2	ส่วน	คือ		

3.3.1	 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ดำเนินการในชุมชน	 จัดสรรให้

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมดำเนิน

งาน	 ในอัตราเหมาจ่าย	 40	 บาทต่อประชากรทุกสิทธิในพื้นที่รับผิดชอบ	 โดยผ่าน	

สปสช.เขต 

3.3.2	 งบส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
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พื้นที่จ่ายเป็นค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาเฉพาะหรือบริการที่

ต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมระดับเขตหรือระดับจังหวัดหรือระดับอำเภอและให้

สามารถจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการได้	 โดยจัดสรรให้กับ	 สปสช.สาขาจังหวัด	

สปสช.จึงกำหนดกรอบการบริหารค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหา

เฉพาะ	2	ส่วนดังนี้		

1)	 จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหา

เฉพาะหรือบริการที่ต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมระดับเขตหรือระดับจังหวัด

หรือระดับอำเภอ	 ไม่เกิน	 10.00	 บาทต่อประชากรไทยทุกคน	ทั้งนี้การจ่ายเป็นไป

ตามเงื่อนไขบริการ	หลักเกณฑ์	วิธีการและอัตราที่	สปสช.เขต	กำหนด		

2)	 จัดสรรตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	(Pay	for	Performance)	สำหรับ

บริการปฐมภูมิ	 ไม่น้อยกว่า	 7.42	 บาทต่อประชากรไทยทุกคน	 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้

จ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยบริการปฐมภูมิ	 (ความหมายหน่วยบริการปฐมภูมิเหมือนกับที่

ใช้ในค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการและบริการปฐมภูมิ)	 ที่มีสมรรถนะตาม

เกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	 โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพหรือสมรรถนะ	 

เชงิกระบวนการ	 เป็นลำดับแรก	ทั้งนี้เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพผลงานบริการ	 วิธีการและ

อัตราการจ่ายเป็นไปตามที่	สปสช.เขต	กำหนด		

3.4 แนวทางการสนับสนุน/กรอบการดำเนินงาน 

3.4.1	 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่		

1)	 กิจกรรมเน้นหนัก	 เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	

การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ

พื้นที่	ให้เป็นไปตาม	ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เรื่อง	การ

กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล	 

ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	

พ.ศ.2552	 รวมถึง	 รูปแบบ	วิธีการ	 และแนวทางการดำเนินงานที่	 สปสช.	กำหนด

เพิ่มเติม	 ทั้งนี้	 กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเน้นหนัก	 เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริม	 

สุขภาพและป้องกันโรค	ดังนี้	

1.1)	 สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีแก่หน่วยบริการในเขตพื้นที่	

1.2)	 สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยบริการหรือสถานบริการอื่น	 หรือ
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สถานบริการทางเลือก	 เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก	 กลุ่มผู้สูงอายุ	 กลุ่มผู้พิการ	

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่	

สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ	 การป้องกัน

โรค	 การฟื้นฟูสมรรถภาพ	 และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกใน

พื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	 อย่างน้อยตามประเภทและขอบเขต

ของบริการสาธารณสุขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด	

1.3)	 สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชนหรือองค์กรประชาชนในเขต

พื้นที่จัดทำกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ	การป้องกันโรค	หรือการฟื้นฟู

สมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 

1.4)	 สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกัน

สุขภาพให้มีประสิทธิภาพและจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เข้าประชุมไม่เกิน

คนละ	 200	 บาทต่อครั้ง	 ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ	 10	 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในรอบปีงบประมาณนั้นและในกรณีที่มีความ

จำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง	 ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมี

ราคาไม่เกิน	20,000	บาทต่อหน่วย	

2)	 กรอบระยะเวลา/ขั้นตอนการดำเนินงานและเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่

ดำเนินการปี	2555	ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	มีดังนี้	

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบหลัก ระยะเวลา เอกสาร 

1 - สปสช. เขต 1-12 และสปสช. สาขา
จังหวัด	 ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัคร
พื้นที่ที่พร้อมดำเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 ปี	 พ.ศ.	
2555	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สมัครเข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 ส่งใบแสดงความ
จำนงเข้าร่วมกองทุนฯ	มาที่	สปสช.	สาขา
จงัหวดั	หรอืตามทีส่ปสช.	เขต	1-12	กำหนด		

สำนักงานฯ	เขต/	
สาขาจังหวัด	

มิถุนายน - 
สิงหาคม	2554 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบหลัก ระยะเวลา เอกสาร 

2  - สปสช. เขต 1-12 และสปสช. สาขา
จังหวัด	 นำเสนอคณะอนุกรรมการระดับ
เขต/จังหวัด	 เห็นชอบพื้นที่ที่เข้าร่วมในปี	
งบประมาณ	 พ.ศ.	 2555	 และให้สปสช.	
สาขาจังหวัด	 จัดปรับจำนวนประชากรใน
จังหวัดเฉพาะจังหวัดที่ยังมิได้ดำเนินการ	 
ทุกพื้นที่ในจังหวัดร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลและเทศบาลที่สมัครเข้าร่วม
ดำเนินการและแจ้งให้สปสช.เขต	 1-12	
ดำเนินการต่อ	

สำนักงานฯ	เขต/	
สาขาจังหวัด	

สิงหาคม	-		
กันยายน 2554 

แบบบันทึก	
 

3 -	 สปสช.	 เขต	 1-12	 จัดทำบันทึกข้อตกลง	
(เฉพาะกองทุนที่สมัครเข้ามาใหม่)	และแต่ง
ตั้ งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพพร้อมแจ้งรายชื่อองค์การ
บริหารส่วนตำบลและเทศบาล	 ที่เข้าร่วม
ดำเนินงานพร้อมข้อมูลที่ จำเป็นส่งให้
สปสช.	 ส่วนกลาง	 พิจารณาประกอบการ
โอนเงิน  

สำนักงานฯ	เขต/	
สำนักบริหาร
กองทุนฯ	

กันยายน -
พฤศจิกายน	

2554 

 

4. 	 -	 สปสช.	 ส่วนกลางตรวจสอบความถูก
ต้องก่อนโอนเงินให้แต่ละพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้
สามารถโอนเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	เห็นควรให้
สปสช.	 เขต	 1-12	 แยกการเบิกจ่ายเงิน
สำหรับพื้นที่เก่า	 (ไม่ต้องทำข้อตกลง)	 ที่ขอ
ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2555	
โดยขอให้จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายและโอนเงิน
เข้าบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้นภายในเดือน
ตุลาคม	 2554	 (พื้นที่เก่า)	 สำหรับพื้นที่
สมัครใหม่ให้เสร็จสิ้นภายในธันวาคม	2554	

สำนักงานฯ	เขต/	
สำนักบริหาร
กองทุนฯ	

ตุลาคม	-	
ธันวาคม	2554	

 

5. -	สปสช.	เขต	1-12	และสปสช.	สาขาจงัหวดั 
ติดตามสนับสนุนให้ทุกพื้นที่มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ	 การพัฒนาศักยภาพของคณะ
กรรมการบริหารฯ	จัดทำแผนสุขภาพชุมชน	
และมีกิจกรรมดำเนินงานตามวัตถุประสงค์
อย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งจัดทำรายงานการ
ดำเนินงานรายไตรมาสและประจำปีควบคู่
กับการค้นหานวัตกรรมจากพื้นที่	

สำนักงานฯ	เขต/
สาขาจังหวัด	

 

มกราคม	-	
กันยายน 2555 
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3)	 หลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ

พื้นที่	 องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล	 ที่สนใจเข้าร่วมจัดตั้งกองทุน	 ต้องมี

คุณสมบัติในการพิจารณา	ให้เข้าร่วมจัดตั้งกองทุน	ดังต่อไปนี้		

3.1)	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกเทศมนตรี	 เห็นชอบและ

ประสงค์	 เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ

พื้นที่	 โดยส่งหนังสือแสดงความจำนงตามที่	 สปสช.	 กำหนด	 กรณีที่นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกเทศมนตรีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้	 

ผูป้ฏบิตัหินา้ทีแ่ทนหรอืผูร้กัษาการแทน	เปน็ผูล้งนามในแบบแสดงความจำนง 

3.2)	มีความพร้อมในการสมทบงบประมาณในปีที่สมัครจัดตั้งกองทุน	

3.3)	มีความพร้อมในการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ	 แบบมี

ส่วนร่วม	

3.4)	มีข้อมูลสุขภาพชุมชน	 แผนสุขภาพชุมชน	 หรือแผนที่ทางเดิน

ยุทธศาสตร์	

3.5)	ประธานกรรมการ	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเลขานุการ	เข้ารับการ

อบรมเตรียมความพร้อม		

4)	 หลักเกณฑ์การพิจารณากองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน	 (พื้นที่เก่า)	

ต่อเนื่อง	 ในการดำเนินงานกองทุน	 หาก	 สปสช.	 หรือองค์การบริหารส่วนตำบล/

เทศบาลไม่ได้บอกเลิกข้อตกลงให้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานกองทุนออกไปทุกๆ	

หนึ่งปีงบประมาณ	สำหรับกองทุนที่จัดตั้งและดำเนินงานต่อเนื่อง	ทุกปี	สปสช.จะมี

การประเมิน	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่อเนื่อง	ดังนี้	

4.1)	มีการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน	 รายงานกิจกรรม	 รายงานด้านการเงิน

ผ่านโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนระบบออนไลน์	 http://tobt.nhso.go.th/ 

ครบทุกรายการและเป็นปจัจุบัน	

4.2)	ภายในปีงบประมาณที่ผ่านมา	ต้องมีการสมทบงบประมาณได้ตาม

เกณฑ์	

4.3)	มีแผนงาน/โครงการรองรับกิจกรรมครบทั้ง	4	ประเภท	

4.4)	มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินที่	 สปสช.	 กำหนดใน

แต่ละปี	
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5)	 ผลลัพธ์การดำเนินงาน		

5.1)	 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯอย่างน้อยควรมีการประชุมทุก		 

2	เดือนต่อครั้ง	

5.2)	 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	 มีการทำรายงานการเงินผ่าน

โปรแกรมกองทุน	ทุกไตรมาสและประจำปี	

5.3)	 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	 มีการทำข้อมูลและแผนสุขภาพ

ชุมชน/หมู่บ้าน	และกิจกรรมครบทั้ง	4	ประเภท	

5.4)	 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	 มีการสมทบงบประมาณของท้องถิ่น

ตามเกณฑ์ที่กำหนด	

3.4.2	 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่บริหารโดย	สปสช.สาขาจังหวัด	

	มีกรอบการดำเนินงาน	2	ส่วน	ดังนี้	

1)	 ค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาเฉพาะหรือ

บริการที่ต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมระดับเขตหรือระดับจังหวัดหรือระดับ

อำเภอ	โดยบริหารจัดการดังนี้		

1.1)	 สปสช.แจ้งวงเงินพร้อมหลักเกณฑ์	 และแนวทางการดำเนินงานให้

สปสช.เขตทราบตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ		

1.2)	 สปสช.เขต	 กำหนดเงื่อนไข	 หลักเกณฑ์	 วิธีการและอัตราการจ่าย

รวมถึงวงเงินที่จะจัดสรรให้	 สปสช.สาขาจังหวัดให้แล้วเสร็จภายในเดือน

พฤศจกิายน	2554	สปสช.เขต	แจง้โอนเงนิเขา้บญัช	ี “เงนิกองทนุหลกัประกนั

สขุภาพแหง่ชาตสิาขาจงัหวดั......”	ของแตล่ะสาขาจงัหวดั	ทัง้นีไ้มเ่กนิ	2	งวด 

งวดแรกภายในเดอืนธนัวาคม	2554	และงวดที	่2	ไมเ่กนิเดอืนมถินุายน	2555 

1.3)	 สปสช.สาขาจังหวัดจัดทำแผนงาน/โครงการ	(คำนิยามตามประกาศ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารเงิน

กองทุนของสำนักงานสาขาจังหวัด	 พ.ศ.2554)	 ในภาพรวมทั้งหมด	 ที่

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปญัหาเฉพาะหรือ

บริการที่ต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมระดับเขตหรือระดับจังหวัดหรือ

ระดับอำเภอ	 หรืออื่นๆ	 ตามขอบเขตของกิจกรรมและสอดคล้องกับเงื่อนไข

บริการ	หลักเกณฑ์	 วิธีการและอัตราการจ่ายที่	 สปสช.เขต	กำหนด	พร้อม

ทั้งสำเนาให้	 สปสช.เขต	ทราบเพื่อกำกับและติดตาม	 เมื่อสิ้นสุดการดำเนิน
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งานหรือปีงบประมาณให้	 สปสช.สาขาจังหวัดส่งรายงานและรายงานผลต่อ	

อปสข. 

1.4)	 ขอบเขตของกิจกรรมที่ดำเนินการต้องอยู่ภายใต้บริการสร้างเสริม	

สุขภาพและป้องกันโรคสำหรับรายบุคคลและครอบครัว	 และไม่ซ้ำซ้อนกับ

การดำเนินงานของหน่วยบริการ	 ซึ่งขอบเขตของกิจกรรมพอสรุปโดยสังเขป	

ดังนี้	

1.4.1)	บริการแก้ไขปญัหาสุขภาพของประชาชนที่เป็นปญัหาเฉพาะ

หรือภาระโรคที่สำคัญระดับเขต/จังหวัด/อำเภอ	 หรือตามแผนงานสร้าง

เสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่มีความสำคัญระดับประเทศหรือตาม

นโยบายของรัฐบาล		

1.4.2)	บริการร่วมระดับจังหวัดเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริม	

สุขภาพและป้องกันโรคของแม่และเด็ก	 ได้แก่	 การตรวจภาวะพร่อง	 

ไทรอยด์ฮอร์โมนซ้ำเมื่อผลผิดปกติเพื่อวินิจฉัยยืนยันและบริการร่วมอื่นๆ	

ตามสิทธิประโยชน์ที่สามารถพิจารณาดำเนินการร่วมกันในระดับเขต/

จังหวัด/อำเภอ	

1.4.3)	 บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรคเชงิรกุในกลุม่เปา้หมาย 

หรือพื้นที่รับผิดชอบที่ขาดแคลนบริการหรือยังเข้าไม่ถึงบริการ	 หรือการ

จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเสริมเพิ่มเติมตามสิทธิ

ประโยชน์	 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง

และเท่าเทียมกัน  

1.4.4)	 สง่เสรมิการสรา้งเสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรคโดยการมสีว่นรว่ม

ขององค์กรชุมชน	 องค์กรเอกชนและภาคเอกชนที่ไม่ดำเนินการแสวงหา

ผลกำไร	 ทั้งนี้ไม่ซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานของกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	

1.4.5)	อื่นๆ	ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค		

1.4.6)	สำหรับกิจกรรมที่ห้ามดำเนินการ	 ได้แก่	 การศึกษาดูงาน,	

การจัดซื้อ/จัดหาที่ดินสิ่งก่อสร้าง	 และครุภัณฑ์	 และห้ามใช้จ่ายตาม

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธี
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การบริหารเงินกองทุนของสำนักงานสาขาจังหวัด	พ.ศ.2554	 รวมถึงเพื่อ

การบริหารจัดการของหน่วยงาน		

1.5)		กรณีเขต	 13	 กรุงเทพมหานครให้สปสช.เขต	 ปฏิบัติหน้าที่แทน

สาขาจังหวัด	

2)	 จัดสรรตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการสำหรับบริการปฐมภูมิ		

2.1)	 สปสช.แจ้งวงเงินพร้อมหลักเกณฑ์	 กรอบตัวชี้วัดและวิธีการดำเนิน

งานให้สปสช.เขตทราบตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ		

2.2)	 สปสช.เขต	 กำหนดเงื่อนไข	 หลักเกณฑ์	 วิธีการดำเนินงาน	พร้อม

ทั้งชุดตัวชี้วัดคุณภาพเชิงกระบวนการและหรือผลผลิต/ผลลัพธ์	 และอัตรา

การจ่ายเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้	 สปสช.สาขาจังหวัด	 รวมถึง

วงเงินที่จะจัดสรรให้	 สปสช.สาขาจังหวัดให้แล้วเสร็จภายในเดือน

พฤศจิกายน	2554		

2.3)	 สปสช.เขต	 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี	 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติสาขาจังหวัด......”	ของแต่ละสาขาจังหวัดเต็มวงเงิน	(100%)	ภายใน

ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ	2555		

2.4)	 สปสช.สาขาจังหวัดกำหนดประเด็นกระบวนการบริการและบริหาร

จัดการที่เป็นปัญหาร่วมของหน่วยบริการปฐมภูมิในจังหวัด	 ซึ่งจังหวัดมุ่งหวัง

ใหห้นว่ยบรกิารปฐมภมูมิกีารปรบัปรงุหรอืเปลีย่นแปลง	และจดัทำเกณฑช์ีว้ดั 

คุณภาพเชิงกระบวนการ	 วิธีการประเมินและอัตราการจ่าย	 โดยสอดคล้อง

กับเงื่อนไข	 หลักเกณฑ์	 วิธีการและอัตราการจ่ายที่ตกลงกับสปสช.เขต	

พร้อมทั้งสำเนาให้	สปสช.เขตทราบ	

2.5)	 สปสช.สาขาจังหวัดดำเนินการประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิและ

จัดสรรค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการสำหรับบริการ	 

ปฐมภูมิให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม	2555		

2.6)	 สปสช.สาขาจังหวัด	 รายงานผลการประเมินและการจัดสรรให้

หน่วยบริการปฐมภูมิให้	 สปสช.เขตทราบและรายงานต่อ	 อปสข.	 ทั้งนี้การ

บริหารจัดการของ	 สปสช.สาขาจังหวัดจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่	 สปสช.เขตใช้ใน

การพิจารณาจัดสรรวงเงินตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการของทั้งจังหวัดใน

ปีถัดไป	
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2.7)	 กรณีเขต	 13	 กรุงเทพมหานครให้	 สปสช.เขตปฏิบัติหน้าที่แทน

สาขาจังหวัด	

3.5 การกำกับ ติดตาม และประเมินผล 

3.5.1	 ให้	สปสช.สาขาจังหวัดสำเนาแผนงาน/โครงการบริการสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาเฉพาะหรือบริการที่ต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมระดับเขต

หรือระดับจังหวัดหรือระดับอำเภอ	 และบริการเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการสำหรับบริการ

ปฐมภูมิให้	สปสช.เขต	

3.5.2	 สปสช.สาขาจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม	 อปสข.และส่ง	 

รายงานผลการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดแผนงานหรือปีงบประมาณ	

3.5.3	 สปสช.เขตกำกับ	 ติดตามตามแผนงาน/โครงการของ	 สปสช.สาขาจังหวัด	

และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม	สปสช.สาขาจังหวัดและหน่วยบริการ	

 

4. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

4.1 แนวคิด  

	 การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ผ่านมา	 พบว่ายังมีความจำเป็นต้อง

ปรับปรุงการบริการ	 การจัดการ	 ข้อมูลข่าวสาร	 ตลอดจนการกำกับติดตามและประเมินผล	

นอกจากนั้นยังจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการเพื่อรองรับบริการสร้างเสริมสุขภาพ

ใหม	่ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	ปงีบประมาณ	พ.ศ.2555 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงอนุมัติให้มีค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ	

4.2 วัตถุประสงค์ 

4.2.1	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลไก	 การจัดการ	 การจัดบริการและศักยภาพการ	 

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของหน่วยบริการ/อำเภอ/จังหวัด	

4.2.2	 เพื่อให้มีข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นสำหรับการกำกับ	ติดตามและประเมินผล	

4.2.3	 เพื่อพัฒนาการกำกับ	ติดตามและประเมินผล	

4.2.4	 เพื่อพัฒนานวตกรรมการบริการและการบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรค	และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	
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4.3 กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย  

จำนวน	 7.68	 บาทต่อประชากรไทยทุกคน	 เพื่อสนับสนุน	 ส่งเสริมและกระตุ้นให้

หน่วยบริการพัฒนาการจัดบริการ	 ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและมีคุณภาพ	

รวมทั้งการมีข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับประสิทธิผลการบริการสำหรับการกำกับ	 ติดตาม

และประเมินผล	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยบริการ	 การพัฒนารูปแบบการจัด

บริการภาคประชาชน	 และนวัตกรรมการบริการและการบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรค	 โดยให้	 สปสช.บริหารเป็นภาพรวมประเทศพร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขบริการ	

หลักเกณฑ์	 วิธีการและอัตราการจ่าย	 สปสช.แบ่งการบริหารค่าสนับสนุนและส่งเสริมการ

จัดบริการเป็น	2	ส่วน	คือ	

4.3.1	 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการที่ให้	 สปสช.เขตบริหารจัดการโดย

ความเห็นชอบของ	 อปสข.	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้	 สปสช.สาขาจังหวัดและหน่วยงานอื่นใช้

ในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามหลัก

เกณฑ์	และกรอบการดำเนินงานที่ตกลงกัน	

4.3.2	 ส่วนที่เหลือ	 สปสช.บริหารจัดการ	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

สนับสนุน	 และส่งเสริมการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยดำเนินการเอง	

หรือทำสัญญา/ข้อตกลงกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 สถาบันการศึกษา	 และภาค

ประชาชนให้ดำเนินการ	รวมถึงแบ่งจัดสรรให้	สปสช.เขตเพื่อดำเนินการ	

4.4 แนวทางการสนับสนุน/กรอบการดำเนินงาน 

4.4.1	 สปสช.จัดสรรเป็นวงเงินภาพรวมของ	 สปสช.เขตตามจำนวนจังหวัดและ

หน่วยบริการประจำที่รับผิดชอบ	 โดยจัดสรรให้ขั้นต่ำ	 3,000,000	 บาทต่อจังหวัด	 กรณี

จังหวัดที่มีจำนวนหน่วยบริการประจำมากกว่า	14	แห่งขึ้นไปจัดสรรเพิ่มเติมให้ตามจำนวน

หน่วยบริการประจำที่มากกว่า	 14	 แห่ง	 ภายใต้วงเงินรวมทั้งหมดไม่เกิน	 300	 ล้านบาท	

(รวม	 กทม.ด้วย)	 เพื่อจ่ายค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคภายใต้ขอบเขตการดำเนินงานโดยสังเขปดังนี้	

1)	 พัฒนากลไกการบริหารจัดการและการบริการของหน่วยบริการ/หน่วย

บริหารในระดับตำบล	อำเภอ	จังหวัดให้เข้มแข็ง	

2)	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งการบริการและการจัดการของหน่วยบริการ

และหน่วยบริหาร	 รวมถึงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
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3)	 พัฒนาสารสนเทศให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน	 ถูกต้องในฐานข้อมูลของหน่วย

บริการ	 และมีข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ	 ติดตาม	 และประเมินผลระดับอำเภอ	

จังหวัด	เขต	และประเทศ 

4)	 การนิเทศติดตาม	กำกับและประเมินผลโดยส่วนกลางและพื้นที่	

5)	 พัฒนารูปแบบบริการโดยภาคประชาชนตลอดจนนวัตกรรมการบริการ

และการบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค		

ทั้งนี้	สปสช.	จัดสรรค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรคแก่	 สปสช.สาขาจังหวัดผ่าน	 สปสช.เขตโดยบูรณาการไปพร้อมกับ

การจดัสรรคา่สนบัสนนุและสง่เสรมิการจดับรกิารของบรกิารปฐมภมู	ิบรกิารทนัตกรรม 

ส่งเสริมป้องกัน	 บริการการแพทย์แผนไทยและรายการบริการควบคุม	ป้องกันและ

รักษาโรคเรื้อรัง	 ทั้งนี้	 เงื่อนไขวิธีการเป็นไปตามที่	 สปสช.กำหนดให้	 สปสช.เขต

บูรณาการการบริหารจัดการและกำหนดเงื่อนไข	 หลักเกณฑ์	 กรอบการดำเนินงาน

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับบริการปฐมภูมิพร้อมวงเงิน

ทั้งหมดที่จัดสรรให้	สปสช.สาขาจังหวัดโดยผ่านความเห็นชอบของ	อปสข.	อย่างช้า

ภายในเดือนพฤศจิกายน	2554	ให้	สปสช.สาขาจังหวัดจัดทำแผนงาน/โครงการตาม

ที่ได้ตกลงกันไว้ใน	 อปสข.	 พร้อมสำเนาแผนงาน/โครงการให้	 สปสช.เขต	 ภายใน

เดือนธันวาคม	 2554	 สปสช.เขตแจ้งโอนเงินให้	 สปสช.สาขาจังหวัดเต็มวงเงินงวด

เดียวภายในเดือนธันวาคม	2554	

 

4.4.2	 ส่วนที่เหลือ	 สปสช.เป็นผู้บริหารจัดการภายในขอบเขตการดำเนินงาน

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 โดยแสวงหาความ

ร่วมมือกับกรมวิชาการและสำนักภายในกระทรวงสาธารณสุข	หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและ

เอกชน	 สถาบันการศึกษา	 และภาคประชาชน	 รวมถึงการดำเนินการด้วยตนเองหรือ

จัดสรรเพิ่มเติมให้	สปสช.เขตเป็นผู้ดำเนินการ	กรณี	สปสช.เขตทำข้อตกลงหรือสัญญากับ

หน่วยงานองค์กรดังกล่าว	 การจัดสรรและการโอนเงินเป็นไปตามที่	 สปสช.เขต	 กำหนด	

ทั้งนี้	การพัฒนาแผนงาน/โครงการอย่างช้าต้องไม่เกินเดือนมิถุนายน	2555	
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4.5 การกำกับ ติดตาม และประเมินผล 

4.5.1	 ให้	 สปสช.สาขาจังหวัดและหน่วยงานอื่นส่งสำเนาแผนงาน/โครงการให้	

สปสช.เขต 

4.5.2	 สปสช.เขตนิเทศติดตาม	 กำกับตามแผนงาน/โครงการที่สปสช.สาขาจังหวัด

และหน่วยงานแจ้ง		

4.5.3	 สปสช.สาขาจังหวัดและหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม	

อปสข.และส่งรายงานผลการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดแผนงานหรือปีงบประมาณ	

 

5. บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน 

จำนวน	 16.60	 บาทต่อประชากรไทยทุกคน	 เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการทันตกรรมส่งเสริม

ป้องกันผสมผสานกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไปสำหรับคนไทยทุกคน	 โดยให้

ความสำคัญกับกลุ่มเด็กนักเรียนประถมศึกษา	 เด็กปฐมวัย	 และกลุ่มหญิงมีครรภ์	 โดย	 

รายละเอียดการบริหารจัดการรวมอยู่ในรายการ	 “การบริหารจัดการค่าบริการทันตกรรมส่งเสริม

ป้องกันและทันตกรรมประดิษฐ์”	

 

6. บทบาทของหน่วยงานสำหรับการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

6.1 หน่วยบริการประจำและเครือข่าย 

6.1.1	 จัดทำแผนงาน/โครงการและเป้าหมายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคร่วมกับเครือข่ายหน่วยบริการตามที่ได้ตกลงกับ	สปสช.สาขาจังหวัด 

6.1.2	 ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามสิทธิประโยชน์ทั้งในและนอก

หน่วยบริการและบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบริการ	 และจัดส่ง

ข้อมูลตามระบบรายงานและโปรแกรมที่กำหนด		

6.1.3	 จัดทำทะเบียนข้อมูลผู้เข้ารับบริการ	 เพื่อให้สามารถติดตามได้ในรายที่จำเป็น

ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องหรือส่งต่อเพื่อการรักษา	

6.1.4	 กรณีหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้บริหารจัดการค่าบริการ

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดย	 คปสอ.	 แนวใหม่ที่มีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง	 

ส่วนท้องถิ่น	และภาคประชาชน		
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6.1.5	 ประสาน	 ติดตามรวบรวม	 วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของเครือข่าย

หน่วยบริการพร้อมจัดส่งให้	 สปสช.สาขาจังหวัดเป็นรายเดือนตามรูปแบบวิธีการที่	

สปสช.สาขาจังหวัด	กำหนด	

6.2 สปสช. สาขาจังหวัด 

6.2.1	 เป็นหน่วยบริหารจัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในภาพรวม

ของจังหวัดรวมถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประชาชนสิทธิอื่น	 และ

สำหรับเขตพื้นที่	

6.2.2	 มีอำนาจในการปรับเกลี่ยเป้าหมาย	 และค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคของหน่วยบริการประจำและเครือข่ายในจังหวัดที่โปร่งใสและตรวจสอบได้		

6.2.3	 จัดทำแผนงาน/โครงการที่บูรณาการหรือแยกเป็นการเฉพาะตามความ	 

เหมาะสม	ซึ่งครอบคลุมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่รับผิดชอบของจังหวัด	

6.2.4	 พัฒนาระบบ	กลไก	การบริหารจัดการ	อาทิ	

1)	 มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรคที่ชัดเจนในระดับจังหวัด 

2)	 มีการพัฒนาระบบรายงานและการจัดการข้อมูล	 ผลการดำเนินงานเพื่อ

การกำกับ	ติดตาม	ประเมินผล	

3)	 มีการพัฒนาระบบการกำกับ	 ติดตาม	 ประเมินผลการดำเนินงาน		 

ผลการใช้จ่ายค่าบริการ	

6.2.5	 พัฒนาศักยภาพและบริหารจัดการให้มีการกระจายกำลังคนอย่างเหมาะสม	

6.2.6	 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายค่าบริการต่อที่ประชุม	 อปสข.	 และ

นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดแผนงาน/โครงการหรือสิ้นปีงบประมาณ	

6.3 สปสช.เขต  

6.3.1	 ชี้แจง	 ทำความเข้าใจแนวคิด	 กรอบการบริหารเงิน	 แนวทางการจัดสรร/

กรอบการดำเนินงาน	 การกำกับ	 ติดตามและประเมินผลบริการสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรครวมทั้งให้คำปรึกษาแก่	สปสช.สาขาจังหวัด	หน่วยบริการ	และหน่วยงานอื่นใน

พื้นที่  

6.3.2	 บริหารจัดการ	 รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขบริการ	 หลักเกณฑ์	 วิธีการและ

อัตราการจ่าย	ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค		
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6.3.3	 ประสานและสร้างความร่วมมือกับหน่วยบริการ/หน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนเพื่อจัดให้มีบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่		

6.3.4	 นิเทศติดตาม	 กำกับและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายค่าบริการ

ของ	 สปสช.สาขาจังหวัด	 หน่วยบริการ	 หน่วยงานอื่น	 และกองทุนหลักประกันสุขภาพ	 

ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	

6.3.5	 รายงานผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายค่าบริการต่อท่ีประชุม	สปสช.	 รวม

ทั้งรายงานสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ		

 

7. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ต้องการ และทิศทางการจัดสรร 

7.1 ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ต้องการ 

7.1.1	 มารดาสามารถเข้าถึงบริการฝากครรภ์ตั้งแต่อายุครรภ์ไม่เกิน	 12	 สัปดาห์	

บริการฝากครรภ์และหลังคลอดตามสิทธิประโยชน์และแนวทางการบริการของกรมอนามัย	

การตรวจคัดกรองที่จำเป็น	 ไม่ควรมีการเสียชีวิตจากการคลอดและตกเลือดหลังคลอด	

รวมทั้งการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	

7.1.2	 เด็กอายุ	0-1	ปี	ควรมีน้ำหนักแรกเกิดไม่น้อยกว่า	2,500	กรัม	เข้าถึงบริการ

ตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน	 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่จำเป็น	 การ

ติดตามการเจริญเติบโตและการประเมินระดับพัฒนาการ	 ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้

ด้วยวัคซีน	

7.1.3	 เด็กอายุ	 1-5	 ปี	 เข้าถึงบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่จำเป็น	 การติดตาม

การเจริญเติบโตและการประเมินระดับพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์	 ไม่เจ็บป่วย

ด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	

7.1.4	 เด็กอายุ	 6-12	 ปี	 ที่อยู่ในโรงเรียนเข้าถึงบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่

จำเป็น	 การติดตามการเจริญเติบโต	 การตรวจสุขภาพและร่างกาย	 การตรวจวัดสายตา

และการได้ยิน	โรงเรียนประถมศึกษาได้รับบริการอนามัยโรงเรียน	

7.1.5	 เยาวชนอายุต่ำกว่า	20	ปีมีอัตราการตั้งครรภ์ลดลง	

7.1.6	 หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานและอยู่กินกับสามีเข้าถึงบริการวางแผน

ครอบครัว	
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7.1.7	 ผู้ใหญ่อายุ	 30-60	 ปี	 เข้าถึงบริการตรวจคัดกรองภาวะโรคซึมเศร้า	 บริการ

ตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกลุ่ม	Metabolic	 และการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ในเพศหญิง	 มีสัดส่วนของการออกแรง/ออกกำลังกายพอเพียงเพิ่มขึ้น	 สัดส่วนการกินผัก

และผลไม้มากขึ้น	 มีน้ำหนัก(ดัชนีมวลกาย)และหรือรอบเอวที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น	 การสูบ

บุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ลดลง		

7.1.8	 ผู้สูงอายุ	 60	 ปีขึ้นไป	 เข้าถึงบริการตรวจคัดกรองภาวะโรคซึมเศร้า	 บริการ

ตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกลุ่ม	 Metabolic	 มีสัดส่วนของการออกแรง/ออก

กำลังกายพอเพียงเพิ่มขึ้น	 สัดส่วนการกินผักและผลไม้มากขึ้น	 มีน้ำหนัก	 (ดัชนีมวลกาย)	

และหรือรอบเอวที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น	การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ลดลง		

สปสช.จะจัดให้มีการสำรวจในชุมชนแบบภาคตัดขวาง	 ประชากรตัวอย่างประกอบด้วย

กลุ่มต่าง	 ๆ	 ที่กล่าวมาข้างต้น	 และสะท้อนความเป็นตัวแทนระดับจังหวัด	 เขต	 และประเทศ	

ดำเนินการสำรวจโดยสถาบันทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอทุกปี	 นอกจากนั้นอาจสำรวจในกลุ่ม

เป้าหมายเฉพาะบางกลุ่มทางไปรษณีย์	 ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา	 สปสช.จะใช้ข้อมูล

จากหลายแหล่งรวมทั้งระบบรายงานข้อมูลส่วนบุคคล	 OP/PP/IP	 Individual	 Record	 (18	 แฟ้ม)	

เพื่อติดตามและประเมินผลบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

 

8. ทิศทางการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย 

การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้หน่วยบริการและ

สปสช.สาขาจังหวัดในปีงบประมาณต่อๆ	 ไป	 สปสช.จะให้ความสำคัญกับการจัดสรรและจ่าย

ตามคุณภาพผลงานบริการของหน่วยบริการและคุณภาพการบริหารจัดการของจังหวัดมากขึ้น	

นอกเหนือจากการจัดสรรแบบเหมาจ่ายรายหัวตามจำนวนประชากร	
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ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 

ชื่อ – นามสกุล รับผิดชอบงาน 
โทรศัพท์ /Email 

ติดต่อ 

นพ.กฤช ลี่ทองอิน  

(ผู้จัดการกองทุน	P&P)	

บริหารจัดการกองทุน	P&P	ภาพ

รวมทั้งหมด	

 

สนง. 0-2141-5066 

มือถือ 0-8475-1161-9 

Grit.l@nhso.go.th	

นส.กฤษณา	จงส่งเสริม	

 

กำกับ	ติดตาม	ประเมินผลการ

ดำเนิน	P&P	ในส่วนกลางและพื้นที่	

สนง. 0-2141-4203 

มือถือ 0-8475-1162-7 

Kritsana.j@nhso.go.th 

นายวัลลภ	คชบก	 ดำเนินการจัดสรร	กำกับ	ติดตาม	

การเบิกจ่ายงบ	P&P	

สนง. 0-2141-4206 

มือถือ 0-8475-1162-8 

Wallop.k@nhso.go.th 

นางกาญจนา	ศรีชมภู	

 

 

นางพรพจนารถ	ขะชาตย์	

พัฒนา	และออกแบบระบบการ

จัดสรรและจัดทำข้อเสนอการบริหาร

จัดการกองทุน	P&P	

ดำเนินงาน	จัดสรร	กำกับติดตาม

การเบิกจ่ายงบ	P&P	

สนง. 0-2141-4205 

มือถือ 0-8996-9648-2 

Kanchana.s@nhso.go.th		

สนง. 0-2141-4299 

มือถือ 0-89019-7513 

pornpodjanad.k@nhso.go.th	

นางสุวภรณ์	มาสุข พัฒนา	และออกแบบระบบการ

จัดสรรและจัดทำข้อเสนอการบริหาร

จัดการวัคซีน	EPI	และวัคซีน

ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	

สนง. 0-2141-4062 

มือถือ 0-8117-0400-3 

Suwaporn.m@nhso.go.th	

นส.จารวี	รัตนยศ	

 

 

ดำเนินงานจัดสรรและเบิกจ่ายงบ	

P&P	ติดตาม	ประเมินผลการ

ดำเนินงาน	P&P	ในพื้นที่และงาน

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	

สนง. 0-2141-4274 

มือถือ 0-84-438-1824 

Jarawee.r@nhso.go.th	

นางศศิธร	ไชยสิทธิพร	

 

 

ติดตาม	ประเมินผลการดำเนินงาน		

P&P	ในส่วนงบ	P&P	Expressed	

demand		

สนง. 0-2141-4190 

มือถือ 0-84438-4866 

Sasithon.c@nhso.go.th	
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ชื่อ – นามสกุล รับผิดชอบงาน 
โทรศัพท์ /Email 

ติดต่อ 

นางอรจิตต์	บำรุงสวัสดิ์	

(ผู้จัดการกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่) 

บริหารจัดการงบประมาณกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

หรือพื้นที่ภาพรวม	

สนง. 0-2141-5051 

มือถือ 0-8475-1094-3 

Orajitt.b@nhso.go.th 

นางกฤดาญชล	ีเพญ็ภาค	 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่  

สนง. 0-2141-4213 

มือถือ 0-8992-1133-0 

kriddanchalee.p@nhso.go.th 

 

กรณีมีพบปัญหาการบันทึกผลงานในโปรแกรม ติดต่อผู้รับผิดชอบโปรแกรมบันทึกข้อมูล  

ชื่อ - นามสกุล ดูแลโปรแกรมรายงาน โทรศัพท์ /Email ติดต่อ 

นางพรพิมล	ศิริมัย	 โปรแกรมวคัซนีไขห้วดัใหญ่	 IT	Help	desk	02-141-4200,		

02-1414231-34 

นพ.ภทัรวนิทร	์อตัตะสาระ 

 

 

นางสมจิตร ประภากร 

Cervical	Screening	Program	 สนง. 0-2354-7025-29 ต่อ 2400 

มือถือ 0-8193-5733-4  

nciict@yahoo.com 

สนง. 0-2354-7025-29 ต่อ 2602 

มือถือ 0-81703-982-9  

somjit_nci@hotmail.com	
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9.การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริมป้องกันและทันตกรรม
ประดิษฐ์
 

1. แนวคิด 

ปัจจุบันประชาชนไทยทุกกลุ่มอายุยังมีแนวโน้มประสบปัญหาสุขภาพช่องปากสูงขึ้น	 เพื่อ

เพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน	 และสามารถควบคุมสถานการณ์การเกิด	 

โรคช่องปากในระยะยาว	คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เห็นชอบให้แยกการบริหาร

จัดการค่าบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันไว้เป็นรายการเฉพาะเพิ่มเติม	 เพื่อให้หน่วยบริการจัด

บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันผสมผสานกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับ

ประชาชนทุกคน	 รวมถึงการจัดบริการทันตกรรมประดิษฐ์	 (ฟันเทียม)	 แก่ผู้มีสิทธิ	 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้สามารถเข้ารับบริการได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ	

อย่างไรก็ตาม	 ค่าบริการดูแลรักษาโรคหรือภาวะทันตสุขภาพได้รวมอยู่ในงบอัตราเหมาจ่าย

บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทั่วไปที่หน่วยบริการได้รับอยู่แล้ว		

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1	 เพื่อควบคุมสภาวะสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษาโดย

บูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก	ป้องกันโรค	และรักษาทางทันตกรรม 

2.2	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 

2.3	 เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการทันตกรรมประดิษฐ์	 (ฟันเทียม)	 ได้อย่างทั่วถึง	 อันจะ	 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น 

 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

3.1	 กรณีทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน	กลุ่มเป้าหมายหลัก	คือ	 
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3.1.1	 กลุ่มเด็กนักเรียนประถมศึกษา	 (เน้นเด็กนักเรียนชั้น	 ป.1	 โดยจัดบริการ	 

ทันตกรรมผสมผสาน	(Comprehensive	care)1 ส่วนชั้นอื่นให้บริการตามความเหมาะสม)	

3.1.2	 เด็กปฐมวัย	 

3.1.3	 กลุ่มหญิงมีครรภ์	  

3.2	 กรณีทันตกรรมประดิษฐ์	เน้นความสำคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุ		

 

4. กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย  

4.1	 บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน	 จัดสรรในอัตรา	 16.60	บาทต่อประชากรไทยทุกคน

โดยกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ	 90	 ให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน	 และไม่เกิน

ร้อยละ	 10	 เป็นค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน	 โดยมีการ

บริหารจัดการดังนี้	

4.1.1	 ค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน	จัดสรรในอัตรา	15.45	บาทต่อประชากร

ไทยทุกสิทธิ	และบริหารจัดการเป็น	2	ส่วน	คือ	

1)	 ค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่จัดบริการระดับจังหวัดในอัตรา	

1.72	 บาทต่อประชากรไทยทุกคน	 จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน	 

แบบเหมาจ่ายรายหัวให้	สปสช.สาขาจังหวัด	

2)	 ค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกันในกลุ่ม	 

เป้าหมายหลักในอัตรา	 13.73	 บาทต่อประชากรไทยทุกคน	 จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย	 

ทันตกรรมส่งเสริมป้องกันแบบเหมาจ่ายรายหัวให้หน่วยบริการประจำ	

1 Comprehensive care ได้แก่ การให้บริการทันตกรรมส่งเสริม ป้องกัน และรักษาดังนี้ 

1.  การให้บริการทันตกรรมส่งเสริม ได้แก่ ให้คำแนะนำ ส่งเสริมการแปรงฟนั และควบคุม

การบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม 

2.  การให้บริการทันตกรรมป้องกัน ได้แก่ เคลือบหลุมร่องฟันในฟันแท้ซี่ 6 และให้ฟลูออ

ไรด์เสริมที่เหมาะสม 

3.  การให้บริการทันตกรรมรักษา ได้แก่ การให้บริการอุดฟนัแท้ซี่ 6 และ การควบคุมการ

ติดเชื้อและการลุกลามของฟันผุ (control infection and caries progression control) 

เน้นในฟนัน้ำนมซี่ D และ E 
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4.1.2	 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน	 ในอัตรา	

1.15	 บาทต่อประชากรไทยทุกคน	 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ	 โดยการจ่ายเป็นไปตาม

เงื่อนไข	หลักเกณฑ์	และอัตราที่	สปสช.กำหนด	

4.2	 บริการทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันเทียม)	 จัดสรรในอัตรา	 4.09	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทันตกรรมประดิษฐ์(ฟันเทียม)	 โดย	 สปสช.	

บริหารรวมกับรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดโรค	 (Instruments)	 รวมทั้งใช้หลัก

เกณฑ์การจ่ายเดียวกัน	 และบริหารโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 เพื่อให้

ประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรมประดิษฐ์ได้อย่างทั่วถึง	

 

5. แนวทางสนับสนุน/หลักเกณฑ์การจัดสรร 

5.1 ค่าบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน  

5.1.1	 ค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่จัดบริการระดับจังหวัด		

1)	 แนวทางการจัดสรร/	การโอนค่าใช้จ่าย	

1.1)	จัดสรรแบบเหมาจ่ายรายหัว	จำนวน	1.72	บาทต่อประชากรไทย

ทุกคนให้กับ	 สปสช.สาขาจังหวัด	 โดยกองทุนทันตกรรมแจ้งวงเงิน	 

การจัดสรรแก่	 สปสช.สาขาจังหวัด	 ผ่าน	 สปสช.เขต เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย	 

ทันตกรรมส่งเสริมป้องกันสำหรับรายบุคคลและครอบครัวตามแผนงาน/

โครงการการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากระดับจังหวัดตาม

ยุทธศาสตร์ระดับประเทศและจังหวัด	 สอดคล้องตามสภาพปัญหาและ

บริบทของพื้นที่		

1.2)	การพัฒนาแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากระดับ

จังหวัดให้ดำเนินการ	 โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	 

ช่องปากระดับจังหวัด และพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการโดย	 

คณะทำงานทันตสาธารณสุขระดับ	 สปสช.เขตที่ ได้รับแต่งตั้งจาก	 

คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่	

1.3)	 สปสช.เขต	แจ้งแผนงาน/โครงการ	และยืนยันวงเงินที่จะจัดสรรของ

แต่ละจังหวัดให้	สปสช.	เพื่อโอนงบประมาณ	
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1.4)	 สปสช.	 จะโอนค่าใช้จ่าย	 100%	 ให้กับ	 สปสช.สาขาจังหวัด	 เมื่อ	

สปสช.เขต	แจ้งยืนยันวงเงินที่จะจัดสรรของแต่ละจังหวัด	

1.5)	 สปสช.เขตกำกับติดตาม	ประเมินผลและรวบรวมรายงาน	 ผลการ

ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากจาก	 สปสช.	

สาขาจังหวัดและรายงาน	สปสช.		

1.6)	 การจัดสรรค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่จัดบริการระดับ

จังหวัด	 ในปีงบประมาณถัดไปจะพิจารณาตามผลงาน	 คือ	 แผนงาน/

โครงการระดับจังหวัดมีการใช้จ่ายค่าบริการเพื่อดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ

ช่องปากเป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุนทันตกรรม	

2)	 ขอบเขตกิจกรรม		

งบค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่จัดบริการระดับจังหวัด	 เป็น	 

ค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริมป้องกันสำหรับรายบุคคลและครอบครัวที่บริหาร

จัดการโดยระดับจังหวัด	 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน	

มีขอบเขตโดยสังเขปดังนี้	

2.1)	 จัดบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่หรือ

ตามยุทธศาสตร์สุขภาพช่องปากระดับจังหวัดและระดับประเทศ	 	

2.2)	 จัดบริการร่วมระดับจังหวัดซึ่งหน่วยบริการไม่สามารถจัดบริการได้

ด้วยตนเองหรืออาจจัดบริการไม่ได้ผลดี		

2.3)	 จัดบริการเชิงรุกเข้าไปในพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนบริการ

หรือยังเข้าไม่ถึงบริการ		

2.4)	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยบริการภาคเอกชน	 ชุมชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ในการจัดบริการ	

2.5)	 จัดบริการเสริมเพิ่มเติมในกลุ่มเป้าหมายอื่น	 ได้แก่	 กลุ่มเยาวชน	

(มัธยมศึกษาขึ้นไป)	 วัยทำงาน	 และกลุ่มอื่นๆ	 เช่น	 กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน	 

ผู้พิการ	หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมเป็นต้น	

ทั้งนี้แผนงาน/โครงการข้างต้น	 ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพ	 

ช่องปากของหน่วยบริการประจำ	
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ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและกระตุ้นการจัดบริการระดับจังหวัด	 ไม่ใช่เป็นค่าใช้

จ่ายพัฒนาระบบ	กลไก	สารสนเทศ	หรือศักยภาพของหน่วยบริการและบุคลากร	หากต้องการ

ใช้เพื่อการพัฒนาดังกล่าว	 ให้ใช้จ่ายจากงบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการทันตกรรม	 

ส่งเสริมป้องกัน	และห้ามใช้จ่ายดังที่ระบุในประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เรื่อง	 

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารเงินกองทุนของสำนักงานสาขาจังหวัด	พ.ศ.2554	

 

3)	 ขั้นตอนการดำเนินงาน	มีดังนี้	
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5.1.2	 ค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก	 และทันตกรรมป้องกันในกลุ่มเป้าหมาย

หลักระดับหน่วยบริการประจำ	

1)	 แนวทางการจัดสรร/การโอนค่าใช้จ่าย	

1.1)	 จัดสรรแบบเหมาจ่ายรายหัวจำนวน13.73	 บาทต่อประชากรไทย	 

ทุกสิทธิให้กับหน่วยบริการประจำ	 โดยกองทุนทันตกรรมแจ้งวงเงินผ่าน	

สปสช.เขต	 และให้	 สปสช.สาขาจังหวัดพิจารณาปรับเกลี่ยวงเงินและตกลง

เป้าหมาย/ผลงานกับหน่วยบริการประจำ	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทันตกรรม	 

ส่งเสริมป้องกันสำหรับรายบุคคลและครอบครัวตามแผนงาน/โครงการสร้าง

เสริมสุขภาพช่องปาก	 ทันตกรรมป้องกัน	 โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเด็ก

นักเรียนประถมศึกษา	 เด็กปฐมวัย	 หญิงตั้งครรภ์	 ในการดำเนินงาน	 

จัดบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันแก่กลุ่มเป้าหมายควรบูรณาการไปกับการ

ดูแลรักษาทันตกรรม	 (ซึ่งค่าใช้จ่ายได้รวมอยู่ในงบอัตราเหมาจ่ายบริการ	 

ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทั่วไปที่หน่วยบริการได้รับอยู่แล้ว)	 และบูรณาการ	 

กับงานอนามัยโรงเรียนสำหรับกลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียน		

1.2)	 การจัดทำแผนงาน	 /โครงการบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก	 

ทันตกรรมป้องกันในกลุ่มเป้าหมายหลักให้ดำเนินการจัดทำ	 โดยคำนึงถึง	 

การมีส่วนร่วมของ	 รพ.สต.(สถานีอนามัย)ในพื้นที่	 /องค์กรปกครองส่วน	 

ท้องถิ่น/ภาคประชาชน/ทันตบุคลากร	

1.3)	 ใหค้ณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุระดบัอำเภอ	 (คปสอ.ใหม)่ 

ที่ มี ก า ร เพิ่ มองค์ป ระกอบผู้ แทนจากองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น		 

ภาคประชาชนและทันตบุคลากร	 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายและจัดทำแผน

เสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด

พิจารณาอนุมัติ	

1.4)	 การโอนค่าใช้จ่าย	แบ่งเป็น	2	ระยะ	ดังนี้	

ระยะที่	 1	 สปสช.	 จะโอนค่าใช้จ่าย	 ร้อยละ	 80	 ให้กับหน่วยบริการ

ประจำ	โดยแบ่งการโอนเป็น	2	งวด	ดังนี้	

	 งวดที่	 1	 สปสช.	 จะโอนค่าใช้จ่ายล่วงหน้าประมาณร้อยละ	 25	

สำหรับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 เฉพาะ



192	 |		คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ปีงบประมาณ	2555

ประชากรผู้มีสิทธิ	 UC	 พร้อมการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว	 (ค่าบริการ

ทางการแพทย์)	

	 	 	 งวดที่	 2	 สปสช.โอนค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการในสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สังกัดอื่นๆ	ทั้งประชากรสิทธิ	UC	และ

ประชากรสิทธิ	NON-UC	จนครบร้อยละ	80	เมื่อ	สปสช.	สาขาจังหวัด	แจ้ง

ยืนยันวงเงินที่จะจัดสรรให้หน่วยบริการประจำผ่าน	สปสช.เขต	

	 ระยะที่	 2	 สปสช.จะโอนค่าใช้จ่ายร้อยละ	 20	 ให้กับหน่วยบริการ

ประจำเมื่อ	 สปสช.	 สาขาจังหวัด	 แจ้งยืนยันวงเงินที่จะจัดสรรให้	 

หน่วยบริการประจำบันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรมยิ้มสดใสแล้ว	

	 	 ทั้งนี้	 สามารถปรับเกลี่ยการจัดสรรค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน

ระดับหน่วยบริการทั้ง	 2	 ระยะได้	 แต่ให้อยู่ภายใต้การพิจารณาของ	 

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด	

1.5)	 การจัดสรรค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพช่องปากให้กับหน่วยบริการ

ในปีงบประมาณถัดไปจะพิจารณาตามผลงาน	 คือ	 หน่วยบริการมีการ

รายงานข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานให้บริการทันตกรรม	 ตามตัวชี้วัด	 และ

ระยะเวลาที่กำหนด	

2)	 ขอบเขตกิจกรรม		

2.1)	 การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก	ทันตกรรมป้องกันในเด็ก

ประถมศึกษาตามชุดสิทธิประโยชน์	 โดยเน้นการจัดบริการทันตกรรมแบบ

ผสมผสานในเด็กประถมศึกษาปีที่	1	

2.2)	 การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก	 ทันตกรรมป้องกันใน

หญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย	ตามชุดสิทธิประโยชน์	

2.3)	 ให้หน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU)/สอ./องค์กรอื่นๆ	 เสนอแผนงาน/

โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่จะดำเนินการแก่ประชาชนในพื้นที่	 โดย

เป็นการแก้ปญัหาที่สอดคล้องกับสภาพปญัหา	และบริบทของพื้นที่	

2.4)	 ค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกันที่	 

หน่วยบริการประจำได้รับเข้าเป็นเงินบำรุง	 การใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบเงิน

บำรุงกระทรวงสาธารณสุข		



193

ส่วนที่2

การบริหารงบบริการทางการแพทย์	เหมาจ่ายรายหัว	ปีงบประมาณ	2555 

3)	 ขั้นตอนการดำเนินงาน	มีดังนี้	

 

ทั้งนี้การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริมป้องกันของเขตบริการสาธารณสุขนำร่อง	

(เขต	9	นครราชสีมา	เขต13	กรุงเทพมหานคร)	สามารถกำหนดแนวทางการเป็นอย่างอื่นได้และ

มีรายงาน	ข้อมูล	ผลการดำเนินงานตามที่	สปสช.กำหนด	
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5.2 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน 

	 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการจะจัดสรรให้แก่	สปสช.สาขาจังหวัด	หน่วยงาน	

องค์กรต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงการดำเนินงานของ	 สปสช.	 /	 สปสช.เขต	 เพื่อสนับสนุนการ

พฒันาระบบ	กลไกการบรหิารจดัการ	การพฒันาศกัยภาพหนว่ยบรกิารและบคุลากร	การพฒันา

สารสนเทศ	 การสื่อสารความเสี่ยงและให้การทันตสุขศึกษา	 การพัฒนานวัตกรรม	 การกำกับ

ติดตามและประเมินผล	ให้สามารถดำเนินงานทันตกรรมส่งเสริมป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ		

	 สปสช.	 จัดสรรค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันแก่

สปสช.สาขาจังหวัดผ่าน	 สปสช.เขตโดยบูรณาการไปพร้อมกับการจัดสรรค่าสนับสนุนและ	 

ส่งเสริมการจัดบริการของบริการปฐมภูมิ	 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 บริการ	 

การแพทย์แผนไทยและรายการบริการควบคุม	ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง	ทั้งนี้	เงื่อนไข	วิธีการ	

เป็นไปตามที่	 สปสช.กำหนดให้	 สปสช.เขตบูรณาการการบริหารจัดการและกำหนดเงื่อนไข		 

หลักเกณฑ์	กรอบการดำเนินงาน	สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับบริการ

ปฐมภูมิพร้อมวงเงินทั้งหมดที่จัดสรรให้	 สปสช.สาขาจังหวัดโดยผ่านความเห็นชอบของ	อปสข.	

อย่างช้าภายในพฤศจิกายน	 2554	 ให้สปสช.สาขาจังหวัดจัดทำแผนงาน/โครงการตามที่ได้ตกลง

กันไว้ใน	อปสข.	พร้อมสำเนาแผนงาน/โครงการให้สปสช.เขตภายในเดือน	ธันวาคม	2554		

	 กรณีที่	สปสช.เขต	ทำข้อตกลงหรือสัญญากับหน่วยงานอื่นการจัดสรรและการโอนเงิน

เป็นไปตามที่	 สปสช.เขตกำหนด	 ทั้งนี้	 การพัฒนาแผนงาน/โครงการอย่างช้าต้องไม่เกินเดือน

มิถุนายน	 2555	 สปสช.จะโอนเงินให้	 สปสช.สาขาจังหวัดเต็มวงเงินงวดเดียวภายในเดือน	

ธันวาคม	2554	

5.3 ค่าบริการทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันเทียม) 

5.3.1 แนวทางการจัดสรร  

จัดสรรงบประมาณจำนวน	 4.09	 บาทต่อประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	 เพื่อเป็นค่าชดเชยบริการให้แก่หน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชนในระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ที่ได้ให้บริการใส่ฟันเทียมแก่ผู้มีสิทธิหลักประกัน

สุขภาพเท่าที่ทันตแพทย์เห็นจำเป็น	 โดยเน้นการให้บริการในผู้สูงอายุ	 60	 ปีขึ้นไป	

(สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	รวมสิทธิว่าง)	ตามรายการที่ระบุในบัญชีประเภท
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และอัตราราคากลางค่าอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรคภายใต้ระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ปีงบประมาณ2555	

5.3.2	 ขั้นตอนการดำเนินการ	

1)	 หน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการฟันเทียมตามที่เกิดขึ้น

จริง	 ไม่เกินราคากลางที่กำหนดในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อ

บริการสาธารณสุขปีงบประมาณ	2555	

2)	 หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการด้วยโปรแกรม	 E-Claim	 โดยการ

บันทึกต้องระบุรหัสอุปกรณ์ฟันเทียมตามที่ให้บริการจริงตามบัญชีประเภทและอัตรา

ราคากลางค่าอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรคภายใต้ระบบ	 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ปีงบประมาณ2555	ส่งไปยัง	สปสช.	ภายใน	30	 วัน

หลังให้บริการ		

3)	 สปสช.	 จะจ่ายชดเชยค่าบริการ	 ตามราคาที่หน่วยบริการเรียกเก็บ	 แต่

ไม่เกินราคากลางของแต่ละรายการตามที่กำหนดในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับ

ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ	 2555	 ทั้งการให้บริการ	 กรณีผู้ป่วย

นอก	หรือกรณีผู้ป่วยใน	

4)	 สปสช.	ทำการตดัขอ้มลูตามรอบทีก่ำหนด	พรอ้มทัง้	พจิารณาตรวจสอบ 

และออกรายงานการจ่ายเงินจริงให้หน่วยบริการทราบทาง	www.nhso.go.th/acc		

ในกรณีที่หน่วยบริการต้องการอุทธรณ์การจ่ายชดเชยบริการฟันเทียมให้เป็น

ไปตามแนวทางปฎิบัติในการอุทธรณ์	การจ่ายชดเชย	ตามที่กำหนดในคู่มือแนวทาง

ปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ	2555	

 

6. ตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผล 

6.1	 ตัวชี้วัด	

6.1.1	 ตัวชี้วัดกระบวนการ	

1)	 ตัวชี้วัดกระบวนการระดับจังหวัด	

1.1)	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก

ระดับจังหวัดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่อย่างน้อย	3	ครั้งต่อปี	
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1.2)	มีระบบการจัดเก็บและฐานข้อมูลสภาวะทันตสุขภาพในภาพรวม

ของระดับจังหวัด	

2)	 ตัวชี้วัดกระบวนการระดับอำเภอ	

2.1)	มีคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอที่ประกอบด้วยทันต

บุคลากร	ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และผู้แทนภาคประชาชน	

2.2)	มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ	

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่อย่างน้อย	3	ครั้ง/	ปี		

3)	 ให้คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอ	 สรุปและรวบรวมผล

การดำเนินงานในระดับอำเภอ	 (ผลการดำเนินงาน	 9	 เดือน	ตั้งแต่	 ตุลาคม	 2554-

มิถุนายน	 2555)	 และส่งให้กับคณะกรรมการพัฒนาระบบริการสุขภาพช่องปาก

ระดับจังหวัดภายในเดือนกรกฎาคม	 2555	 เพื่อรวบรวมเอกสารสรุปผลการดำเนิน

งานของจังหวัดทั้งหมดส่งให้	 สปสช.เขตเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

กระบวนการระดับจังหวัดและระดับอำเภอให้กับกองทุนทันตกรรม	 ภายในเดือน

สิงหาคม	พ.ศ.2555	โดยประเด็นในการจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน	มีดังนี้		

3.1)	 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด	

3.1.1)	สรุปย่อรายละเอียด	 /ผลลัพธ์	ของแผนงาน/โครงการที่ได้รับ

การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและ

กระตุ้นการจัดบริการระดับจังหวัด	

3.1.2)	รายงานการประชุม	 ในแต่ละครั้งที่มีการพิจารณาและ

ติดตามงานแผนดำเนินงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและ

กระตุ้นการจัดบริการระดับจังหวัด	

3.1.3)	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	 

ช่องปากระดับจังหวัด	

3.2)	 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ		

3.2.1)	สรุปย่อรายละเอียด/ผลลัพธ์	 ของโครงการที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณในการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากทันตกรรม

ป้องกันและรักษาในกลุ่มเป้าหมายหลักในพื้นที่	
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3.2.2)	รายงานการประชุม	 ในแต่ละครั้งที่มีการพิจารณาและ

ตดิตามงานแผนดำเนนิงาน/โครงการสรา้งเสรมิสขุภาพชอ่งปาก	ทนัตกรรม 

ป้องกันและรักษาในกลุ่มเป้าหมายหลักในพื้นที่	

3.2.3)	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการประสานงาน

สาธารณสุขระดับอำเภอ	 ที่ประกอบด้วยทันตบุคลากร	 ผู้แทนท้องถิ่น	

และภาคประชาสังคม	

6.1.2	 ตัวชี้วัดผลผลิต	

1)	 เด็กนักเรียนชั้น	 ป.1	 ในพื้นที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากในปีการ

ศึกษา	2555	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70		

2)	 เดก็นกัเรยีนชัน้	ป.1	 ไดร้บัการบรกิารทนัตกรรมผสมผสาน	 (comprehensive 

care)	ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	20	ของเดก็นกัเรยีนชัน้	ป.1	ทีไ่ดร้บัการตรวจสขุภาพชอ่งปาก 

3)	 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการใส่ฟนัเทียม	45,000	คนต่อปี	

ทั้งนี้การกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณในแต่ละตัวชี้วัดสามารถยืดหยุ่นได้ตามข้อตกลง

ระหว่าง	 สปสช.สาขาจังหวัดและสปสช.เขต	 ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่เคยทำได้ใน

ปีงบประมาณ	2554	นอกจากนี้	สปสช.สาขาจังหวัดยังสามารถกำหนดตัวชี้วัดของจังหวัดเองได้	

อาทิ	 ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ	 0-5	ปีเข้าถึงกิจกรรมหรือบริการสุขภาพช่องปาก	ร้อยละของเด็ก

ประถมศึกษาเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก	การมีโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดยการมีส่วน

ร่วมของชุมชนอย่างน้อยหน่วยบริการละ	1	โครงการ	เป็นต้น 

6.2	 การติดตามและประเมินผล	 	

6.2.1	 การเยี่ยมติดตาม	

6.2.2	 การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลฟนัเทียมจากฐานข้อมูลโปรแกรม	E-claim	

6.2.3	 รายงานผลการให้บริการทันตกรรมในเด็กนักเรียนชั้นป.1	 ผ่านโปรแกรมยิ้ม

สดใส		

6.2.4	 รายงานผลการดำเนินงานตัวกระบวนการในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ	

เป็นไปตามแบบบันทึกที่	สปสช.	กำหนด 

6.2.5	 ขั้นตอนและระยะเวลาในการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกองทุน

ทันตกรรมมี	ดังนี้	
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ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลาส่งงาน 

1)	ตวัชีว้ดักระบวนการ คปสอ.สง่ผลการดำเนนิงานตามตวัชีว้ดักระบวนการ 

ให้กับ	 สปสช.สาขาจังหวัด	 (ผลการดำเนินงาน		 

9	เดือน	ตั้งแต่ตุลาคม	2554	–	มิถุนายน	2555)	

ภายในกรกฎาคม	2555	

 

สปสช.สาขาจงัหวดัรวบรวมขอ้มลูทัง้ระดบัจงัหวดั 

และอำเภอ	 และรายงานผลการดำเนินงานให้กับ	

สปสช.เขต 

ภายในสิงหาคม	2555	

 

สปสช.เขต ส่งข้อมูลให้ กองทุนทันตกรรม ภายในสิงหาคม	2555	

2)	ตัวชี้วัดผลผลิต	

 
หน่วยบริการรายงานข้อมูลการให้บริการทันต

กรรมในนักเรียนชั้น	ป.1	ผ่าน	โปรแกรมยิ้มสดใส	

 

สปสช.สาขาจังหวัดรวบรวมข้อมูล	 และรายงาน

ผลการให้บริการทันตกรรมในนักเรียนป.1	 ให้กับ	

สำนักทันตฯ	 กรมอนามัย	 (ตามระบบการส่ง

รายงานแบบเดิม	

ปีการศึกษา	 2554	 ภายใน	

เมษายน	 2555	 และปีการ

ศกึษา	2555	ภายในเมษายน 

2556 

สำนักทันตฯ	 กรมอนามัย	 ประมวลผลการให้

บริการตามตัวชี้วัดผลผลิตและจัดส่งรายงานให้

กับ	กองทุนทันตกรรม	

ปีการศึกษา	 2554	 ภายใน	

พฤษภาคม	 2555	 และปี

การศึกษา	 2555	 ภายใน	

พฤษภาคม	2556	

 กรณีตัวชี้วัดเพิ่มเติมจากจังหวัด	 สปสช.สาขา

จังหวัดเป็นผู้จัดทำรายงานด้วยตนเอง	

ภายใน	สิงหาคม	2555 

 

7. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7.1 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

7.1.1	 ขับเคลื่อนและประสานนโยบายในระดับประเทศกับกระทรวงสาธารณสุขและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

7.1.2	 ชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุข	 รวม

ทั้งให้คำปรึกษาแก่หน่วยบริการ	และหน่วยงานในพื้นที่		

7.1.3	 บริหารจัดการงบประมาณ	 ให้เกิดประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	 และมุ่งให้เกิด

การบูรณาการในระดับพื้นที่	ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบคณะกรรมการ	

7.1.4	 สนับสนุนให้พื้นที่สามารถดำเนินงานทันตสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
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7.1.5	 ร่วมกำกับติดตาม	ประเมินผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย	ตัวชี้วัด

ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	

7.1.6	 รวบรวม	วิเคราะห์	สรุปแผน/ผลการดำเนินงาน	และงบประมาณ	

7.1.7	 กำกับ	 ติดตามและสนับสนุนให้	 สปสช.สาขาจังหวัด	 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นและพื้นที่	 รวมถึงหน่วยบริการ	 ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	

7.2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตพื้นที่ 

7.2.1	 จัดให้มีคณะทำงานทันตสาธารณสุขระดับ	 สปสช.เขต	 โดยเป็นกลไกที่จัดตั้ง

ขึ้นภายใต้คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่	 เพื่อทำหน้าที่พิจารณา

อนุมัติแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด	 ติดตามและประเมินผล

การบริหารงานบริการทันตกรรมของทุกจังหวัดในเขต	

7.2.2	 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน	 เป้าหมายและงบประมาณบริการทันตกรรมใน

ระดับจังหวัด		

7.2.3	 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยบริการในพื้นที่	

7.2.4	 ผลักดัน	 สนับสนุน	 ช่วยเหลือการดำเนินงานของจังหวัด/หน่วยบริการและ	 

เครอืขา่ย 

7.2.5	 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก	 สำหรับ

แผนงาน/โครงการ	ในระดับจังหวัดและหน่วยบริการ	และรายงานให้	อปสข.	ทราบ	

7.2.6	 ประเมินภาพรวมผลการดำเนินงานระดับจังหวัด	พร้อมจัดส่งแก่	สปสช.	

7.3 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัด 

7.3.1	 จัดให้มีคณะกรรมการ/คณะทำงานระดับจังหวัดรับผิดชอบ	 (ตามแนวทางที่

กระทรวงสาธารณสุขกำหนด	 ดังเอกสารที่แนบในภาคผนวก)	 โดยมีทันตแพทย์	 หรือ		 

ทนัตบคุลากร	หรอืผูท้ีเ่หมาะสมเปน็ผูจ้ดัการระบบบรหิารจดัการงานบรกิารทนัตสาธารณสขุ 

เพื่อประสาน	เชื่อมโยง	ผลักดันการปฏิบัติ	

7.3.2	 กำหนดทิศทางและนโยบายการจัดบริการทันตสาธารณสุขในระดับจังหวัด	

7.3.3	 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน	การกำหนดเป้าหมาย	และค่าบริการทันตกรรม

ส่งเสริมป้องกันของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการในจังหวัด		
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7.3.4	 การสนับสนุน/ผลักดันหน่วยบริการประจำและหน่วยบริการเครือข่าย	 ให้

สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด	

7.3.5	 พัฒนาระบบ	กลไก	การบริหารจัดการ	การพัฒนาระบบข้อมูลรายงาน	เพื่อ

การกำกับ	ติดตาม	ประเมินผล	รวมทั้งผลการใช้จ่ายงบประมาณภายในจังหวัด	

7.3.6	 วิเคราะห์ข้อมูลผลงาน	 เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการจัดทำแผนเชิงบูรณาการงาน

ทันตสาธารณสุขในระดับจังหวัด		

7.3.7	 รณรงค์ประชาสัมพันธ์/สร้างกระแส	 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานทันตสาธารณสุขในพื้นที่ 

7.3.8	 สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย	 เช่น	หน่วยบริการภาคเอกชน	องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ให้เกิดการพัฒนาระบบบริการที่ เพิ่มการเข้าถึงระบบบริการ	 

ทันตสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่	

7.3.9	 ประสานติดตามและรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานภายใต้ความ	 

รับผิดชอบ	วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน	พร้อมจัดส่งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติเขตพื้นที่	 ตามรูปแบบ/วิธีการที่	 คณะทำงานทันตสาธารณสุขระดับ	 สปสช.เขต	

กำหนด	

7.4 หน่วยบริการ 

7.4.1	 รวบรวมข้อมูล/เป้าหมายการดำเนินงาน	 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับ

กลุ่มเป้าหมายหลัก	(เด็กปฐมวัย	เด็กประถมศึกษา	(เน้นกลุ่มเด็ก	ป.1)	หญิงตั้งครรภ์และ	

ผู้สูงอายุ)	 และจัดทำแผนงาน/โครงการสำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่ม	 

เป้าหมายอื่น	

7.4.2	 ให้บริการทันตกรรมตามแผนงานที่กำหนด	 และรายงานข้อมูลบริการเพื่อใช้

ประโยชน์สำหรับการจัดบริการ	และส่งข้อมูลตามระบบรายงานและโปรแกรมที่กำหนด	

7.4.3	 พัฒนา/สนับสนุนศักยภาพเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อรองรับการจัด

บริการแก่กลุ่มเป้าหมายในชุมชน		

7.4.4	 ประสานเชื่อมโยงชุมชนเพื่อแสวงหาทรัพยากรสนับสนุนการจัดบริการ	 

ทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน	เพื่อการดูแลประชาชนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง	

7.4.5	 ประสานติดตามและรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานภายใต้ความ	 

รับผิดชอบ	 วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน	พร้อมจัดส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	

ตามรูปแบบ/วิธีการที่	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนด		
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7.5 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ 

7.5.1	 วิเคราะห์ข้อมูล	 ทั้งด้านสภาวะทันตสุขภาพ	 ทรัพยากร	 กำลังคน	 ทั้ง

ภายนอกและในพื้นที่โดยการประสานกับหน่วยบริการและหน่วยงานอื่นๆ	 เพื่อวางแผน

งานการดำเนินงาน	

7.5.2	 จัดทำแผนงาน	 สร้างเสริมสุขภาพช่องปากในระดับอำเภอโดยคำนึงถึงการมี

ส่วนร่วมของผู้แทนท้องถิ่น/	ทันตบุคลากร	และภาคประชาสังคม	

7.5.3	 นิเทศติดตาม	ให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน	

7.5.4	 ประเมินผล	 เพื่อรายงานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก

ระดับจังหวัดตามรูปแบบ/วิธีการที่	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนด		

7.6 คณะทำงานทันตสาธารณสุขระดับ สปสช.เขต  

7.6.1	 กำหนดทิศทางและนโยบายการจัดบริการสุขภาพช่องปาก	 และกรอบบริหาร

งบประมาณรวมทั้งจัดทำแผนสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในระดับเขตพื้นที่	 ให้เป็นไปตาม

แนวทางที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด	

7.6.2	 พิจารณาและอนุมัติแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและกระตุ้น

การจัดบริการระดับจังหวัด	ตามแนวทางการดำเนินงานกองทุนทันตกรรม	

7.6.3	 ติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณและรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

งาน/โครงการ	 ในระดับจังหวัดและหน่วยบริการให้	 คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ

ระดับเขตพื้นที่	ทราบ	

7.6.4	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น	 ภาคประชาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

เพื่อดำเนินงานพัฒนางานทันตสาธารณสุข	ให้มีประสิทธิภาพ	

7.6.5	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	 ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ/คณะ

อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่	มอบหมาย		

ทั้งนี้	คณะทำงานทันตสาธารณสุขระดับ	สปสช.เขต	มีองค์ประกอบดังนี้	

(1)	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตหรือผู้แทน	 เป็น

ประธานคณะทำงาน	

(2)	ทันตแพทย์	 หรือทันตบุคลากร	 หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	 ที่ปฏิบัติงานใน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	(จังหวัดละ	1	ท่าน)	
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(3)	ผู้แทนหน่วยงานวิชาการ/หน่วยงานอื่นในพื้นที่/ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ตามความ

เหมาะสมแต่ละเขต 

(4)	เจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	 ทำหน้าที่คณะทำงาน

และเลขานุการ  

 

8. รายชือ่ผูป้ระสานงานกองทนุทนัตกรรม สำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ 

ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร E-mail 

นพ.กฤช ลี่ทองอิน ผูจ้ดัการกองทนุสง่เสรมิสขุภาพ 
และป้องกันโรค	

081-9182671 
02-1415028 

grit.l@nhso.go.th	

นพ.กิตติ	ปรมัตถผล ที่ปรึกษา	 084-7510931 
02-1415068  

kitti.p@nhso.go.th	

ดร.ทพ.วิรัตน์	เอื้องพูลสวัสดิ์	 ที่ปรึกษา	 089-8700676 
074-233888 

wirat.e@nhso.go.th	

ทพ.กวี	วีระเศรษฐกุล ที่ปรึกษา	 084-7510934 
042-325681 

kawee.v@nhso.go.th	

ทพ.สันติ	ศิริวัฒนไพศาล ที่ปรึกษา	 084-7512467 
055-245111 

santi.s@nhso.go.th	

ทพ.อรรถพร	ลิ้มปญัญาเลิศ ที่ปรึกษา	 084-7001650 
02-141-5025 

atthaporn.l@nhso.go.th	

น.ส.กฤษณา	จงส่งเสริม Project	Manager	
(กำกับติดตามประเมินผลและ
สนับสนุนการดำเนินงาน)	

081-5844944  
02-1414203 

kritsana.j@nhso.go.th	

นางศศิธร	ไชยสิทธิพร Project	Manager	
(กำกับติดตามประเมินผลและ
สนับสนุนการดำเนินงาน)	

084-4384866 
02-1414190 

sasithon.c@nhso.go.th	

นายทองนาค	เอียกุล Project	Manager	
(ออกแบบและพัฒนาระบบ)	

080-1975134 
02-1414208 

tongnak.e@nhso.go.th	

นายมานพ	โยเฮือง สำนักบริหารการชดเชยค่า
บริการ	 (เบิกจ่ายค่าฟันเทียม	
บริการทันตกรรมในผู้ป่วยปาก
แหว่งเพดานโหว่)	

081-2848670 manop.y@nhso.go.th	

นางสาวบังอร	บูระพิน สำนักบริหารการชดเชยค่า
บริการ	(เบิกจ่ายค่าฟนัเทียม)	

02-1414075 
 

bangon.b@nhso.go.th 
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10.การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
 

1. กรอบแนวคิด 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฟื้นฟู

สมรรถภาพสำหรับคนพิการว่าเป็นกลุ่มประชากรที่จำเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับบริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพ	 ในปี	 2546-2552	 ได้จัดสรรงบสำหรับคนพิการให้สามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์และได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการได้อย่างทั่วถึง		

ในปี	 2553	ถึงปจัจุบัน	 ได้ขยายขอบข่ายการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเพิ่มเติมให้ครอบคลุม

การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์แก่คนพิการ	 ผู้สูงอายุ	 และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับ

การฟื้นฟูหลังการเจ็บป่วยเฉียบพลัน	 และได้มีนโยบายสนับสนุนการเข้าถึงบริการดังกล่าว	 โดย

การกระจายอำนาจและบทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบไปยงัสว่นภมูภิาคหรอืพืน้ที	่ ดว้ยการสนบัสนนุ

ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ให้กับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็น	 

ดา้นสขุภาพระดบัจงัหวดั	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริการและกิจกรรมบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทย์แก่คนพิการ	 ผู้สูงอายุ	 และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูหลังการเจ็บป่วย

เฉียบพลัน	 ในระบบบรกิารสาธารณสขุในชมุชน	 และการมสีว่นรว่มขององคก์รคนพกิาร	 อกีทัง้ภาคี

อืน่ๆ	ในพื้นที่มากขึ้น		

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1	 ให้คนพิการได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ	 และบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งใน

หน่วยบริการและในชุมชน	

2.2	 ให้ผู้ป่วย	 ผู้สูงอายุ	 ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 ได้รับบริการ	 

ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง	ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน	

2.3	 ให้หน่วยบริการ	 พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 โดยการจัดหาอุปกรณ์เครื่อง

ช่วยความพิการให้กับคนพิการ	รวมทั้งจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในหน่วยบริการและในชุมชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	
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2.4	 ให้องค์กรคนพิการ	 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 และรวมกลุ่มเกิด

ความเข้มแข็ง	สามารถร่วมมือกับหน่วยบริการและมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพช่วยเหลือคนพิการด้วย

กันเอง 

2.5	 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยบริการ	 องค์กรคนพิการ	 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 ชุมชน	 ในการพัฒนารูปแบบการดูแล	 ช่วยเหลือ	 สนับสนุน	 และให้บริการฟื้นฟู

สมรรถภาพแก่คนพิการ	ผู้ป่วย	ผู้สูงอายุ	ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่วมกัน

ในชุมชน 

 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

กำหนดกลุ่มเป้าหมาย	 ผู้เข้ารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	 ครอบคลุม

ประชากรผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	3	กลุ่ม	คือ	

3.1	 กลุ่มคนพิการ	ที่ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(ท.74)	

3.2	 กลุ่มผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	

3.3	 กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	

 

4. กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย 

สปสช.	 มีนโยบายการบริหารจัดการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์โดยมุ่งหวังให้

เกิดการบูรณาการ	 การดำเนินงานและงบประมาณร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นหรือจังหวัด	 ในลักษณะของ	 

กองทุนร่วม	(Matching	Fund)	ระดับจังหวัด	เพื่อให้คนพิการ	ผู้สูงอายุ	และผู้ป่วยระยะฟื้นฟูใน

ชุมชนได้รับบริการการดูแลและช่วยเหลือครอบคลุมในทุกมิติ	 โดยกำหนดงบประมาณฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์	ในอัตรา	13.07	บาท	ต่อผู้มีสิทธิ	จำนวน	48.333	ล้านคน	ในวงเงิน	

631.712	ล้านบาท	โดยมีกรอบการบริหาร	ตามแผนภาพที่	5	
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แผนภาพที่ 5  กรอบการบริหารจัดการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	 ปีงบประมาณ		 

   2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยกำหนดสัดส่วนการบริหารจัดการเงินกองทุน	 ตามมติคณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	ดังนี้	

4.1 ส่วนที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ของค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการ

แพทย์ทั้งหมด	เป็นเงินจำนวน	536.955	ล้านบาท	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ	 จ่ายตามเงื่อนไขบริการ	 หลักเกณฑ์	 วิธีการและอัตราที่	

สปสช.กำหนด	โดยครอบคลุม		

4.1.1	 ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับความพิการ	 ค่าซ่อม/ผลิตกายอุปกรณ์/อุปกรณ์

เครื่องช่วย/อุปกรณ์ประยุกต์ดัดแปลง	เพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวัน		

4.1.2	 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	 และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์สำหรับกรณีบริการผู้ป่วยนอก	
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4.1.3	 ค่าฝึกใช้อุปกรณ์ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดตามแผนการพัฒนาระบบ

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการมองเห็น	 ด้านการฝึกทักษะการทำความคุ้นเคย

กับสิ่งแวดล้อมและการเคลื่อนไหว	 (Orientation	 &	 Mobility)	 สำหรับคนตาบอดและ

อุปกรณ์อื่นตามความจำเป็น		

4.1.4	 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน	

4.2 ส่วนที่ 2 ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการ

แพทย์ทั้งหมด	 เป็นเงินจำนวน	 94.756	 ล้านบาท	 เพื่อใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัด

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ของหน่วยบริการ	 องค์กรคนพิการและภาคีอื่นๆ	 เพื่อ

เปน็ตน้แบบในการขยายการดำเนนิงานบรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพเชงิรกุ	และการพฒันาศกัยภาพการ

ฟืน้ฟสูมรรถภาพขององคก์รคนพกิาร	 เพือ่ใหส้ามารถดแูลสขุภาพตนเอง	และเพิม่การเขา้ถงึบรกิารให้

ทัว่ถงึมากขึน้ การสนบัสนนุเปน็ไปตามหลกัเกณฑ	์ วธิกีาร	 และเงือ่นไขที	่ สปสช.	 กำหนด	 โดย

ครอบคลุม		

4.2.1	 การพัฒนาระบบหน่วยบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ตาม

ความพร้อม		

4.2.2	 การพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพขององค์กรคนพิการและผู้ดูแล	 ให้

สามารถดูแลสุขภาพช่วยเหลือตนเองได้	รวมทั้งช่วยเหลือกันเองในกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 

4.2.3	 การพัฒนาระบบบริการในชุมชนร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ	 

ท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามแนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเป็นฐาน	 (Community	

Base	Rehabilitation)	

4.2.4	 การพัฒนากำลังคนด้านการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	

4.2.5	 การพัฒนาบริการรูปแบบใหม่	(Model	Development)	พัฒนาองค์ความรู้	

ทัง้นี	้ ใหม้กีารพฒันาจดัตัง้กองทนุฟืน้ฟสูมรรถภาพทีจ่ำเปน็ตอ่สขุภาพระดบัจงัหวดั	 รว่มกบั 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความพร้อมอย่างน้อยเขตละ	 1	 จังหวัด	 จากงบประมาณฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์	 ทั้ง	 2	 ส่วนข้างต้น	 และจากงบประมาณสมทบจากองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดในสัดส่วนที่เท่ากัน	 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เรื่อง

กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ

ระดับจังหวัด	พ.ศ.2554		
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ในปีงบประมาณ	 2555	 ให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการรับส่งผู้ทุพพลภาพไปกลับ	 

หน่วยบริการ	 โดยการบริหารจัดการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	

ตามความเหมาะสมและภายใต้ความร่วมมือกัน	

 

5. กรอบการจัดสรร 

5.1	 สปสช.	กำหนดสัดส่วนการจัดสรรเงิน	ดังนี้	

5.1.1	 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	85	(536.955	ล้านบาท)	จัดสรรดังนี้	

1)	 สปสช.เขต	จำนวนร้อยละ	85	จำนวนเงิน	456.412	ล้านบาท	

2)	 สปสช.ส่วนกลาง	จำนวนร้อยละ	15	จำนวนเงิน	80.543	ล้านบาท	

5.1.2	 เงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 

จำนวนไม่เกินร้อยละ	15	(94.756	ล้านบาท)	จัดสรรดังนี้	

1)	 สปสช.เขต	จำนวนร้อยละ	85	จำนวนเงิน	80.543	ล้านบาท	

2)	 สปสช.ส่วนกลาง	จำนวนร้อยละ	15	จำนวนเงิน	14.213	ล้านบาท	

5.2	 กำหนดการจัดสรรงบประมาณกองทุนให้	สปสช.เขต	ดังนี้	

5.2.1	 ตามจำนวนประชากรที่ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (UC)	

และจำนวนคนพิการที่ลงทะเบียน	(ท.74)	ในแต่ละเขต	ในสัดส่วนร้อยละ	50	:	50		

5.2.2	 ตามประเภทความพิการทางการได้ยิน	 และข้อมูลผลงานการจัดบริการ

อุปกรณ์เครื่องช่วยฟงัสำหรับคนพิการ	(รหัส	2501,	2502)	ของหน่วยบริการในปี	2554	ใน

สัดส่วน	30:70		

5.2.3	 ตามจำนวนเป้าหมายการให้บริการฝึกใช้อุปกรณ์/การฝึกอบรมทักษะการ

ทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว	 (or ientat ion	 &	 mobi l i ty )	

สำหรับคนตาบอดตามแผนยุทธศาสตร์ปี	2553-2558 

ทั้งนี้	 สามารถปรับยืดหยุ่นงบประมาณ	 ทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและ

อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ	 และเงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการได้ตามความจำเป็น	

โดยค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ	โดยรวมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	85	และเงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการโดยรวมไม่เกินร้อยละ	15	ดังนี้	
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-	 สปสช.	 ส่วนกลาง	 ภายใต้ความเห็นชอบของเลขาธิการสำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	 หรือผู้ที่เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมอบหมายให้

ปฏิบัติงานแทน	

-	 สปสช.เขต	 ภายใต้ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ	 

แห่งชาติระดับเขต	

 

6. แนวทางการสนับสนุน 

กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนให้กับหน่วยบริการ	 ในลักษณะจ่ายตามผลงาน	

ภายในกรอบวงเงิน	(global	budget)	ที่ได้รับจัดสรร	ดังนี้ 

6.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ  

6.1.1	 แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์

เครื่องช่วยความพิการของสปสช.เขต		

ให้	 สปสช.เขต	 พิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์

เครื่องช่วยความพิการ	 ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละด้าน	 โดยจัดสรรเป็นราย

ไตรมาสหรือ	6	เดือน	ดังนี้		

1)	 ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ		

1.1)	 สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยบริการ	 เพื่อเปน็ค่าใชจ้า่ยในการ

จดัหาอปุกรณเ์ครือ่งชว่ยความพกิารใหก้บัคนพกิาร	ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับ

จัดสรร	 ตามรายการที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินราคากลางที่	 สปสช.กำหนด	 (ภาค

ผนวก	 3.1)	 หรือรายการอื่นที่จำเป็นเพิ่มเติมภายใต้ความเห็นชอบของคณะ

อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขต/คณะกรรมการฟื้นฟูฯ	เขต	

1.2)	 การสนับสนุนการจัดบริการ	 ซ่อม/ผลิตกายอุปกรณ์/อุปกรณ์เครื่อง

ช่วยความพิการและอุปกรณ์ประยุกต์ดัดแปลงสำหรับคนพิการ	 กำหนดให้มี

การจัดสรรวงเงินจากงบอุปกรณ์เครื่องช่วยและบริการฟื้นฟูฯ	 เพื่อสนับสนุน

ให้หน่วยบริการ	 องค์กรคนพิการ	 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ดำเนินการจัด

บริการซ่อม/ผลิตอุปกรณ์	 ประยุกต์ดัดแปลง	 เพื่อช่วยในการดำเนินชีวิต

ประจำวันสำหรับคนพิการ	 ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพความพิการและ
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การบริหารงบบริการทางการแพทย์	เหมาจ่ายรายหัว	ปีงบประมาณ	2555 

การใช้ชีวิตในชุมชน	 ทั้งนี้	 ตามความพร้อมของหน่วยบริการ	 องค์กรที่

เกี่ยวข้องในพื้นที่	 โดยกำหนดเป้าหมายมีหน่วยงาน/องค์กร	 จัดบริการ	 

ดังกล่าวอย่างน้อยเขตละ	1	แห่ง		

2)	 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับหน่วยบริการ	 กรณีให้

บริการแบบผู้ป่วยนอก	 สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยบริการเพื่อจัดบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพให้คนพิการ	ตามรายการที่กำหนดในภาคผนวก	 3.2	 (กรณีผู้ป่วยในรวม

อยู่ในกองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขตแล้ว)	 สำหรับการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 

ผู้ป่วย	 ผู้สูงอายุ	 ที่จำเป็นต้องได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 อยู่ในเงื่อนไขการให้

บริการสาธารณสุขจากงบเหมาจ่ายรายหัวเดิม	 สปสช.เขต	 สามารถพิจารณา

สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม	 จากงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ได้	

ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร	(เฉพาะกรณีผู้ป่วยนอก)	

3)	 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถถภาพในชุมชน	 สนับสนุนงบประมาณ

ให้กับหน่วยบริการ	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ		 

ผู้สูงอายุ	 และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องที่บ้านและใน

ชุมชน	ตามรายการที่กำหนด	(ภาคผนวก	3.2) 

4)	 การสนับสนุนการฝึกใช้อุปกรณ์/การฝึกอบรมทักษะการทำความคุ้นเคย

กับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว	 (Orientation	 &	Mobility)	 สำหรับคนตาบอด	

กำหนดให้มีการจัดสรรวงเงิน	 จากค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 และ

อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ	เพื่อสนับสนุนให้หน่วยบริการดำเนินการจัดบริการฝึก

ใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นให้กับคนพิการ	 โดยระยะเริ่มแรกกำหนดการสนับสนุน

งบการฝึกใช้อุปกรณ์ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอด	 โดยการสนับสนุนงบพัฒนาจัดตั้ง

ศูนย์บริการฝึกอบรมทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว	

(O&M)	สำหรับคนตาบอด	(ระดับจังหวัด)	เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการการฝึกใช้

อุปกรณ์ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดในพื้นที่	 โดยกำหนดเป้าหมายมีศูนย์บริการที่

พร้อมเพิ่มขึ้น	จากปี	2554	ให้ได้ครบทุกจังหวัดที่เหลือ	หรือในอำเภอใหญ่ที่มีความ

พร้อม	 งบสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เป็นค่าบริหารจัดการเฉพาะสำหรับศูนย์ใหม่	 

แห่งละ	 100,000	 บาท	 และค่าฝึกใช้อุปกรณ์และฝึกทักษะความคุ้นเคยฯ	 (O&M)	

รายละ	 9,000	บาท	 รายละเอียดตาม	ภาคผนวก	 3.3	 โดยกำหนดให้	 สปสช.เขต	
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สามารถพิจารณาสนับสนุนให้เกิดบริการการฝึกใช้อุปกรณ์ชนิดอื่นที่จำเป็นเพิ่มเติม

ได้ตามชุดสิทธิประโยชน์	 ภายใต้การพิจารณาของคณะอนุกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติระดับเขตและคณะกรรมการฟื้นฟูฯ	เขต	

5)	 การส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย	 หนว่ยบรกิารบนัทกึขอ้มลูการให้บริการ

ฟื้นฟูสมรรถถภาพและรายการอปุกรณเ์ครือ่งชว่ยทีส่นบัสนนุใหค้นพกิารผา่นโปรแกรม

บันทึกข้อมูลรายงานอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	

สว่นรายการอปุกรณเ์ครือ่งชว่ยความพกิาร	 จำนวน	 7	 รายการ	 (รหสั	 2501,	 2502,	

8801, 8802, 8803, 8804, 8805)	 ให้บันทึกข้อมูลผ่านระบบ	 e-Claim	 เช่นเดิม	

ภายในระยะเวลา	30	วันหลังให้บริการ		

 

กรอบระยะเวลาดำเนินงาน 

ระยะเวลาที่กำหนดตัดข้อมูลในโปรแกรม ระยะเวลาในการจัดสรรเงิน 

	5	มกราคม	2555	 	ภายในวันที่	10	กุมภาพันธ์	2555	

 5 เมษายน 2555 	ภายในวันที่	10	พฤษภาคม	2555	

	5	กรกฎาคม	2555 	ภายในวันที่	10	สิงหาคม	2555	

 

หมายเหตุ : การจัดสรรเงินไตรมาสที่ 4 อาจใช้ผลงานไตรมาสที่ 3 หรือใช้ผลงานเดิมไตรมาสที่ 4 

ของปีที่ผ่านมา เพื่อประมาณการจัดสรรเงินให้หน่วยบริการ (ให้อยู่ในดุลยพินิจของ สปสช.เขต) 

ทั้งนี้	 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเพื่อประสิทธิภาพในการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วย

ความพิการและบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย	 สปสช.เขต	

สามารถดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความ

พิการในลักษณะจัดสรรล่วงหน้าตามผลงานในรอบปีที่ผ่านมา	 (ภายในกรอบวงเงินและการ

พิจารณาจัดสรรของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต/คณะกรรมการฟื้นฟูเขต)	

ให้กับหน่วยบริการที่มีการพัฒนาระบบบริการหรือมีระบบการบริหารจัดการตามเงื่อนไข	ดังนี้	

ก.	 มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนางานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 ในและนอกหน่วย

บริการ	

ข.		มีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	 หรือนักกายภาพบำบัด	 หรือนักกิจกรรมบำบัดหรือ	 

นักวิชาชีพด้านงานฟื้นฟูอื่นๆ	ในหน่วยบริการ	
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ค.		มี โครงสร้างและงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 ที่ชัดเจน	 โดยจัดตั้ ง เป็น	 

คณะกรรมการบริหารงบและพัฒนาระบบงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	ที่ประกอบ

ด้วย	 สหสาขาวิชาชีพ	 และผู้แทนคนพิการร่วมเป็นกรรมการและมีเจ้าหน้าที่	 

ที่รับผิดชอบงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	เป็นกรรมการและเลขานุการ		

ง.		มีผลงานให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 และการจัดสรรอุปกรณ์แก่คนพิการอย่าง	 

ต่อเนื่องทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน	

จ.		มีการจัดทำบันทึกข้อมูลคนพิการและรายงานผลการจัดสรรอุปกรณ์และบริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพ	ผ่านระบบรายงานที่	สปสช.กำหนด	

6.1.2	 แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์

เครื่องช่วยความพิการ	ของสปสช.ส่วนกลาง		

	กำหนดให้	 สปสช.ส่วนกลาง	 ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการดังนี้		

1)	 จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วย

ความพิการ	 สำหรับหน่วยบริการตติยภูมิด้านงานฟื้นฟูสมรรถภาพตามผลงาน	 

ในปีงบประมาณที่ผ่านมาและจัดสรรให้หน่วยบริการ	 กรณีคนพิการเข้ารับบริการ

ข้ามเขตพื้นที่	ตามผลงานการให้บริการภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร		

2)	 จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการผ่าตัดปากแหว่ง

เพดานโหว่และฟื้นฟูการพูด	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการเงื่อนไขและอัตราที่	 สปสช.	

กำหนด		

3)	 จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ที่อยู่ในระยะที่

จำเป็นต้องได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 (sub	 acute)	 กรณีที่เป็นผู้ป่วยนอก	 และ

บริการในชุมชนในเขตนำร่อง	5	เขต	

ในรอบปีที่ผ่านมา	 หากเงินค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ในรายการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการไม่เพียงพอ	 เนื่องจากผลงานการให้บริการมากกว่า	 

เป้าหมายที่ ได้รับงบประมาณ	 ให้สปสช.สามารถใช้งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 

ด้านการแพทย์ปีงบประมาณ	2555	ได้	

	ทั้งนี้	 หน่วยบริการ/สถานพยาบาล	 ที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรภถาพด้านการแพทย์		 

ในแต่ละประเภทของกิจกรรมนั้น	 ต้องให้บริการตามแนวทางปฏิบัติด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู	

ตามขอบเขตมาตรฐานของวิชาชีพ	 ตามประกาศ	 ระเบียบ	 และกฎข้อบังคับของกระทรวง
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สาธารณสุข	 และผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพในแต่ละสาขา	 

วิชาชีพนั้นๆ	เช่น	สาขากิจกรรมบำบัด	สาขากายภาพบำบัด	เป็นต้น	

6.2 เงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  

จะครอบคลุมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน	 

การแพทย์	เช่น	การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	การพัฒนารปูแบบบรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพดา้นการ

แพทย์ในชุมชน	 การจัดประชุมคณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการ	 คณะทำงาน	 การประชุม

สัมมนา	การสนับสนุนหน่วยบริการ	การสนับสนุนองค์กรคนพิการ	การเผยแพร่ความรู้	 เป็นต้น	

ทั้งนี้สำนักงาน	 (สปสช.ส่วนกลาง	 หรือ	 สปสช.เขต)	 อาจดำเนินการบริหารจัดการเอง	 หรือ	 

มอบหมายให้หน่วยงาน/องค์กรอื่นเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการแทนได้	

6.2.1	 แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟู	ของ	สปสช.เขต		

	ให้	สปสช.เขต	ดำเนินการสนับสนุนเงิน	ให้กับหน่วยบริการ	องค์กรคนพิการ	และ

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ที	่เพือ่การพฒันาระบบบรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพดา้นการแพทย	์ดงันี้ 

1)	 สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการของหน่วยบริการตามความพร้อม	 โดย

เน้นความต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดจากฐานงานเดิม	 และนวัตกรรมบริการอื่นๆ	

โดยกำหนดการสนับสนุนในรูปแบบการเสนอโครงการพัฒนาระบบบริการ	 เพื่อ

พิจารณาสนับสนุน	ตามแนวทางที่กำหนด	(ภาคผนวก	3.4)	

2)	 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพขององค์กรคน

พิการ	 คนพิการและผู้ดูแลคนพิการและอาสาสมัคร	 ในรูปแบบการเสนอโครงการ

พัฒนาศักยภาพเพื่อพิจารณาสนับสนุนตามแนวทางที่กำหนด	(ภาคผนวก	3.5)	

3)	 สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการในชุมชนร่วมกับกองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 ตามแนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน

เป็นฐาน	 (Community	 Base	 Rehabilitation)	 โดยบูรณาการการดำเนินงานและ	 

งบประมาณร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 กำหนด	 

เป้าหมายอย่างน้อยเขตละ	1	พื้นที่	เพื่อเป็นต้นแบบหรือศูนย์เรียนรู้ในการขยายงาน

ในพื้นที่อื่นต่อไป	

4)	 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการด้านงานฟื้นฟู	 โดยการ

สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนากำลังคนด้านงานฟื้นฟูฯ	ตามความจำเป็น	
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6.2.2	 แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟู	ของ	สปสช.ส่วนกลาง		

	กำหนดการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟู	 เพื่อดำเนินงานในด้านต่างๆ	

ดงันี้ 

1)	 สนบัสนนุการพฒันารปูแบบ	(model	development)	บรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพ

ดา้นการแพทย	์ โดยหนว่ยบรกิาร	องคก์รคนพกิารและภาคอีืน่ๆ	 เพือ่เปน็ตน้แบบในการ

ขยายการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 เช่น	 การพัฒนาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของ	 

คนพิการ	การพัฒนารูปแบบบริการบุคคลออทิสติก	ฯลฯ	

2)	 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพขององค์กรคนพิการ

ระดบัประเทศ	เพือ่ใหส้ามารถสง่เสรมิสนบัสนนุการพฒันาทกัษะ	องคค์วามรูข้ององคก์ร

ในระดบัลกูขา่ย	ใหส้ามารถดำเนนิกจิกรรมไดอ้ยา่งเขม้แขง็ในพืน้ที	่ 

3)	 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการด้านการฝึกทักษะการ

ดำรงชวีติประจำวนั ของคนพกิารทางการมองเหน็	(Orientation	&	Mobility-O&M)	และ

ดา้นอืน่ๆ	ตามความจำเปน็ของระบบบรกิาร	 

4)	 สนับสนนุการพัฒนา/เผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานฟื้นฟูฯ	ร่วมกับองค์กร	

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง	 

6.3 การพัฒนาจัดตั้งกองทนุฟืน้ฟสูมรรถภาพทีจ่ำเปน็ตอ่สขุภาพระดบัจงัหวดั  

	ให้	 สปสช.เขต	 ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย	 (จังหวัดนำร่อง)	 อย่างน้อยเขต

ละ	 1	 จังหวัด	 และจัดสรรงบประมาณไม่เกินวงเงินที่จังหวัดได้รบการจัดสรรต่อผู้มีสิทธิ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติจากค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่อง

ช่วยความพิการและเงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูฯ	 เพื่อดำเนินการจัดตั้ง

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทีจ่ำเปน็ตอ่สขุภาพระดบัจงัหวดั	 โดยการสมทบงบประมาณจาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความพร้อมในสัดส่วนที่เท่ากัน	 เพื่อนำร่องพัฒนาระบบ

บริหารจัดการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทีจ่ำเปน็ต่อสุขภาพระดับจังหวัด	 ให้ครบ

วงจรอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของคนพิการ	 ผู้สูงอายุและผู้ที่

จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู	 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 โดยการบูรณาการ	 

งบประมาณและการดำเนินงานร่วมกัน	ตามวัตถุประสงค์ดังนี้	

1)	 เพื่อให้คนพิการ	 ผู้สูงอาย	ุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

สมรรถภาพในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั	 ไดร้บับรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทยท์ีจ่ำเปน็ตอ่
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สขุภาพจากหนว่ยบรกิาร	สถานบรกิาร	หรอืองคก์รอืน่ๆ	 รวมทัง้ไดร้บัเครือ่งชว่ยกาย

อุปกรณ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบริการทางการแพทย	์ ในกรณีที่มีผลการตรวจวินิจฉัย

หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย	์ ทั้งนี	้ ตามหลักเกณฑ	์ และรายการที	่ สปสช.ประกาศ

กำหนด	 หรือรายการอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหลักประกัน

สขุภาพระดบัเขตพืน้ที ่ 

2)	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการ

ทุกระดับในจังหวัดนั้น	 ให้สามารถจัดบริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้

ครอบคลุมและตอบสนองต่อความจำเป็นของคนพิการ	ผู้สูงอายุ	และผู้ที่อยู่ในระยะ

ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในท้องถิ่นชุมชนได้มากขึ้น	

3)	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการดูแล	ช่วยเหลือ	 สนับสนุนและฟื้นฟู

สมรรถภาพคนพิการ	 ผู้สูงอายุ	 ผู้ที่อยู่ ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

สมรรถภาพในระดับชุมชนและในครอบครัว	 ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบบริการของ

หน่วยบริการอย่างทั่วถึงในเขตจังหวัดนั้น	

4)	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการ	

และองค์กรผู้สูงอายุ	 และองค์กรอื่นๆ	 ให้สามารถร่วมมือกับหน่วยบริการและมี	 

ส่วนร่วมดูแลสุขภาพช่วยเหลือคนพิการ	 ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้

รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยกันเองได้ในระยะยาว	

5)	 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนาบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ	ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ	 10	 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ของบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ในรอบปีงบประมาณนั้น		

รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ เรื่อง		 

การกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่

จำเปน็ตอ่สขุภาพระดบัจงัหวดั	พ.ศ.2554	(ภาคผนวก	3.6)	 

 

7. การกำกับ ติดตาม ประเมินผล 

7.1	 ให้หน่วยบริการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ	 จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	 รายงานผลการ

สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 โดยการบันทึกลงใน	
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“โปรแกรมรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ”	ใน	website	สปสช.	ที่	

www.nhso.go.th	และในระบบข้อมูล	e-Claim	กรณีอุปกรณ์เครื่องช่วยฯ	7	รายการเช่นเดิม		

7.2	 ให้หน่วยบริการและองค์กรฯ	 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการส่งเสริมการ

พัฒนาระบบจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ในรูปแบบของการดำเนินงานโครงการ	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามรูปแบบที่กำหนด	 ให้กับ	 สปสช.เขต	 หรือ	 สปสช.	 

ส่วนกลางที่สนับสนุนงบประมาณโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด	

7.3	 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด		 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ	 และรายงานการเบิกจ่ายเงินให้	 สปสช.เขต	ที่

สนับสนุนงบประมาณตามรูปแบบรายงาน	และภายในระยะเวลาที่กำหนด	

 

8. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

8.1 สปสช.ส่วนกลาง 

8.1.1	 ชีแ้จงหลกัเกณฑแ์นวทางการดำเนนิงานบรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทย์ 

ให้	สปสช.เขต	หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทราบ	รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ  

8.1.2	 บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	 และมุ่งให้เกิด

การบูรณาการในระดับพื้นที่	ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	

8.1.3	 พฒันาระบบรายงาน	กำกบั	ตดิตามผลการดำเนนิงานใหบ้รรลตุามเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด	

8.1.4	 รวบรวม	วิเคราะห์	สรุปแผน/ผลการดำเนินงาน	และงบประมาณ	

8.1.5	 ประสานงานและสนับสนุนคณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการ	 และคณะ

ทำงานชุดต่างๆ		

8.1.6	 ประสานงานองค์กรวิชาชีพ	 องค์กรผู้พิการ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ	 

ผูเ้กีย่วขอ้ง	เพือ่ใหร้ว่มมอืกนัพฒันาระบบบรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทยอ์ยา่งตอ่เนือ่ง 

8.2 สปสช.เขต  

8.2.1	 ชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ให้

หน่วยบริการ	หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่		
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8.2.2	 บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	 และมุ่งให้เกิด

การบูรณาการในระดับพื้นที่	ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	

8.2.3	 จดัสรรงบประมาณบรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทย	์ตามแนวทางทีก่ำหนด 

8.2.4	 กำกับ	ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	

8.2.5	 รวบรวม	วิเคราะห์	สรุปแผน/ผลการดำเนินงาน	และงบประมาณ	

8.2.6	 ประสานงานองค์กรวิชาชีพ	 องค์กรผู้พิการ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ	 

ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่	 เพื่อให้ร่วมมือกันพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

อย่างต่อเนื่อง 

8.3 หน่วยบริการ เครือข่ายบริการ สถานพยาบาล  

8.3.1	 ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	 และจัดสรรอุปกรณ์เครื่องช่วย	

และรายงานข้อมูลการให้บริการและจัดสรรอุปกรณ์เครื่องช่วยตามแนวทางระบบรายงาน

และโปรแกรมข้อมูลที่	สปสช.กำหนด	

8.3.2	 พัฒนา/สนับสนุนศักยภาพเครือข่ายและองค์กรคนพิการเพื่อรองรับการจัด

บริการฟื้นฟูแก่กลุ่มเป้าหมายในชุมชน		

 

9. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 

9.1	 ผู้บริหารระบบในภาพรวม	 	

	 นางอรจิตต์	บำรุงสกุลสวัสดิ์		

	 โทรศัพท์	02-141-5051,	084-751-0943	E-mail:	orajitt.b@nhso.go.th 

9.2	 ผู้ประสานงาน		 	  

 นางอจัฉรา	จรสัสงิห	์ 

	 โทรศพัท	์02-141-4210,	084-387-8044	E-mail:	achara.c@nhso.go.th 

9.3	 ผู้ดูแลระบบข้อมูลกรณีพบปัญหาการบันทึกผลงานในโปรแกรมรายงานอุปกรณ์	 

คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์		

 นายบุญฤทธิ์	ผู้เรียนศิลป์		

	 โทรศพัท	์086-5734800	E-mail:	boonyarit.p@nhso.go.th	IT	Help	desk	โทรศพัท	์02-141-4200	
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11.การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายแพทย์แผนไทย
 

1. กรอบแนวคิด 

แม้ว่าพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2545	 มาตรา	 3	 กำหนดให้

ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ครอบคลุมถึง

บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ	

และงบเหมาจ่ายรายหัวครอบคลุมค่าใช้จ่ายบริการแพทย์แผนไทย	 แต่การจัดบริการแพทย์	 

แผนไทยก็ยังขาดการสนับสนุน	 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตระหนักถึง	 

ความสำคัญของบริการการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาติ	 จึงกำหนดให้มีค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นสนับสนุนบริการการแพทย์แผนไทยให้เข้มแข็งเป็นบริการเคียงคู่กับการแพทย์

แผนปจัจบุนั	 โดยปงีบประมาณ	 2555	 ไดเ้พิม่วงเงนิคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิเปน็จำนวน	 347,997,600	 บาท 

(7.20	บาท/ผู้มีสิทธิ)		

โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ในระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 พัฒนาข้อเสนอแนวทางเพื่อการจัดระบบบริการ	 ประสาน	

สนับสนุนและบูรณาการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของหน่วยงานต่างๆ	 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	เพื่อให้เกิดรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

2. วัตถุประสงค์  

เพื่อสนับสนุนให้มีบริการการแพทย์แผนไทยที่มีประสิทธิภาพ	 ได้มาตรฐาน	 และเพิ่มการ

เข้าถึงบริการของประชาชน	

 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

3.1		ประชากรผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

3.2		หน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชน		
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4. กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. แนวทางการสนับสนุน 

จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม	 (On	 top)	 ให้หน่วยบริการซึ่งจัดบริการการแพทย์	 

แผนไทย	(เช่น	บริการนวดไทย,	การใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ)	ให้แก่ผู้ป่วยสิทธิ

ประกันสุขภาพแห่งชาติ	 โดยจัดสรรตามวงเงินที่มีในลักษณะปลายปิด	 (Closed	 end)		 

และจัดสรรค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการการแพทย์แผนไทยแก่สปสช.สาขาจังหวัด/

เขตและส่วนหนึ่งสปสช.	 เป็นผู้ดำเนินการเอง	 ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่	 สปสช.	

กำหนด	ดังนี้	 

5.1	 บริการนวด	 ประคบ	 อบสมุนไพร	 เพื่อการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ	 ซึ่ง

บริการได้แก่	

5.1.1	 บริการนวด,	อบ,	ประคบสมุนไพร	ในหน่วยบริการ	

5.1.2	 บริการนวด,	 อบ,	 ประคบสมุนไพร	 นอกหน่วยบริการ(เชิงรุก)	 โดยการให้

บริการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย/ผู้พิการที่บ้าน	

5.1.3	 บริการฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด	

บริการการแพทย์แผนไทย	
7.20	บาท/ผู้มีสิทธิ	
(48,333,000	คน)	
347,997,600	บาท	

บริการนวด	ประคบ	อบ	
5.19	บาท/ผู้มีสิทธิ	(72%)		

250,848,270	บาท	
 

สนับสนุนและส่งเสริมการจัด
บริการการแพทย์แผนไทย		
0.38	บาท/ผู้มีสิทธิ	(5.4%)		

18,366,540	บาท		
 

นวด,อบ,ประคบ	
ประมาณ	4.4	บาท/	

ผู้มีสิทธิ	
213,348,270	บาท		

ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร	
1.63	บาท/ผู้มีสิทธิ	(22.6%)	

78,782,790	บาท	
 

ฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด	
(2,500บาทX15,000	ราย)	

37,500,000	บาท	
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5.2	 ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร	 เพื่อสนับสนุนให้หน่วยบริการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก

แห่งชาติ ที่คณะกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติกำหนด	

5.3	 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการการแพทย์แผนไทย	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม

ระบบบริการการแพทย์แผนไทย	 โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยระดับส่วนกลาง	

เขต	 และจังหวัด	 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชนผู้มีสิทธิ	 UC	 โดยจัดสรรงบประมาณ

ผ่านการบริหารจัดการของ	สปสช.เขต	รวมถึงสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอื่นๆ	 ใน

การพัฒนาและนำร่องระบบการบริหารและการบริการแพทย์แผนไทยโดยการบริหารจัดการ

ของกองทุนพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทย	 ทั้งนี้สามารถบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับค่า

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการปฐมภูมิ	 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 บริการ

ทันตกรรม	 ส่งเสริมป้องกัน	 และบริการควบคุม	 ป้องกัน	 และรักษาโรคเรื้อรัง	 ตามแนวทางที่	

สปสช.กำหนด	

 

6. การบันทึกข้อมูล  

6.1		การบันทึกข้อมูลบริการการแพทย์แผนไทย	 (นวดไทย	 และฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด)	

ไตรมาส	1/55	ใหบ้นัทกึขอ้มลูผา่นโปรแกรมแพทยแ์ผนไทย	สปสช.	สว่นไตรมาส	2,	3	และ	4/55 

ให้บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลของหน่วยบริการและส่งข้อมูลออกตามรูปแบบของ	 OP/PP	

individual	Record	หรือ	21	แฟ้มมาตรฐาน	ตามแนวทางที่	สปสช.	กำหนด	

6.2		การบันทึกข้อมูลการใช้ยาจากสมุนไพรให้บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลของหน่วยบริการ

และส่งข้อมูลออกตามรูปแบบของ	 OP/PP	 individual	 Record	 หรือ	 21	 แฟ้มมาตรฐาน	 ตาม

แนวทางที่	สปสช.กำหนด	

 

7. หน่วยบริการที่มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุน  

เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่จัดบริการแพทย์แผนไทยและ/หรือ

แพทย์แผนไทยประยุกต์	 โดยบุคลากรให้บริการต้องมีคุณสมบัติผ่านการอบรมจากหลักสูตรที่

คณะกรรมการวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยกำหนด	 และหน่วยบริการต้องผ่านเกณฑ์การตรวจ

ประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการประเภทต่างๆ	ที่สปสช.กำหนด	ดังนี้	
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7.1		หน่วยบริการประจำ	 ต้องจัดให้มีบริการแพทย์แผนไทย	 และ/หรือแพทย์แผนไทย

ประยุกต์	ตามเกณฑ์การตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ		

7.2		หน่วยบริการปฐมภูมิ	 ต้องผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐม

ภูมิและผ่านเกณฑ์การให้บริการแพทย์แผนไทยและหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์	 (ข้อ	 ม.5.7,	

ม.5.8	ผนวก	6,	ผนวก	7)	

7.3		หน่วยบริการร่วมให้บริการ	 ต้องผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

ร่วมให้บริการด้านแพทย์แผนไทย	และ/หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์	

7.4		หน่วยบริการรับการส่งต่อ	 ที่จัดบริการแพทย์แผนไทย	 และ/หรือแพทย์แผนไทย

ประยุกต์	 แต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำ	 จะต้องผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินขึ้น

ทะเบียนหน่วยบริการร่วมให้บริการด้านแพทย์แผนไทย	และ/หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์	

 

8. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

8.1. สปสช.ส่วนกลาง 

8.1.1	 ขับเคลื่อนและประสานนโยบายในระดับประเทศกับกระทรวงสาธารณสุขและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

8.1.2	 ชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานการบริหารค่าใช้จ่าย

การแพทย์แผนไทย	รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่หน่วยบริการ	และหน่วยงานในพื้นที่	

8.1.3	 บริหารจัดการค่าใช้จ่าย	 ให้เกิดประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 และมุ่งให้เกิด

การบูรณาการในระดับพื้นที่	ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	

8.1.4	สนับสนุนให้พื้นที่สามารถดำเนินงานแพทย์แผนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

8.1.5	พัฒนาระบบรายงาน	กำกับ	 ติดตาม	 และสรุปผลการดำเนินงาน	 เพื่อเสนอ

คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร	สปสช.	ทุก	3	เดือน	

8.2. สปสช.เขต 

8.2.1	 สนับสนุนให้มีคณะทำงานพัฒนาการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด	 ภายใต้

ความเห็นชอบของอปสข.	เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาแพทย์แผนไทยในระดับพื้นที่	
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8.2.2	 ชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานให้หน่วยบริการทราบ	ตลอดจน

ประชาสัมพันธ์กระตุ้นการให้บริการ	 และเพิ่มการเข้าถึงของผู้มีสิทธิ	 เป้าหมายและ

แนวทางการบริหารค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทยในระดับจังหวัด	

8.2.3	 สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/หน่วยบริการและ

เครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดบริการแพทย์แผนไทย	 และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ

หน่วยบริการในพื้นที่	

8.2.4	 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยในเขต	และรายงาน

ให้	อปสข.	และสปสช.ทราบ	

8.3 สปสช.สาขาจังหวัด และหน่วยบริการ 

8.3.1	สปสช.สาขาจังหวัด	

1)	 จัดทำแผนและดำเนินการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ	 โดยใช้ 

“แนวทางการตรวจประเมนิขึน้ทะเบยีนหนว่ยบรกิาร”	ของ	สปสช.	

2)	 ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ	 โดยสปสช.สาขาจังหวัดสามารถใช้แนว

เวชปฏิบัติ/แนวทางการให้บริการ	 (Clinical	 Practice	 Guideline:	 CPG)	 และรายงาน

ของโปรแกรมระบบการให้บริการนวดไทยฯ	 หรือแบบรายงานที่มีในระดับพื้นที่เป็น

เครื่องมือในการติดตามกำกับ	

3)	 สนับสนุน/ติดตามหน่วยบริการ	 เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหา	 และหา

แนวทางการพัฒนาระบบบริการสรุปผลภาพรวม	 พร้อมข้อเสนอแนะการพัฒนา

ระบบบริการ	และมาตรการติดตาม	กำกับคุณภาพบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

4)	 จัดทำแผนพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด	เพื่อใช้ในการขับ

เคลื่อนระบบแพทย์แผนไทย	 (บริการนวดไทยและการใช้ยาสมุนไพร)	 ภายใต้การ

บริหารจัดการของคณะกรรมการการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด	

8.3.2		หน่วยบริการ		

1)	 จัดบริการแพทย์แผนไทย	ตามหลักเกณฑ์/แนวทางที่	สปสช.กำหนด		

2)	 ดำเนินการพัฒนาบุคลากร/ผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย	 ให้ได้

คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ	 โดยใช้งบที่ได้รับเพิ่มเติม	 จาก	 สปสช.	 เงินบำรุง	

หรืองบอื่นๆ	 เพื่อให้บุคลากรแพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงาน	 มีคุณสมบัติให้เป็นไปตาม	
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“ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข	 ว่าด้วยบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบโรค

ศิลปะ	 สาขาการแพทย์แผนไทย	 หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ฯ	 พ.ศ.	

2545”		

•	 เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผน

ไทยประยุกต์		

•	 เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจาก

สถาบันหรือสถานพยาบาลที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย	

ให้การรับรอง		

 

9. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 

9.1	 ผู้บริหารระบบในภาพรวม	 	 	

	 นายแพทย์กฤช	ลี่ทองอิน	 

 โทรศัพท์	02-141-5066	E-mail:	grit.l@nhso.go.th  

9.2		ผู้รับผิดชอบสปสช.ส่วนกลาง	 	 	

	 นาง	สุวภรณ์	มาสุข	 	

		 โทรศัพท์	02-141-4062	Fax	02-143-9746	E-mail:	suwaporn.m@nhso.go.th 
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12.การบริหารเงินค่าเสื่อม
 

1. หลักการและเหตุผล 

จากนโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.2551-2554	 ด้านการพัฒนา

สุขภาพของประชาชน	 ในข้อ	 2.3.1	 ระบุถึงการเพิ่มคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพ	และ

ใหป้ระชาชนเขา้ถงึบรกิารไดอ้ยา่งไมเ่ปน็อปุสรรค	 พรอ้มทัง้ปฏริปูระบบบรหิารจดัการสาธารณสขุ 

ให้มีประสิทธิภาพ	ทั้งการป้องกันโรค	การส่งเสริมสุขภาพ	การรักษาพยาบาล	และฟื้นฟูสุขภาพ	

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพของรัฐบาล	 ตั้งแต่ในปีงบประมาณ	 2545	

เปน็ตน้มา	 โดยมเีจตนารมณใ์นการใหเ้กดิการใชท้รพัยากรอยา่งเหมาะสม	 และเกดิประสทิธภิาพ 

ในการให้บริการที่มีคุณภาพ	 ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นและมีคุณภาพได้อย่าง	 

เท่าเทียมกัน	 โดยงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าวส่วนหนึ่ง	 คือ	 เงินค่าเสื่อม	 ซึ่งได้มีการ

วางยุทธศาสตร์การลงทุนสร้างหลักประกันสุขภาพ	ปี	2552-2555	โดยมีเป้าประสงค์	ดังนี้	

1)	หน่วยบริการมีศักยภาพในการให้บริการ	 กระจายอย่างเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง

บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	และผูใ้หบ้รกิารมีความสุข	

2)	เอกชน	และภาคส่วนอื่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	การจัดบริการสาธารณสุข	

3)	มกีารพฒันากระบวนการปฏบิตังิานอยา่งเปน็ระบบ	 มมีาตรฐาน	 และบรูณาการ มีการ

กระจายอำนาจ	และการพัฒนาของพื้นที่รวมทั้งมีระบบการติดตาม	ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ	

ปงีบประมาณ	 2553	 ไดม้กีารปรบัชือ่งบลงทนุ/ซอ่มบำรงุเพือ่การทดแทน	 เปน็คา่เสือ่ม	 เพือ่ให้

สอดคลอ้งกบัที่มาของฐานข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณงบประมาณเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนจาก

รัฐบาล	 โดยคำนวณจากสัดส่วนต้นทุนค่าเสื่อมกับต้นทุนบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก/	 

ผู้ป่วยใน	และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค		

 

2. คำจำกัดความ 

เงินค่าเสื่อม	 หมายถึง	 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ใช้ในการจัดหา	 โดยการ

จัดซื้อ	 จัดจ้าง	 หรือเช่า	 เพื่อการทดแทนส่วนขาด	 และซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	 สิ่งก่อสร้าง	 ที่เสื่อม

สภาพหรือถดถอย	 หรือเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ดังเดิม	 จากการให้บริการสาธารณสุขแก่

ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	
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3. เกณฑ์การจัดสรร 

เงินค่าเสื่อมจากการให้บริการ	 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ปีงบประมาณ	 2555	

ได้รับจัดสรรในอัตรา	141.50	บาทต่อผู้มีสิทธิ	จากจำนวนประชากรผู้มีสิทธิ	48,333,000	คน	คิด

เป็นเงิน 6,839.12	ล้านบาทซึ่งแบ่งเป็น	 ร้อยละ	95	 เป็นการจัดสรรเงินค่าเสื่อม	และร้อยละ	5	

เป็นการจัดสรร	 สำหรับช่วยเหลือหน่วยบริการที่ประสบภัยน้ำท่วม	 โดยในส่วนร้อยละ	 95	 

แบ่งเป็น	2	ส่วน	คือ	ส่วนแรกใช้จ่ายเป็นค่าเสื่อม	ส่วนที่สองใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนบริการตติยภูมิ

เฉพาะด้าน	 ตามสภาพปัญหาและความจำเป็นของบริการในพื้นที่	 โดยจัดสรรตามเกณฑ์	 

ต่อไปนี้		

3.1	 หน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 (สป.สธ.)	 และ

หน่วยบริการ	ภาคเอกชน	จัดสรรเงินให้แก่หน่วยบริการไปบริหารโดยตรง	

3.2	 หน่วยบริการภาครัฐในสังกัด	 สป.สธ.	 กำหนดการจัดสรรเงินให้ภายใต้นิยามการใช้

จ่ายเงิน	โดยแบ่งการบริหารจัดการเป็น	4	ระดับ	คือ		

3.2.1	 จัดสรรเพื่อการบริหารจัดการในระดับประเทศ	 ซึ่งพิจารณาอนุมัติรายการโดย

กระทรวงสาธารณสุข	 และจัดสรรให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 จำนวน	 

ร้อยละ	10	ของวงเงินค่าเสื่อม	ภาครัฐในสังกัด	สป.สธ.		

3.2.2	 จัดสรรเพื่อการบริหารจัดการระดับเขต	 โดยจัดสรรให้หน่วยบริการในสังกัด	

จำนวนร้อยละ	29	ของวงเงินค่าเสื่อมภาครัฐในสังกัด	สป.สธ.		

3.2.3	 จัดสรรเพื่อการบริหารจัดการระดับจังหวัด	 โดยจัดสรรให้หน่วยบริการใน

สังกัด	จำนวนร้อยละ	19	ของวงเงินค่าเสื่อมภาครัฐในสังกัด	สป.สธ.	

3.2.4	 จัดสรรเพื่อการบริหารจัดการระดับหน่วยบริการ	 โดยจัดสรรให้หน่วยบริการ

ในสังกัด	จำนวนร้อยละ	42	ของวงเงินค่าเสื่อมภาครัฐในสังกัด	สป.สธ.	

3.2.5	 สำหรบัจงัหวดั	 และหนว่ยบรกิาร	ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีน่ำรอ่งเขตบรกิารสาธารณสขุ 

จะได้รับการจัดสรรเงินในข้อ	 3.2.2–ข้อ	 3.2.4	 ขั้นต้นในภาพรวมของเขต	 และสามารถ

กำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณภายในเขตได้	 แต่อย่างน้อยต้องได้ข้อมูลและ

เงื่อนไขตามที่	 สปสช.	 กำหนด	 โดยแนวทางการจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะ

อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต	(อปสข.) 

ทั้งนี้	ให้เป็นไปตามที่	สปสช.	กำหนด	
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4. วิธีการคำนวณจัดสรรเงิน สปสช.คำนวณจัดสรรเงินค่าเสื่อม	ดังนี้	

4.1	 หลักการคำนวณ		

4.1.1	 แบ่งสัดส่วนค่าเสื่อมระหว่างบริการ	OP-IP-PP	ด้วยสัดส่วนงบอัตราต่อหัวที่ได้

รับจากรัฐบาลของค่าบริการ	 OP-IP-PP	 (โดย	OP	 ใช้อัตราบริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อ	 

ผู้มีสิทธิ)	

4.1.2	 เกณฑก์ารจดัสรร	“ตามจำนวนผูล้งทะเบยีนและผลงานการใหบ้รกิารผูป้ว่ยใน”	โดย 

•	 OP	&	PP	ตามจำนวนประชากรที่ลงทะเบียน		

•	 IP	ตามจำนวน	Sum	adj.RW	

4.2	 วิธีการคำนวณ		

4.2.1		คำนวณวงเงินค่าเสื่อม	ตามประชากร	ณ	31	ตุลาคม	2554	โดยนำจำนวน

ประชากรคูณด้วยอัตรา	141.50	บาท/ผู้มีสิทธิ	

4.2.2	 แบ่งสัดส่วนวงเงินออกเป็นร้อยละ	95	และร้อยละ	5	

4.2.3	 นำส่วนร้อยละ	95	มาแบ่งวงเงินที่ได้รับ	ตามอัตราการจัดสรร	OP+PP	 :	 IP	

(กำหนดให้อัตรา	OP=	A	บาท/ผู้มีสิทธิ	 อัตรา	 PP	 =	B	บาท/ผู้มีสิทธิ,	 อัตรา	 IP	 =	 C	

บาท/ผู้มีสิทธิ)	ดังสูตร	

สดัสว่นของอตัรา	OP+PP	=	(A+B)	x	100	=	E	สดัสว่นของอตัรา	IP	=	C	x	100	=	F	 

		 	 		 	 					(A+B+C)																								(A+B+C)		

  สรุปสัดส่วน	OP+PP	:	IP	=	E	:	F  

	 จากนั้นนำสัดส่วนที่ได้	 มาหาวงเงินของค่าเสื่อมจากบริการทั้งสองส่วน	 (กำหนดให้

วงเงินค่าเสื่อมรวม	=	S) ดังนี้	

		 วงเงินค่าเสื่อมของ	OP+PP	=	E	x	S	=	K	บาท		
             100 

		 	วงเงินค่าเสื่อมของ	IP	=	F	x	S	=	L	บาท		 

     100 

4.2.4	 คำนวณอัตราต่อหัวประชากรเพื่อจัดสรรค่าเสื่อมตามบริการ	 OP+PP	

(กำหนดใหป้ระชากรลงทะเบยีน	UC	ณ	31	ตลุาคม	2554	=	N)	ดังสูตร	
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	 อัตราต่อหัวประชากรของ	OP+PP	=	K	=	X	บาท/ผู้มีสิทธิ	

        N 

4.2.5	 คำนวณอัตราต่อ	1	adj.	RW	เพื่อจัดสรรค่าเสื่อมตามบริการ	IP	(กำหนดให้	

Sum	adj.	RW	ย้อนหลัง	10	เดือน	=	M)	

		 	 อัตราต่อ	1	adj.RW	ของ	IP	=	L	=	Y	บาท	/	1	adj.RW	 

	 	 	 	 	 				M	

4.2.6	 คำนวณเงินค่าเสื่อมแยกตามรายสังกัด	ดังนี้		

		 -	 ส่วนของ	 OP+PP	 โดยนำอัตราของข้อ	 4.2.4(X)	 คูณด้วยจำนวนประชากรลง

ทะเบียนกับหน่วยบริการแยกตามสังกัด		

	-	 ส่วนของ	 IP	 โดยนำอัตราของข้อ	 4.2.5(Y)	 คูณด้วยจำนวน	 adj.RW	 ของหนว่ย

บรกิารแตล่ะสงักดั	

4.2.7	 นำค่าเสื่อมส่วนของหน่วยบริการภาครัฐ	 มาคำนวณสำหรับการสนับสนุน

บริการตติยภูมิเฉพาะด้าน	จำนวน	501,133,000	บาท	

4.2.8	 นำค่าเสื่อมรวมของหน่วยบริการสังกัด	 สป.สธ.ทั้งหมด	มาคำนวณจัดสรรให้

หน่วยบริการอีกครั้งตามจำนวนประชากรที่ลงทะเบียนกับหน่วยบริการแต่ละแห่ง	

หมายเหตุ	 ข้อมูลผลงานผู้ป่วยใน	 (Sum	 adj.RW)	 ที่ใช้ในการคำนวณ	 เป็นข้อมูลเฉพาะ	 

ผู้ป่วยในปกติ	 ซึ่งไม่รวมถึงข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยในที่มีการชดเชยเพิ่มเติมพิเศษจากการ

ชดเชยผู้ป่วยในปกติ	 ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ป่วยในของหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรค	 และไม่รวม

ข้อมูลที่มีปญัหาต่างๆ	หลังจากวันที่	สปสช.	ตัดข้อมูล	เช่น	ข้อมูลส่งช้า	ข้อมูลอุทธรณ์	ข้อมูล

ปฏิเสธการจ่าย	เป็นต้น	

 

5. เงื่อนไขการจ่ายเงิน  

การจัดสรรเงินค่าเสื่อม	 ให้กับหน่วยบริการ	 (ไม่รวมหน่วยบริการที่เข้าร่วมจัดบริการรับส่ง

ต่อเฉพาะโรค)	 จะจัดสรรให้ตามรูปแบบการจัดบริการผู้มีสิทธใินระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ

ของหน่วยบริการนั้น	ดังนี้	
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5.1	 กรณีหน่วยบริการใด	 ที่ให้บริการประชากรผู้มีสิทธิ	 ทั้งบริการผู้ป่วยนอกและบริการ	 

ผู้ป่วยใน	จะได้รับการจัดสรรเงินค่าเสื่อม	ทั้ง	2	ส่วน	ตามเงื่อนไขที่สปสช.	กำหนด 

5.2	 กรณีหน่วยบริการใด	ที่ให้บริการประชากรผู้มีสิทธิ	 เฉพาะการบริการผู้ป่วยนอกหรือ

เฉพาะการบริการผู้ป่วยใน	ก็จะได้รับการจัดสรรเงินค่าเสื่อมเฉพาะส่วนการบริการนั้นๆ		

5.3	 กรณีที่มีหน่วยบริการลาออก	 และมีการโอนถ่ายประชากรกลางปีงบประมาณ	 ให้

สปสช.เขตพิจารณาโอนเงินค่าเสื่อมให้กับหน่วยบริการที่รับดูแลประชากรจริงตามสัดส่วนที่ให้

บริการ	

ทั้งนี้	 กรณีที่หน่วยบริการเข้าร่วมโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ในช่วงกลาง

ปีงบประมาณ	 2555	 จะไม่ได้รับการจัดสรรเงินค่าเสื่อมของปี	 2555	 และสำหรับหน่วยบริการที่

เป็นหน่วยบริการในโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ครบ	1	ปี	ไม่ต้องคืนเงินค่าเสื่อม

เมื่อลาออกจากโครงการฯ	

กรณีมีเงินเหลือจากการจัดสรร	 ให้	 สปสช.	 บริหารการจัดสรรให้หน่วยบริการเพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการให้บริการประชาชนต่อไป	

 

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน  

6.1	 สปสช.	พิจารณาเห็นชอบหลักการ	แนวทาง	รูปแบบ	และวิธีการจัดสรรเงินค่าเสื่อม	

6.2	 สปสช.	จัดทำกรอบแนวทางการบริหารเงินค่าเสื่อม	พร้อมแจ้งตารางการจัดสรรเงินให้

กับหน่วยบริการทั่วประเทศทราบ	โดยแจ้งผ่านสปสช.	เขต		

6.3	 หน่วยบริการตรวจสอบตัวเลขการจัดสรรและแจ้งยืนยันวงเงินที่ได้รับจัดสรรไปยัง	

สปสช.	เขต	ภายใน	15	วันหลังจากได้รับแจ้งจัดสรร 

6.4	 สปสช.	เขต	แจ้งยืนยันตัวเลขการจัดสรรในเขตที่รับผิดชอบ	ให้สปสช.	ทราบ	ภายใน	

15	วันหลังจากได้รับการแจ้งยืนยันจากหน่วยบริการ	 เพื่อ	สปสช.	จะได้แจ้งการจัดสรรตามการ

ยืนยันนั้น	ให้หน่วยบริการทราบอีกครั้งหนึ่งภายใน	7	วัน		

6.5	 การจัดทำแผนและการพิจารณาอนุมัติแผนการบริหารเงินค่าเสื่อม	 มีรายละเอียด	

ดังนี้	

6.5.1	 หน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัด	สป.สธ./ภาคเอกชน		

	การจัดทำแผนการบริหารเงินค่าเสื่อมของหน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัด	 สป.สธ./

ภาคเอกชน	 ดำเนินการโดย	 ให้หน่วยบริการจัดทำแผนการบริหารเงินค่าเสื่อมของแต่ละ
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ภาคส่วนเอง	 สปสช.เขต	 เป็นผู้ประสานรวบรวมแผน	 เสนอให้	 คณะอนุกรรมการหลัก

ประกันสุขภาพระดับเขต	 (อปสข.)	 พิจารณาอนุมัติ	 พร้อมจัดส่งรายละเอียดแผนที่ได้รับ

การอนุมัติแล้วให้สปสช.	เบิกจ่ายเงินค่าเสื่อมให้หน่วยบริการต่อไป		

6.5.2	 หน่วยบริการภาครัฐสังกัด	สป.สธ.	

1)	 การจัดทำแผนการบริหารเงินค่าเสื่อมของหน่วยบริการสังกัด	 สป.สธ.	

ระดับประเทศ	 ร้อยละ10	 กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดทำแผนและพิจารณาอนุมัติ

รายการตามวงเงิน	 พร้อมจัดส่งรายละเอียดแผนที่ได้รับการอนุมัติแล้ว	 ให้สปสช. 

โอนเงินตรงให้หน่วยบริการต่อไป		

2)	 การจัดทำแผนการบริหารเงินค่าเสื่อมของหน่วยบริการสังกัด	 สป.สธ.	

ระดับเขต	 ร้อยละ	 29	 กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหาร

เงินค่าเสื่อม	 สปสช.	 เขต	 เป็นผู้ประสานรวบรวมแผน	 เสนอให้	 อปสข.	พิจารณา

อนุมัติ	พร้อมจัดส่งรายละเอียดแผนที่ได้รับการอนุมัติให้สปสช.	โอนเงินตรงให้หน่วย

บริการ	ต่อไป	

3)	 การจัดทำแผนการบริหารเงินค่าเสื่อมของหน่วยบริการสังกัด	 สป.สธ.	

ระดับจังหวัด	ร้อยละ	19	ดำเนินการโดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	(สสจ.)เป็น

ผู้จัดทำแผนการบริหารเงินค่าเสื่อม	 และเสนอให้คณะอนุกรรมการหลักประกัน

สุขภาพระดับจังหวัด	(อปสจ.)	เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ	พร้อมจัดส่งรายละเอียดแผนที่

ได้รับการอนุมัติแล้วให้สปสช.	 เขต	 ดำเนินการแจ้งให้สปสช.	 โอนเงนิตรงใหห้น่วย

บรกิารตอ่ไป 

4)	 การจัดทำแผนการบริหารเงินค่าเสื่อมของหน่วยบริการสังกัด	 สป.สธ.	

ระดับหน่วยบริการ	 ร้อยละ	42	ดำเนินการโดยหน่วยบริการและเครือข่าย	 เป็นผู้จัด

ทำแผน	 และเสนอให้คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ	 (คปสอ.)	

เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผน	พร้อมจัดส่งรายละเอียดแผนที่ได้รับการอนุมัติให้	 สสจ.	

รวบรวมเป็นภาพรวมระดับจังหวัด	และ	สสจ.สำเนาแผนภาพรวมแจ้ง	สปสช.	 เขต

เพือ่รวบรวมแจง้ให	้สปสช.ทราบตอ่ไป	โดย	สปสช.จะเปน็ผูโ้อนเงนิตรงใหห้นว่ยบรกิาร 

6.6	 สปสช.	โอนเงินให้กับหน่วยบริการ	และติดตามกำกับการดำเนินงาน		

6.7	 เมื่อหน่วยบริการได้รับเงินโอน	 ให้ประสานการดำเนินการจัดซื้อ/จัดหา	 ตามระเบียบ

สำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการพสัดฯุหรอืระเบยีบของหนว่ยบรกิารนัน้	 และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบ	พรอ้มทัง้กอ่หนีผ้กูพนัใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปีงบประมาณ	2555		
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6.8	 หน่วยบริการที่รับเงินและดำเนินการตามข้อ	 6.7	 แล้ว	 ให้รายงานผลการจัดซื้อ/จัดหา	

ผ่านทาง	Website	 ของสปสช.ที่	www.nhso.go.th เลือกเมนู “บริการออนไลน์”	 >	 หมวด	

“NHSO	 Budget”>เลือก	 “ระบบรายงานการใช้จ่ายงบค่าเสื่อม”	 โดยสามารถลงทะเบียนรับ 

user	name,	password	เพื่อใช้	Login	เข้าโปรแกรมรายงานได้ที่สปสช.	เขต	 

6.9 สสจ. และ สปสช.	 เขต	 ตรวจสอบความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเป็นปัจจุบันของ

ข้อมูล	 รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ของรายงานเพื่อติดตาม	กำกับ	 และสนับสนุนให้หน่วย

บริการดำเนินงานอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และมีประสิทธิภาพต่อไป	

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ / มีเงินเหลือจ่าย 

การเปลี่ยนแปลงรายการ	และ/หรือ	การอนุมัติใช้วงเงินเหลือจ่าย	ให้เป็นไปตามมติ

ของคณะกรรมการฯ	 หรือคณะอนุกรรมการ	 ผู้พิจารณาอนุมัติแผนในแต่ละระดับข้างต้น	

พร้อมทั้งแจ้งกลับให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับทราบ	 เช่น	 หน่วยบริการ	 สสจ.	 สปสช.เขต	 และ

สปสช.	 ยกเว้นกรณีการใช้เงินเหลือจ่ายระดับเขต	 ให้ผู้อำนวยการสปสช.เขต	 สามารถ

พิจารณาอนุมัติได้	

 

7. การโอนเงิน 

7.1 สปสช. จะโอนเงินให้หน่วยบริการโดยตรง	 ตามจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	 หลังจากที่	

ได้รับแผนรายการบริหารค่าเสื่อมและหนังสือแสดงความจำนงแล้ว	 (สำหรับหน่วยบริการภาครัฐ

ในสังกัด	สป.สธ.ไมต่อ้งมหีนงัสอืแสดงความจำนง)  

7.2	 สำหรับหน่วยบริการในสังกัดกองทัพเรือ	 หน่วยบริการในสังกัดกองทัพอากาศ	สปสช.	

จะโอนให้ต้นสังกัด	

7.3	 กรณีหน่วยบริการที่เข้าใหม่	 ต้องแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร	พร้อมทั้งสำเนาหน้าสมุดบัญชีคู่ฝากของหน่วยบริการ	จำนวน	1	ชุด	แนบมาพร้อม

กับหนังสือแสดงความจำนง	จำนวน	2	ชุด	ส่งไปที่สปสช.	เขต	

 

8. การจัดทำหนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอรับเงินค่าเสื่อม  

การจัดทำหนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอรับเงินค่าเสื่อม	 จัดทำเฉพาะหน่วยบริการสังกัด

ภาครัฐนอกสังกัด	สป.สธ.	และหน่วยบริการภาคเอกชน	โดยมีขั้นตอนดังนี้	
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8.1	 เมื่อต้นสังกัดของหน่วยบริการและหน่วยบริการได้รับแจ้งวงเงินค่าเสื่อมที่ได้รับจัดสรร	

ให้จัดทำหนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอรับเงินค่าเสื่อม	 ตามแบบหนังสือแสดงความจำนงฯ	

จำนวน	 2	 ชุด	 พร้อมแนบแผนการบริหารเงินค่าเสื่อมที่ได้รับอนุมัติตามวงเงิน	 ยื่นต่อ	 

สปสช.เขต	ดำเนนิการอนมุตัติามวงเงนิทีไ่ดร้บัมอบอำนาจ 

8.2	 สปสช.เขต	 จัดเก็บหนังสือแสดงความจำนง	 ต้นฉบับไว้แนบท้ายสัญญา/ข้อตกลงให้

บริการสาธารณสุขฯ	และคืนคู่ฉบับให้หน่วยบริการ		

8.3	 สปสช.เขต	 ส่งหนังสือแสดงความจำนงฉบับจริง	 และรายละเอียดแผนบริหารเงิน	 

ค่าเสื่อม	ให้สปสช.	เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการโอนเงินให้หน่วยบริการต่อไป	

	 โดยสามารถดาวน์โหลด	 แบบหนังสือแสดงความจำนงได้ที่	www.nhso.go.th เลือก

เมนู	 “บริการข้อมูล”	 >	 เลือก	 “ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย”	 >	 เลือกเมนู	 “ดาวน์โหลดเอกสาร”	 >	

เลือก	“แบบฟอร์มอื่น	ๆ”	>	เลือก	“แบบหนังสือแสดงความจำนง”	

 

9. การกำกับ ติดตาม และประเมินผล 

9.1	 สปสช.เขต	ติดตามและประสานผลการใช้จ่ายเงินของหน่วยบริการภายในพื้นที่	 ตาม	

แผนการบริหารเงินค่าเสื่อม	ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ	ในแต่ละระดับ	

9.2	 การติดตาม	 กำกับ	 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	 โดย	 สปสช.	 ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงสาธารณสุข	สปสช.เขต	และ	สสจ.		

9.3	 การประเมินผลภายในหน่วยงาน	 โดยหน่วยงานภายในสปสช.	 และประเมินผล

ภายนอกหน่วยงาน	โดยหน่วยงานภายนอก	

	 กรณีที่หน่วยบริการไม่สามารถดำเนินการตามแผนการบริหารเงินค่าเสื่อม	 ดังกล่าว

ได้สปสช.	 อาจพิจารณาเรียกคืนเงินค่าเสื่อม	 ตามจำนวนเงินที่ระบุในหนังสือแสดงความ

จำนงแนบท้ายข้อตกลง/สัญญาการให้บริการ	แล้วแต่กรณี		
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แผนภาพที่ 6 กรอบการบริหารเงินค่าเสื่อม	ปีงบประมาณ	2555	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 

10.1	ผู้บริหารระบบในภาพรวม	 นพ.การุณย์	คุณติรานนท์	

	 	 	 	 	 ผู้อำนวยการสำนักบริหารการจัดสรรกองทุน	

	 	 	 	 	 โทรศัพท์	02-141-5028		

	 	 	 	 	 E-mail:	karoon.k@nhso.go.th	

10.2	ผู้ประสานงาน		 	 1)	นางปวีณา	ทองอินทร์	

	 	 	 	 	 โทรศัพท์	02-141-4167		

	 	 	 	 	 E-mail:	paweena.t@nhso.go.th 

	 	 	 	 	 2)	น.ส.นิสา	เรณูชาติ	

	 	 	 	 	 โทรศัพท์	02-141-4350	 	

	 	 	 	 	 E-mail:	nisa.r@nhso.go.th	
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13.การบรหิารจดัการเงนิจา่ยตามเกณฑค์ณุภาพผลงานบรกิาร

1. แนวคิดการจัดสรร 

การจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	 เป็นการจ่ายเพื่อมุ่งหวังให้หน่วยบริการตระหนัก

ถึงการพัฒนาการบริการ	 ให้บรรลุถึงคุณภาพและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนมั่นใจได้ว่า

ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ประชาชนจะเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นและได้

รับบริการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ	โดยมีการกำหนดการจ่ายไว้ในประเภทบริการต่างๆ	

ดังตารางที่	7		

 

ตารางที่ 7 การจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	ในรายการบริการต่างๆ	ของงบปี	2555	

หน่วยบริการ 
เป้าหมาย 

แหล่งงบประมาณ 
บาทต่อ 
ผู้มีสิทธิ 

หนว่ยบรกิารประจำ	 /	
หนว่ยบรกิารปฐมภมูิ	

จากรายการบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	
ประเภทบริการ	
1.	 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไป
สำหรับเขตพื้นที่		
2.	 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับ
บริการปฐมภูมิที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ศักยภาพ	

 
 

101 

 
27.00 

3.	 รายการบริการควบคุม	 ป้องกัน	 และรักษาโรค
เรื้อรัง 

1.65 

หน่วยบริการที่รับการ
ส่งต่อ 

จากรายการบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	
ประเภทบริการ	
4.	บริการผู้ป่วยในทั่วไปจากกองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับ
เขต  
5.	ส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการ	

 
 

ไม่เกิน	15	
 

4.76 

1 คิดเป็น 7.68 บาทต่อประชากรทุกสิทธิ 
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การจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการทุกประเภท	 เป็นการจ่ายตามคุณภาพผลงาน

บริการระดับผลลัพธ์	และ/หรือคุณภาพผลงานบริการระดับการดำเนินงาน		

หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไขและอัตราการจ่ายงบตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	 ของ

หน่วยบริการประจำ/หน่วยปฐมภูมิ	 ในรายการที่	 1-3	 จะบูรณาการอยู่ในรายละเอียดการจ่าย

ของกองทุนย่อยรายการนั้นๆ		

ส่วนหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไขและอัตราการจ่ายงบตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	

ของหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ	 ในรายการที่	 4-5	 รวมจำนวนไม่เกิน	 20	 บาทต่อผู้มีสิทธิ		 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้		

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1		สรา้งแรงจงูใจใหห้นว่ยบรกิารมกีารพฒันาคณุภาพมาตรฐาน	และจดับรกิารทีม่คีณุภาพ 

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 

2.2		สรา้งกลไกการจดัการทางการเงนิตามผลงานทีม่คีณุภาพ	(Quality	outcome	performance)	

เพื่อการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพ	 และการควบคุมกำกับคุณภาพบริการ	 ของหน่วยบริการ

และเครือข่าย		

 

3. กรอบการบริหารกองทุน 

การบริหารจัดการการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	 สำหรับหน่วยบริการที่รับการ

ส่งต่อปีงบประมาณ	 2555	 จากบริการส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการ	 จำนวน	 4.76	 บาทต่อ	 

ผู้มีสิทธิ	และบริการผู้ป่วยในทั่วไปจากกองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขต	ไม่เกิน	15	บาทต่อผู้มีสิทธิ	

รวมไม่เกิน	20	บาทต่อผู้มีสิทธิ	จำนวน	48.333	ล้านคน	ดังแผนภาพที่	7	
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แผนภาพที่ 7  กรอบการบริหารการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการของหน่วยบริการที่					 

	 	 	 รับการส่งต่อ		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. แนวทางการสนับสนุน/หลักเกณฑ์การจัดสรร 

4.1 จัดสรรตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการระดับการดำเนินงาน  

บริการส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการ	 3	บาทต่อผู้มีสิทธิ	 รวมแล้วไม่เกิน	 144.999	

ล้านบาท	 จัดสรรเพื่อสนับสนุนให้เกิดงานเชิงรุกในการสร้างคุณภาพของหน่วยบริการที่รับ

การส่งต่อและเครือข่ายหน่วยบริการในโรค/บริการที่กำหนด	ดังตารางที่	8		

 

ตารางที่ 8 กรอบเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการระดับการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ	2555	

เกณฑ์คุณภาพผลงานบริการระดับการดำเนินงาน 
คุณภาพของเครือข่ายบริการและการดูแลต่อเนื่อง ใน 
1.	โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ	
2.	โรคมะเร็ง	
3.	โรคหลอดเลือดสมอง	
4.	บริการทารกแรกเกิด	
5.	การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ	
6.	การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(Palliative	Care)	
7.	บริการเลิกบุหรี่		
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การบริหารภาพรวมระดับประเทศ	โดยสปสช.ส่วนกลาง	จัดสรรเงินส่งเสริมคุณภาพผลงาน

บรกิาร	 ตามเกณฑค์ณุภาพผลงานบรกิารระดบัการดำเนนิงาน	 ใหแ้ตล่ะเขต	 ตามผลการดำเนนิงาน

ในปี	2554	ทั้งนี้	สปสช.เขต	อาจจัดสรรเงินจากกองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขต	ซึ่งผ่านความเห็น

ชอบของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต	(อปสข.)	มาสมทบ		

การกำหนดเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการระดับการดำเนินงานให้เป็นไปตามตารางที่	 8 

ทั้ งนี้ สปสช . เขต	 อาจเพิ่มเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการระดับการดำเนินงาน	 โดยผ่าน	 

ความเห็นชอบของ	อปสข. 

การบริหารงบประมาณระดับเขต	 โดย	 สปสช.เขต	 กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน	 และ

บริหารจัดการงบประมาณในวงเงินที่ เขตได้รับให้กับหน่วยบริการที่ เป็นไปตาม	 service	

specification	 ของคุณสมบัติหน่วยบริการ	 การดำเนินงาน	ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน	ตาม

เอกสารรายละเอียด	 วิธีการ	 เงื่อนไขประกอบการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ

ปีงบประมาณ	2555		

4.2 จัดสรรตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการระดับผลลัพธ์ 

ให้จัดสรรเงินจากกองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขต	 จำนวนไม่เกิน	 15	บาทต่อผู้มีสิทธิ	

ซึ่งผ่านความเห็นชอบของอปสข.	 มาสมทบกับงบบริการส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการ		 

1.76	บาทต่อผู้มีสิทธิ	 ทั้งนี้วิธีการจัดสรรตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการระดับผลลัธ์	 ให้

เป็นไปตามที่	สปสช.กำหนด	

การกำหนดเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการระดับผลลัพธ์ของเขตในปีงบประมาณ	

2555	 ให้คงเกณฑ์ที่ใช้ต่อเนื่องจากปี	 2554	 ทั้งนี้	 สปสช.เขต	 อาจเพิ่มเกณฑ์คุณภาพ	 

ผลงานบริการ	โดยผ่านความเห็นชอบของอปสข.		
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ตารางที่ 9 กรอบเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการระดับผลลัพธ์	ปีงบประมาณ	2555	

โรค/ประเด็นคุณภาพ เกณฑ์คุณภาพ 

มาตรฐานหน่วยบริการ	 1.	สถานะการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล	

2.	คุณภาพระบบยา	

3.	ร้อยละความสมบูรณ์การบันทึกเวชระเบียน	

โรค/ประเด็นคุณภาพ	

 

4.	 รอ้ยละผูป้ว่ยโรคหวัใจขาดเลอืดเฉยีบพลนัชนดิ	 ST	 elevated 

(STEMI)	ได้รับยาละลายลิ่มเลือด	และ/หรือ	หัตถการรักษาโรค

หลอดเลือดโคโรนารีย์ผ่านสายสวน	 (Percutaneous	 Coronary	

Intervention	:	PCI)		

5.	 รอ้ยละผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองไดร้บับรกิารกายภาพบำบดั 

เพื่อฟื้นฟูสภาพก่อนและหลังการจำหน่าย		

รายละเอียดวิธีการประเมิน	 แหล่งข้อมูล	 ตารางเวลาการประเมิน	 สูตรการคำนวณและ	 

การเทียบหาคะแนนคุณภาพ	ปรากฏตามเอกสารรายละเอียด	วิธีการ	 เงื่อนไขประกอบการจ่าย

ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการปี	2555		

หมายเหตุ	 :	 ในกรณีที่จัดสรรงบตามเกณพ์คุณภาพบริการระดับกสนดำเนินงานแล้วยังมี

งบประมาณคงเหลือ	 ให้	 สปสช.เขตนำงบคงเหลือดังก่าวไปใช้ในการจัดสรรงบตามเกณฑ์	 

คุณภาพผลงานบริการระดับผลลัพธ์	

 

5. บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

5.1 สำนักพัฒนาคุณภาพบริการ 

5.1.1	 จัดทำกรอบแนวทางการบริหาร	 เกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	 และแนวทาง

การประเมิน	ในภาพรวม		

5.1.2	 จัดสรรงบส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการ	ให้รายเขต		

5.1.3	 สนับสนุนเขตพื้นที่ในการบริหารจัดการ		

5.1.4	 ตรวจสอบการจ่าย	กำกับติดตาม	ประเมินผลการดำเนินงานกองทุนและสรุป

รายงานผล	
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5.2 สปสช.เขต 

5.2.1	 จัดทำแนวทางการจ่าย	 ให้	 อปสข.พิจารณากันเงินจากกองทุนย่อยผู้ป่วยใน

ระดับเขต	จำนวนไม่เกิน	15	บาทต่อผู้มีสิทธิ	 (ตามประกาศ	ข้อ	17.1)	เพื่อสมทบกับเงิน

ส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการที่เขตได้รับ		

5.2.2	 ชี้แจงทำความเข้าใจเกณฑค์ณุภาพผลงานบรกิาร	และแนวทางการประเมิน	 ใน

ภาพรวมทั้งหมด	แก่หน่วยบริการและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ	

5.2.3	บริหารจัดการในส่วนเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการระดับการดำเนินงาน		

1)		กำหนดเป้าหมายและจำนวนเงิน	 ที่จะจัดสรรให้แก่หน่วยบริการ	 ซึ่งมี	

service	specification	ตามที่	สปสช.กำหนด		

2)	ประสานหน่วยบริการที่มีความพร้อมตามเงื่อนไขใน	service	specification	

เพื่อดำเนินการตามตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน	ของแต่ละโรค/บริการที่กำหนด		

3)		ติดตาม	 รวบรวม	 ตรวจสอบผลงานของหน่วยบริการ	 ตามตัวชี้วัด

คุณภาพการดำเนินงาน		

4)		โอนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการ		

5.2.4		บริหารจัดการในเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการระดับผลลัพธ์	

1)		จัดการให้มีการประเมินคุณภาพจากแหล่งต่างๆ	ที่จำเป็น	และ	รวบรวม

ผลการประเมินคุณภาพบริการ		

2)		จัดการให้มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินคุณภาพ

จากหน่วยบริการ	และจากสำนักพัฒนาคุณภาพบริการ		

3)		คำนวณจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยบริการรับส่งต่อ	 ภายหลังมีผล

การประเมินคุณภาพ		

4)		โอนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการ		

5)		แจ้งหน่วยบริการ	 และชี้แจงทำความเข้าใจ	 ผลการประเมินคุณภาพ

บริการตามเกณฑ์ต่างๆ	 ให้หน่วยบริการรับทราบ	 เพื่อนำผลไปสู่การพัฒนาคุณภาพ	

รวมทั้งการประเมินผลคุณภาพ	 และเผยแพร่ผลงานที่ดีของหน่วยบริการหรือมีการ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	
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5.3 สปสช.สาขาจังหวัด 

5.3.1		ร่วมในการตรวจสอบผลงานของหน่วยบริการตามเกณฑ์คุณภาพผลงาน

บริการ	

5.3.2		ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินคุณภาพจากหน่วยบริการ	 ตาม	 

ตัวชี้วัดของเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	

5.3.3	 ติดตามการทบทวนคุณภาพภายในจังหวัด	และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

หน่วยบริการและเครือข่ายบริการในจังหวัด	ที่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	

5.4 หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ 

5.4.1		หน่วยบริการที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ	 4.1	 ให้รายงานผลตัวชี้วัดคุณภาพ	 

การดำเนินงาน	 ตามเอกสารรายละเอียด	 วิธีการ	 เงื่อนไขประกอบการจ่ายตามเกณฑ์	 

คุณภาพผลงานบริการปี	2555		

5.4.2		หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทุกแห่ง	 นำผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์

การจัดสรรของปีที่ผ่านมาเข้าสู่กระบวนการทบทวนภายในโรงพยาบาล	โดยเฉพาะเกณฑ์ที่

ยังมีปญัหา	เพื่อหาแนวทางพัฒนายกระดับคุณภาพ	

5.4.3		ทบทวนคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน	 และการประเมินตนเองด้านคุณภาพ

ระบบยา		

5.4.4		เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของข้อมูลที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ	และจัดส่งให้

ทันเวลา	 ซึ่งได้แก่	 การสรุปและให้รหัสโรคให้ถูกต้อง	 และผลการประเมินที่เกี่ยวข้องตาม

เกณฑ์ที่กำหนด		

 

6. การกำกับ ติดตาม ประเมินผล 

6.1 การกำกับติดตาม  

สปสช.ส่วนกลาง	กำกับติดตามการดำเนินการของสปสช.เขต	ดังนี้		

6.1.1	 การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยบริการ	

6.1.2	 ความครบถว้น	และถกูตอ้งของขอ้มลูทีใ่ชใ้นการประเมนิ	ตามเกณฑค์ณุภาพ

ผลงานบริการ	

6.1.3	 การเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้อง	และเป็นไปตามแผนการจัดสรร	
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6.2 การติดตามประเมินผล  

6.2.1	 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยบริการ	

6.2.2	 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพบริการที่ประชาชนได้รับตามเกณฑ์คุณภาพ

ผลงานบริการที่กำหนด		

 

7. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน  

7.1	ผู้รับผิดชอบในภาพรวม	 	 นพ.ปานเทพ	คณานุรักษ์		 	

	 	 	 	 	 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพบริการ	

	 	 	 	 	 โทรศัพท์	02-141	5033		

	 	 	 	 	 E-mail	:	panthep.k@nhso.go.th 

	 	 	 	 	 นางกาญจนา	ศิริโกมล	 	 	

	 	 	 	 	 ผู้เชี่ยวชาญสำนักพัฒนาคุณภาพบริการ	

	 	 	 	 	 โทรศัพท์	02-141	5034		

	 	 	 	 	 E-mail	:	kanjana.s@nhso.go.th 

7.2	ผู้ประสานงาน	 	 	 	

1.	สำนักพัฒนาคุณภาพบริการ	 นางปิยพร	ปิยะจันทร์	 	

	 	 	 	 	 โทรศัพท์	02-141	4118		piyaporn.p@nhso.go.th 

	 	 	 	 	 นางอรวรรณ	ไชยวรรณ	

	 	 	 	 	 โทรศัพท์	02-141	4115		orawan.w@nhso.go.th	

	 	 	 	 	 นางวรรณา	เอียดประพาล	

	 	 	 	 	 โทรศัพท์	02-141	4116	wanna.e@nhso.go.th	

2.	สำนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพการบริการ	

	 	 	 	 	 นางภัทรา	อเนกวิทยากิจ		

	 	 	 	 	 โทรศัพท์	02-141	4153		pattra.a@nhso.go.th 

3.	กองทุนยาเวชภัณฑ์และวัคซีน	 นางปนัดดา	ลี่สถาพรวงศา	

	 	 	 	 	 โทรศัพท์	02-141	4198	panadda.l@nhso.go.th	
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14การบริหารจัดการเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้รับบริการและผู้ให้
บริการ

การให้บริการสาธารณสุขใดๆ	แก่ผู้มารับบริการย่อมเป็นธรรมดาที่ในบางครั้งอาจทำให้ผู้รับ

บริการได้รับความเสียหายจากการรับบริการขึ้นได้	 และเช่นกันในบางครั้ง	 ผู้ให้บริการเองก็อาจ

ได้รับความเสียหายจากการให้บริการได้ด้วย	 ซึ่งการก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวอาจเกิดขึ้น

ได้ในหลายกรณี	

ดังนั้น	 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย	 กฎหมายว่าด้วย	 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 จึงได้กำหนดให้มีมาตรการในการช่วยเหลือเบื้องต้น	 โดย	 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้ออกข้อบังคับเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการให้

ความช่วยเหลือเบื้องต้นไว้	กับบุคคล	2	กลุ่ม	ได้แก่	

1.	ผู้รับบริการ		

2.	ผู้ให้บริการ	

 

1. กรณีผู้รับบริการ 

“มาตรา	 41	 ให้คณะกรรมการกันเงินจำนวนไม่เกินร้อยละหนึ่งของเงินที่จะจ่ายให้	 

หน่วยบริการไว้เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการ	 ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับ	 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ	 โดยหาผู้กระทำผิดมิได้หรือหา	 

ผู้กระทำผิดได้	 แต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควร	 ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์		 

วิธีการ	และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด”	

จากบทบัญญัติมาตรา	 41	แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.2545	มี

เจตนารมณ์มุ่งหวังเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายจากการรักษา

พยาบาล	 โดยการชว่ยเหลอืดงักลา่วมลีกัษณะเปน็การการเยยีวยาหรอืบรรเทาความเดอืดรอ้นเบือ้งตน้

ในขณะเดยีวกนัเปน็การรกัษาความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งผูร้บับรกิารและผูใ้หบ้รกิาร	 ในการจะรว่มกนั 

คลี่คลายปญัหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุข	

การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไข	 ที่

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด	 จากระยะเวลาที่ผ่านมาการยื่นคำร้องของ
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ผู้รับบริการหรือทายาทรวมทั้งวิธีดำเนินการในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	มีปญัหาอุปสรรคใน

ทางปฏิบัติพอสมควร	 โดยปญัหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้นได้มีการรวบรวม	สรุปวิเคราะห์ถึงสภาพปญัหา	

และได้มีการเสนอคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุง	 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น		

คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต	ิไดอ้อกขอ้บงัคบัสำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

ว่าด้วยหลักเกณฑ์	 วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับ

ความเสียหายที่เกิดจากรักษาพยาบาล	พ.ศ.	2549	โดยมีสาระสำคัญ	สรุปได้ดังนี้		

1.1		ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง	 ได้แก่	 ผู้รับบริการ	 ทายาท	 ผู้อุปการะ	 หรือหน่วยบริการที่ให้

บริการซึ่ง	ต้องใช้สิทธิในการยื่นคำร้องภายในกำหนด	1	ปี	นับจากวันที่ทราบความเสียหาย	

1.2	ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	ได้แก่	ผู้รับบริการ	ทายาท	หรือผู้อุปการะมีสิทธิได้

รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้	ส่วนหน่วยบริการไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	

1.3 อัตราการจ่ายเงิน 

(1)	เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร			 จ่ายไม่เกิน	200,000	บาท	

(2)	สูญเสียอวัยวะหรือพิการ		 	 	 จ่ายไม่เกิน	120,000	บาท	

(3)	บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง		 	 จ่ายไม่เกิน	50,000	บาท	

1.4	 เงื่อนไขการจ่ายเงิน	 ต้องเป็นความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาล	 ซึ่งมิใช่เกิด

จากการดำเนินไปตามพยาธิสภาพของโรค	หรือเหตุแทรกซ้อนที่เป็นผลจากการวินิจฉัยตามปกติ	

หรือรักษาโรคตามมาตรฐาน	และให้รวมถึงเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล	

1.5	 ผู้พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือ	 กำหนดให้คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและ

มาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด	หรือในกรณีที่จังหวัดใดไม่มีคณะอนุกรรมการควบคุม

คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข	 ให้	 สปสช.	 เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้ง	 

คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	จำนวน	5	–	7	คน	 เพื่อ

ทำหนา้ทีพ่จิารณาวนิจิฉยัคำรอ้งขอรบัเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้	วา่เขา้เกณฑท์ีจ่ะไดร้บัความชว่ยเหลอื

ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่	 และถ้าเห็นว่าเข้าเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือก็ต้องพิจารณาว่า

ควรจะจ่ายเงินเป็นจำนวนเท่าใด	 ทั้งนี้	 การพิจารณาให้คำนึงถึงความรุนแรงของความเสียหาย

และเศรษฐานะของผู้เสียหายด้วย		
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	1.6	สิทธิอุทธรณ์	กรณีผู้รับบริการ	ทายาท	หรือผู้อุปการะ	ไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัย

ของคณะอนุกรรมการที่สั่งจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไม่เต็มตามอัตราที่กำหนดในแต่ละประเภท	

หรือไม่จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	 หรือจัดประเภทของความเสียหายไม่ถูกต้อง	 ข้อบังคับเดิม	 

ไม่ได้กำหนดกรอบในการใช้สิทธิอุทธรณ์	 ข้อบังคับใหม่กำหนดให้มีการอุทธรณ์ได้ในกรณีที่	 

คณะอนุกรรมการจ่ายไม่เต็มตามอัตราที่กำหนด	 หรือไม่จ่ายหรือจ่ายผิดประเภทของ	 

ความเสียหาย	 ให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ

สาธารณสุข	โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน	30	วันนับแต่วันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย	

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขจะวินิจฉัยชี้ขาดให้สั่งจ่าย

เงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ไม่เกินอัตราที่กำหนด	 หรือสั่งยกอุทธรณ์	 โดยคำวินิจฉัยชี้ขาดนี้ให้เป็น

ที่สุด	

 

2. กรณีผู้ให้บริการ 

การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการ

สาธารณสุขนั้น	คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ออกข้อบังคับฯว่าด้วย	หลักเกณฑ์	

การจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชยกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการ

สาธารณสุข	 พ.ศ.	 2550	 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา	 18(4)	 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	2545	ซึ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการนี้	จะไม่เป็นการตัด

สิทธิของผู้ให้บริการที่จะพึงได้รับตามกฎ	ระเบียบ	หรือกฎหมายอื่น		

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้ออกข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชย	 กรณีผู้ให้บริการได้รับ

ความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข	 (ฉบับที่	 2 )	 พ.ศ.	 2551	 โดยแต่งตั้ ง	 

คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชย	 เขตพื้นที่	 เพื่อทำ

หน้าที่พิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชย	 กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย

จากการให้บริการสาธารณสุข	แทนคณะอนุกรรมการฯ	ระดับจังหวัด	ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	

1	เมษายน	2551	เป็นต้นไป		
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2.1		ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง	 ได้แก่	 ผู้ให้บริการหรือทายาท	 ซึ่งต้องใช้สิทธิในการยื่นคำร้อง

ภายในกำหนด	1	ปี	นับจากวันที่ทราบความเสียหาย		

2.2		ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	ได้แก่	ผู้ให้บริการหรือทายาท		

2.3  อัตราการจ่ายเงิน 

(1)	เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร		จ่ายไม่เกิน	200,000	บาท	

(2)	สูญเสียอวัยวะหรือพิการ		 	 จ่ายไม่เกิน	120,000	บาท	

(3)	บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง		 จ่ายไม่เกิน	50,000	บาท	

2.4	เงื่อนไขการจ่ายเงิน	

(1)	 เปน็ผูใ้หบ้รกิารของหนว่ยบรกิารตามพระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

พ.ศ.	2545	

(2)	เปน็ความเสยีหายทีเ่กดิจากการใหบ้รกิารสาธารณสขุตามหนา้ทีข่องหนว่ยบรกิาร 

(3)	เป็นการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

(4)	ยื่นคำร้องภายใน	1	ปี	นับจากวันที่ทราบความเสียหาย	

2.5	ผู้พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือ	กำหนดให้คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับ

เงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชย	 เขตพื้นที่	 ที่เลขาธิการแต่งตั้งจากบุคคลที่มีประสบการณ์และมี

ความรู้ความสามารถ	จำนวน	5-7	คน	เพื่อทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ	

ว่าเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่	 และถ้าเห็นว่าเข้าเกณฑ์

การจ่ายเงินช่วยเหลือก็ต้องพิจารณาว่าควรจะจ่ายเงินเป็นจำนวนเท่าใด	 ทั้งนี้	 การพิจารณา	 

ให้คำนึงถึงประเภทและความรุนแรงของความเสียหายด้วย		

2.6	 สิทธิอุทธรณ์	 ในกรณีที่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายหรือทายาท	 ไม่เห็นด้วยกับ	 

ผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ	 ให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย

อุทธรณ์	ที่เลขาธิการ	สปสช.	ซึ่งมีเพียงชุดเดียวที่ส่วนกลาง	โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน	30	วัน

นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย	

คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์จะวินิจฉัยชี้ขาดให้สั่งจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้

ไม่เกินอัตราที่กำหนด	หรือสั่งยกอุทธรณ์	โดยคำวินิจฉัยชี้ขาดนี้ให้เป็นที่สุด	
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ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่เสี่ยงภัย	 และรวมถึงผู้ให้บริการที่ได้รับมอบหมาย

ให้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยและได้รับความเสียหายในขณะให้บริการในพื้นที่เสี่ยงภัย	 ซึ่ง

ไดแ้ก	่ จงัหวดันราธวิาส	 จงัหวดัปตัตาน	ี จงัหวดัยะลา	 และจงัหวดัสงขลา	 และคณะอนกุรรมการ 

พิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชย	 เขตพื้นที่เห็นว่าความเสียหายที่ได้รับ

ควรสั่งจ่ายเงินมากกว่าอัตราที่กำหนด	 ให้คณะอนุกรรมการเสนอความเห็นเพื่อให้คณะกรรมการ

พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาต่อไป	

 

3. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 

3.1		ผู้บริหารระบบในภาพรวม	 	

	 นายศุมล	ศรีสุขวัฒนา	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	

	 โทรศัพท์	02-141-5013	E-mail:	prommin.h@nhso.go.th	

3.2	 ผู้ประสานงาน		 	 	

	 นางสลินลา	สิงหพันธุ์	สำนักกฎหมาย	

	 โทรศัพท์	02-141-4046	E-mail:	salinla.s@nhso.go.th	
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15.การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 

1. หลักการและเหตุผล / แนวคิด 

ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบเหมาจ่ายรายหัว	 ปีงบประมาณ	 2555	 ในอัตรา	 2,755.60	

บาทต่อผู้มีสิทธิ	 และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติอนุมัติโครงสร้างการบริหาร	 

งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ปีงบประมาณ	 2555	 สปสช.	 จึงจัดสรรเงินเหมาจ่าย	 

รายหัว	 (ค่าบริการทางการแพทย์)	 ปีงบประมาณ	 2555	 ภายใต้แนวคิดหลักต่อเนื่องจาก

ปีงบประมาณ	 2554	 เพื่อให้มีแรงจูงใจในด้านการเงินที่เหมาะสมแก่ผู้ให้บริการในการใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการที่มีคุณภาพ	 ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการ

สาธารณสุขที่จำเป็นและมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน	

 

2. วัตถุประสงค์  

2.1	 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นและมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน	

2.2	 เพื่อให้ผู้ให้บริการได้รับงบประมาณเหมาะสมเพียงพอต่อการจัดบริการทางการแพทย์

ให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ	

 

3. กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย 

3.1	 งบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปประเภทบริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อประชากร	 จำนวน	

912.62	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 จ่ายให้กับหน่วยบริการประจำ	 (คู่สัญญาของหน่วยบริการปฐมภูมิ	

(Contracted	unit	for	primary	care	:	CUP)	ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)	โดยจ่ายดังนี้	

3.1.1	 จำนวน	 757.39	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวตามจำนวน

ประชากรที่ลงทะเบียน	โดยปรับอัตราจ่ายตามโครงสร้างอายุประชากรที่ระดับจังหวัด	และ

ให้อัตราเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปของแต่ละจังหวัดต่างกันไม่เกิน	 

ร้อยละ 10 (±10%)	ของอัตราเหมาจ่ายบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป	
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3.1.2	 จำนวน	 155.23	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวตามจำนวน

ประชากรที่ลงทะเบียนในอัตราต่อประชากรเท่ากัน	

3.2	 งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไปสำหรับบริการที่มีความต้องการใช้

บริการเด่นชัด	 จำนวน	 128.72	 บาทต่อประชากรไทยทุกคน	 ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมสร้างเสริม	 

สุขภาพและป้องกันโรคทั่วไป	ที่ประชาชนมารับบริการที่หน่วยบริการหรือหน่วยบริการจัดบริการ	 

เชิงรุกในชุมชนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและความครอบคลุมการให้บริการ	โดยมีการจ่ายดังนี้	

3.2.1		จำนวน	73.10	บาทต่อผู้มีสิทธิ	 จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวให้กับหน่วยบริการ

ประจำ	(คู่สัญญาของหน่วยบริการปฐมภูมิ	(Contracted	unit	for	primary	care	:	CUP)	ใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)	

3.2.2	 จำนวน	 55.62	 บาทต่อประชากรไทยทุกคน	 จ่ายให้หน่วยบริการประจำใน

ลกัษณะเหมาจา่ยตามชดุกจิกรรมของกลุม่เปา้หมายเฉพาะ	 (กลุม่หญงิตัง้ครรภ	์ เดก็	0-5	ปี	

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

ระหว่าง	สปสช.และหน่วยบริการที่รับผิดชอบ	

3.3	 เงินค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน	จำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ	90	ของงบประมาณ

รวม	 จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวให้กับหน่วยบริการประจำ	 และสปสช.สาขาจังหวัด	 ตามเงื่อนไข

บริการ	หลักเกณฑ์	วิธีการและอัตราที่	สปสช.กำหนด	

3.4		งบบริการผู้ป่วยในทั่วไป	เป็นการบริหารกองทุนผู้ป่วยในระดับเขต	การจ่ายตามระบบ	

DRGs	ใหจ้า่ยตามการใชบ้รกิารทีเ่กดิขึน้	 โดยกำหนดเปา้หมายจำนวนนำ้หนกัสมัพทัธท์ีจ่ะเกดิขึน้ 

และอัตราจ่ายต่อน้ำหนักสัมพัทธ์	 โดยให้	 อปสข.พิจารณาเป้าหมายจำนวนน้ำหนักสัมพัทธ์ที่จะ

เกิดขึ้นและอัตราจ่ายต่อน้ำหนักสัมพัทธ์ให้แต่ละจังหวัดภายใต้เพดานกองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับ

เขตของแต่ละเขต 

3.5		งบเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูง	 เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข

สำหรับประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ที่จ่ายเพิ่มเติมโดยคำนึงถึงต้นทุนคงที่สำหรับ

หน่วยบริการประจำสังกัด	 สป.สธ	 เฉพาะโรงพยาบาลชุมชนและเครือข่าย	 หรือโรงพยาบาล

ทั่วไปขนาดเล็กและเครือข่าย	 เพื่อให้จัดบริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 การบริหาร

เปน็ภาพรวมระดบัประเทศ	และมหีลกัเกณฑก์ารจา่ยงบเพิม่สำหรบัหนว่ยบรกิารทีม่ตีน้ทนุคงทีส่งู 
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โดยใช้ผลการศึกษาสมการต้นทุนระดับ	 CUP	ที่มีโรงพยาบาลขนาด	 10-120	 เตียง	 และข้อมูล	 

งบการเงินของหน่วยบริการ	โดยประยุกต์จ่ายตามตัวแปรของสมการต้นทุน	ดังนี้	

3.5.1	 คำนวณรายจ่ายของหน่วยบริการเป้าหมายตามตัวแปรสมการต้นทุน	 เป็นค่า	

Fix	cost	 ในสัดส่วนของบริการที่เกิดจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	และค่าบริการ	 

ผู้ป่วยนอก	(OP	variable)	สำหรับผู้ใช้บริการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		

3.5.2		เปรียบเทียบผลคำนวณตามสมการต้นทุนกับการคำนวณค่าบริการผู้ป่วยนอก

ทั่วไปที่จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัว	 หากมากกว่าให้จ่ายงบเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มี

ต้นทุนคงที่สูงเท่ากับผลต่างระหว่างผลการคำนวณตามสมการต้นทุน	 กับการคำนวณ	 

ค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปที่จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัว	

3.5.3		ปรับให้ทุกหน่วยบริการเป้าหมาย	 ได้รับงบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป	 (เฉพาะ

บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อประชากร)	 รวมกับงบเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนสูง

ของปีงบประมาณ	 2555	 สูงกว่าปีงบประมาณ	 2554	 อย่างน้อยร้อยละ	 4.72	 (เท่ากับ	 

ค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อต้นทุนบริการปี	2553	-	2555)		

3.5.4		สำหรบัจงัหวดัทีม่ปีระชากรลงทะเบยีนสทิธหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตนิอ้ยกวา่ 

300,000	 คน	 ปรับให้ภาพรวมของงบประมาณระดับจังหวัด	 (เฉพาะค่าบริการผู้ป่วยใน

ทั่วไป	 ผู้ป่วยนอกทั่วไป	 งบเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูง	 และค่าบริการ	 

สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค)	 หลังหักเงินเดือนได้ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของทุกจังหวัด	 

หักหนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(ค่าเฉลี่ย-1SD)		

3.5.5		ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง	 เป็นผู้พิจารณาสำหรับ	 

การจ่ายงบเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูงให้หน่วยบริการเป้าหมายกรณี	 

ที่หน่วยบริการเป้าหมายมีภาระในการสงเคราะห์การให้บริการประชากรอื่นๆ	 เช่น		 

หน่วยบริการในพื้นที่ติดชายแดนของจังหวัดตาก	แม่ฮ่องสอน	สระแก้ว	หรือกรณีอื่นๆ	

3.6	 จัดระบบการจัดสรรเงินเบื้องต้นให้หน่วยบริการ	 เพื่อให้หน่วยบริการมีงบประมาณ

สำหรับการจัดบริการให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ	 โดยงวดการโอนเงินให้เป็นไปตามที่	 สปสช.	

กำหนด	
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4. หลักเกณฑ์การคำนวณเงินจัดสรรเงินเบื้องต้นให้หน่วยบริการ 

4.1	 เงินค่าบริการผู้ป่วยนอกรวม	(OP	รวม)	จัดสรรด้วยวิธีการคำนวณ	ดังต่อไปนี้	

4.1.1	 คำนวณตามจำนวนหัวประชากรด้วยอัตราเหมาจ่ายรายหัวตามที่คำนวณได้

ตามข้อ	 3.1.1	 และ	 3.1.2	 การคำนวณเบื้องต้นใช้ฐานประชากรผู้มีสิทธิเดือนกรกฎาคม	

2554	 สำหรับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการใหม่ในปีงบประมาณ	 2555	หรือ

รับโอนประชากรจากหน่วยบริการอื่น	 จะมีการปรับตามข้อมูลจริงที่ได้รับแจ้งจาก

สปสช.เขต 

4.1.2	 คำนวณตามสมการต้นทุน	(Cost	Funtion)	ตามข้อ	3.5.1	

4.1.3	 เปรียบเทียบผลการคำนวณตามข้อ	 4.1.1	 กับผลการคำนวณตามข้อ	 4.1.2	

แล้วเลือกใช้ผลการคำนวณของวิธีการคำนวณที่ได้ค่ามากที่สุด	

4.1.4	 ปรับให้ทุกหน่วยบริการได้รับค่าบริการผู้ป่วยนอกรวม	 (OP	 รวม)	

ปีงบประมาณ	 2555	 มากกว่าค่าบริการผู้ป่วยนอกรวม	 (OP	 รวม)	 ปีงบประมาณ	 2554	

อย่างน้อย	4.72%	

4.2	 เงินค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไป	 สำหรับบริการที่มีความต้องการ

ใช้บริการเด่นชัดสิทธิ	UC	(P&P	Expressed	demand	service-UC)	คำนวณการจ่ายดังนี้	

4.2.1	 จา่ยแบบเหมาจา่ยรายหวัตามจำนวนประชากรในอตัรา	 73.10	บาทตอ่ผูม้สีทิธิ 

การคำนวณจัดสรรเบื้องต้นใช้ฐานประชากรผู้มีสิทธิ	 UC	 เดือนกรกฎาคม	 2554	 สำหรับ

หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการใหม่ในปีงบประมาณ	 2555	 หรือรับโอน

ประชากรจากหน่วยบริการอื่น	จะมีการปรับตามข้อมูลจริงที่ได้รับแจ้งจาก	สปสช.เขต	

4.2.2	 จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามชุดกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะแก่

ประชากรไทยทกุสทิธ	ิ จดัสรรเบือ้งตน้ใหก้บัหนว่ยบรกิารประจำ	 (คูส่ญัญาของหนว่ยบรกิาร 

ปฐมภมู	ิ (Contracted	unit	for	primary)	care	:	CUP)	ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต)ิ 

ตามจำนวนประชากร	 UC	ณ	 1	 กรกฎาคม	 2554	 ในอัตราไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยต่อหัว

ประชากรทั้งหมดในจังหวัด	 สำหรับส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเบื้องต้น	 ให้	 อปสจ.	 ปรับ

เกลี่ยเงินเพิ่มเติมให้แก่หน่วยบริการประจำ/หน่วยบริการ/สถานพยาบาล/หน่วยงานอื่นที่

สมัครเข้าร่วมบริการในจังหวัด	
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4.3	 เงินค่าบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกันในกลุ่มเป้าหมายหลัก	

คำนวณเบื้องต้นให้กับหน่วยบริการประจำ	 ตามจำนวนประชากรผู้มีสิทธิ	 UC	ณ	 1	กรกฎาคม	

2554	 ในอัตรา	 13.73	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 โดยให้	 สปสช.	 สาขาจังหวัดพิจารณาปรับเกลี่ยวงเงิน

และตกลงเป้าหมาย/ผลงานกับหน่วยบริการประจำ	

4.4		งบบริการผู้ป่วยใน	 (IP)	 คำนวณจัดสรรเบื้องต้นตามน้ำหนักการให้บริการผู้ป่วย	

(adjRW)	ตามDRG	version	4.0	ของปีงบประมาณ	2554	จำนวน	8	 เดือน	 (ตุลาคม	2553	–	

พฤษภาคม	2554)	และของปีงบประมาณ	2553	จำนวน	4	เดือน	(มิถุนายน	2553	–	กันยายน	

2553)	 เพื่อประมาณการให้เป็นยอดทั้งปี	 คำนวณวงเงินผู้ป่วยในที่หน่วยบริการให้บริการผู้ป่วย

ภายในเขตเดียวกันคำนวณจ่ายด้วยอัตราจ่ายต่อน้ำหนักสัมพัทธ์เบื้องต้นในอัตราที่ประมาณการ

ได้ในแต่ละเขต	 ส่วนวงเงินผู้ป่วยในที่หน่วยบริการให้บริการผู้ป่วยนอกเขตคำนวณจ่ายอัตรา	

9,000	บาทต่อน้ำหนักสัมพัทธ์	

4.5		การหักเงินเดือนหน่วยบริการสังกัด	สป.สธ.	ปีงบประมาณ	2555	หักเงินเดือนเท่ากับ	

31,408,150,700	บาท	วธิกีารหกัเงนิเดอืนสำหรบัหนว่ยบรกิารสงักดั	สป.สธ.ใหบ้รหิารการหกัเงนิเดอืน

เป็นภาพรวมในระดับจังหวัดโดยให้	 อปสจ.	 เป็นผู้พิจาณาเกลี่ยการหักเงินเดือนระหว่าง	 

หน่วยบริการประจำภายในจังหวัด	 รวมทั้งพิจารณาการกันเงินระดับจังหวัดตามขอบเขตและ

หลักเกณฑ์ที่	 สปสช.กำหนดจากการระดมความเห็น	 โดยหลักเกณฑ์อาจกำหนดเป็นเพดาน

จำนวนเงินที่จะกันหรือกำหนดกรอบการใช้เงินระดับจังหวัด	 หรือกำหนดให้มีกระบวนการในการ

รองรับกรอบการใช้เงินก็ได้	 ซึ่งเงินกันที่สามรถกันได้ประกอบด้วย	 กันเงินค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า	

(จากงบบริการผู้ป่วยนอก),	 กันเงินค่าบริการส่งต่อผู้ป่วยนอก	 (OP	 Refer)	 และกันเงินสำหรับ

บริหารระดับจังหวัด	

กรณีที่อาจมีการเกลี่ยระหว่างจังหวัด	 ให้มีคณะทำงานร่วมระหว่าง	 สปสช.	 และสป.สธ.	

เป็นผู้พิจารณา	 โดยให้คำนึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการตามความ

เหมาะสม	 ทั้งนี้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังมีข้อเสนอแนะว่าควรจะหัก	 

เงินเดือนแต่ละจังหวัดไม่เกินค่าเฉลี่ยเงินเดือนต่อหัวประชากร+1SD	
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5. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 

5.1		ผู้บริหารระบบในภาพรวม		 	

	 นายแพทย์การุณย์	คุณติรานนท์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารการจัดสรรกองทุน	

	 โทรศัพท์	02-141-5028	E-mail:	karoon.k@nhso.go.th	

5.2	 ผู้ประสานงาน		 	 	

	 นายธวัชชัย	เรืองโรจน์	

	 โทรศัพท์	02-141-4173	E-mail:	tawatchai.r@nhso.go.th	

	 นางสาวพิมพ์วสา	ศรีเมือง	

	 โทรศัพท์	02-141-4228	E-mail:	pimvasa.s@nhso.go.th	
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16.การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับหน่วยบริการภาครัฐ  
นอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน
 

1. หลักการและเหตุผล / แนวคิด 

ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบเหมาจ่ายรายหัว	 ปีงบประมาณ	 2555	 ในอัตรา	 2,755.60	

บาทต่อผู้มีสิทธิ	 และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติอนุมัติโครงสร้างการบริหาร

งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ปีงบประมาณ	 2555	 สปสช.	 จึงจัดสรรเงินเหมาจ่าย	 

รายหัว	 (ค่าบริการทางการแพทย์)	 ปีงบประมาณ	 2555	 ภายใต้แนวคิดหลักต่อเนื่องจาก

ปีงบประมาณ	 2554	 เพื่อให้มีแรงจูงใจในด้านการเงินที่เหมาะสมแก่ผู้ให้บริการในการใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการที่มีคุณภาพ	 ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการ

สาธารณสุขที่จำเป็นและมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน	

 

2. วัตถุประสงค์  

2.1	 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นและมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน	

2.2	 เพื่อให้ผู้ให้บริการได้รับงบประมาณเหมาะสมเพียงพอต่อการจัดบริการทางการแพทย์

ให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ	

 

3. กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย  

3.1	 งบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปประเภทบริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อประชากร	 จำนวน	

912.62	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 จ่ายให้กับหน่วยบริการประจำ	 (คู่สัญญาของหน่วยบริการปฐมภูมิ	

(Contracted	unit	for	primary	care	:	CUP)	ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)	โดยจ่ายดังนี้	

3.1.1	 จำนวน	 757.39	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวตามจำนวน

ประชากรที่ลงทะเบียน	โดยปรับอัตราจ่ายตามโครงสร้างอายุประชากรที่ระดับหน่วยบริการ	

และให้อัตราเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปของแต่ละหน่วยบริการต่างกัน

ไม่เกินร้อยละ	10	(±10%)	ของอัตราเหมาจ่ายบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป	

3.1.2	 จำนวน	 155.23	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวตามจำนวน

ประชากรที่ลงทะเบียนในอัตราต่อประชากรเท่ากัน	
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3.2		งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไปสำหรับบริการที่มีความต้องการใช้

บริการเด่นชัดสิทธิ	UC	(P&P	Expressed	demand	services-UC)	จำนวน	73.10	บาทต่อผู้มีสิทธิ	

จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวให้กับหน่วยบริการประจำ	 (คู่สัญญาของหน่วยบริการปฐมภูมิ	

(Contracted	unit	for	primary	care	:	CUP)	ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)	

3.3		งบบริการผู้ป่วยในทั่วไป	เป็นการบริหารกองทุนผู้ป่วยในระดับเขต	การจ่ายตามระบบ	

DRGs	 ใหจ้า่ยตามการใชบ้รกิารทีเ่กดิขึน้	 โดยกำหนดเปา้หมายจำนวนนำ้หนกัสมัพทัธท์ีจ่ะเกดิขึน้ 

และอัตราจ่ายต่อน้ำหนักสัมพัทธ์	 โดยให้	 อปสข.พิจารณาเป้าหมายจำนวนน้ำหนักสัมพัทธ์ที่จะ

เกิดขึ้นและอัตราจ่ายต่อน้ำหนักสัมพัทธ์ให้แต่ละจังหวัดภายใต้เพดานกองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับ

เขตของแต่ละเขต 

3.4		จัดให้มีระบบการจัดสรรล่วงหน้าให้หน่วยบริการ	 (Prepaid)	 ในงบบริการผู้ป่วยนอก

ทั่วไปประเภทบริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อประชากร	 (OP)	 งบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน	 

โรคทั่วไป	 สำหรับบริการที่มีความต้องการใช้บริการเด่นชัดสิทธิ	 UC	 (P&P	 Expressed	 demand	

services-UC)	 และงบบริการผู้ป่วยใน	 (IP)	 โดยทดรองจ่ายล่วงหน้าร้อยละ	 25	 ของวงเงิน

ประมาณการรายรับที่หน่วยบริการได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ	2555	จำนวน	1	ครั้ง	ในเดือน

ตุลาคม	 2554	 และคำนวณจัดสรรจริงตามผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน	 สำหรับเขตนำร่อง

สามารถกำหนดระบบการจัดสรรเงินภายในเขตได้ตามที่เขตนำร่องกำหนด	

 

4. หลักเกณฑ์การคำนวณเงินจัดสรรให้หน่วยบริการ 

ในการจัดสรรเงินได้กำหนดวิธีการจัดสรรล่วงหน้าให้หน่วยบริการ	 (Prepaid)	 โดยใช้วิธีการ

ประมาณการวงเงินที่หน่วยบริการพึงได้รับในปีงบประมาณ	 2555	 โดยอ้างอิงตามผลการให้

บริการที่ผ่านมาเพื่อให้หน่วยบริการมีงบดำเนินการล่วงหน้าสำหรับการจัดบริการให้กับประชาชน

ผู้มีสิทธิ	 และ	 สปสช.จะคำนวณจัดสรรจริงตามผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน	 ซึ่งมี	 

รายละเอียด	ดังนี้	

4.1		การคำนวณเงินจัดสรรล่วงหน้า	(Prepaid)	

4.1.1		การบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปประเภทบริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อประชากร	

(OP)	ใช้อัตราเหมาจ่ายรายหัวตามที่คำนวณได้ตามข้อ	3.1	จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวตาม
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จำนวนประชากร	 การคำนวณจัดสรรล่วงหน้าใช้ฐานประชากรผู้มีสิทธิเดือนกรกฎาคม	

2554	 สำหรับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการใหม่ในปีงบประมาณ	 2555	หรือ

รับโอนประชากรจากหน่วยบริการอื่น	 จะมีการปรับตามข้อมูลจริงที่ได้รับแจ้งจาก

สปสช.เขต 

4.1.2	 การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไป	 สำหรับบริการที่มีความ

ตอ้งการใชบ้รกิารเดน่ชดัสทิธ	ิUC	 (P&P	Expressed	demand	services-UC)	จา่ยแบบเหมาจา่ย

รายหัวตามจำนวนประชากรในอัตรา	 73.10	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 การคำนวณจัดสรร	 

ล่วงหน้าใช้ฐานประชากรผู้มีสิทธิเดือนกรกฎาคม	 2554	 สำหรับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียน

เป็นหน่วยบริการใหม่ในปีงบประมาณ	2555	หรือรับโอนประชากรจากหน่วยบริการอื่น	จะ

มีการปรับตามข้อมูลจริงที่ได้รับแจ้งจาก	สปสช.เขต	

4.1.3		การบริการผู้ป่วยใน	 (IP)	 คำนวณจัดสรรล่วงหน้าตามน้ำหนักการให้บริการ	 

ผู้ป่วยใน	 (adjRW)	ตาม	DRGs	 version	 4.0	 ของปีงบประมาณ	2554	 จำนวน	 8	 เดือน	

(ตุลาคม	 2553	 –	 พฤษภาคม	 2554)	 และของปีงบประมาณ	 2553	 จำนวน	 4	 เดือน	

(มิถุนายน	 2553	 –	 กันยายน	 2553)	 เพื่อประมาณการให้เป็นยอดทั้งปี	 คำนวณวงเงิน	 

ผู้ป่วยในที่หน่วยบริการให้บริการผู้ป่วยภายในเขตเดียวกันคำนวณจ่ายด้วยอัตราจ่ายต่อ	 

น้ำหนักสัมพัทธ์เบื้องต้นในอัตราที่ประมาณการได้ในแต่ละเขต	 ส่วนวงเงินผู้ป่วยในที่	 

หน่วยบริการให้บริการผู้ป่วยนอกเขตคำนวณจ่ายอัตรา	9,000	บาทต่อน้ำหนักสัมพัทธ์	

•	 สำหรับหน่วยบริการที่เข้าโครงการใหม่ในปีงบประมาณ	 2555	 และไม่เคยส่ง

ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยในตามระบบที่กำหนด	 จะคำนวณโดยเทียบเคียง

ข้อมูลกับหน่วยบริการในระดับเดียวกัน	และมีจำนวนประชากรใกล้เคียงกัน	

•	 สำหรับหน่วยบริการบางแห่งที่มีผลงานการให้บริการผู้ป่วยในไม่มาก	 หรือมี

การให้บริการที่ไม่ต่อเนื่อง	 สปสช.	 จะไม่คำนวณจัดสรรล่วงหน้าให้	 แต่จะ

จัดสรรให้ตามผลงานจริงที่ส่งข้อมูลในปีงบประมาณ	2555	

4.1.4		นำยอดเงินจากการคำนวณในข้อ	 4.1.1-4.1.3 รวมเป็นยอดเงินประมาณการ	 

ที่ต้องจัดสรรให้กับหน่วยบริการ	 โดยหน่วยบริการภาครัฐจะถูกหักเงินเดือนตาม	 

หลักเกณฑ์	สปสช.	กำหนด	ส่วนหน่วยบริการเอกชนไม่หักเงินเดือน	
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4.1.5	 สปสช.	จัดสรรเงินล่วงหน้าให้กับหน่วยบริการ	ร้อยละ	25	ของประมาณการ

จัดสรรที่คำนวณได้ตามข้อ	4.1.4	

4.2		การจัดสรรจริงตามผลการดำเนินงานให้หน่วยบริการ	

สปสช.	 จะดำเนินการคำนวณเงินจัดสรรจริงตามผลการดำเนินงานของหน่วยบริการ

ที่ทำได้จริง	โดยจะคำนวณเป็นรายเดือน	ซึ่งมีรายละเอียดการคำนวณจัดสรร	ดังนี้	

4.2.1		การบริการผู้ป่วยนอก	 (OP)	 คำนวณจากประชากรผู้มีสิทธิ	 UC	 (Point)		 

รายเดือนที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ	 2555	 ตามอัตราเหมาจ่ายรายหัวที่คำนวณได้ตาม	 

ข้อ	3.1	โดยปรับอัตราเหมาจ่ายให้เป็นสัดส่วนต่อเดือน	

4.2.2		การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไป	 สำหรับบริการที่มีความ

ต้องการใช้บริการเด่นชัดสิทธิ	 UC	 (P&P	 Expressed	 demand	 services-UC)	 คำนวณจาก

ประชากรผู้มีสิทธิ	 UC	 (Point)	 รายเดือนที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ	 2555	 ตามอัตรา	 

เหมาจ่ายรายหัวที่	73.10	บาท	โดยปรับอัตราเหมาจ่ายให้เป็นสัดส่วนต่อเดือน	

4.2.3		การบริการผู้ป่วยใน	 (IP)	 คำนวณตามน้ำหนักการให้บริการผู้ป่วย	 (adjRW)	

ตาม	 DRGs	 version	 4.0	 ของปีงบประมาณ	 2555	 โดยคำนวณอัตราจ่ายผู้ป่วยในที่	 

หน่วยบริการให้บริการผู้ป่วยภายในเขตเดียวกันที่อัตราระดับเขตที่คำนวณได้	 ส่วนอัตรา

จ่ายผู้ป่วยในที่หน่วยบริการให้บริการผู้ป่วยนอกเขตคำนวณอัตราจ่ายที่	 9,000	 บาทต่อ	

adjRW	และไม่หักเงินเดือน	(ให้ใช้	DRGs	version	5.0	ตั้งแต่	1	เมษายน	2555)		

4.2.4		นำยอดเงินจากการคำนวณในข้อ	 4.2.1-4.2.3 รวมเป็นยอดเงินประมาณการ	 

ที่ต้องจัดสรรให้กับหน่วยบริการ	 โดยหน่วยบริการภาครัฐจะถูกหักเงินเดือนตาม	 

หลักเกณฑ์ที่	สปสช.	กำหนด	ส่วนหน่วยบริการเอกชนไม่หักเงินเดือน	

 

5. การโอนเงินจัดสรรล่วงหน้าและจัดสรรจริงตามผลการดำเนินงาน 

สปสช.	 จะดำเนินการโอนเงินจัดสรรล่วงหน้าและเงินจัดสรรจริงตามผลการดำเนินงานให้

กับหน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน	

ปีงบประมาณ	2555	ตามตารางกำหนดการจัดสรรเงิน	ดังนี้	
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การบริหารงบบริการทางการแพทย์	เหมาจ่ายรายหัว	ปีงบประมาณ	2555 
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6. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 

6.1		ผู้บริหารระบบในภาพรวม		 	

	 นายแพทย์การุณย์	คุณติรานนท์		

	 ผู้อำนวยการสำนักบริหารการจัดสรรกองทุน	

	 โทรศัพท์	02-141-5028	E-mail:	karoon.k@nhso.go.th 

6.2		ผู้ประสานงาน		 	 	

	 นายธวัชชัย	เรืองโรจน์	

	 โทรศัพท์	02-141-4173	E-mail:	tawatchai.r@nhso.go.th 

	 นางสาวเกศสุดา	มีชัย	

	 โทรศัพท์	02-141-4165	E-mail:	ketsuda.m@nhso.go.th 

	 นายวัชรินทร์	กือเย็น	

	 โทรศัพท์	02-141-4349	E-mail:	watcharin.k@nhso.go.th 
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ส่วนที่ 3
การบริหารงบบริการ
ผู้ป่วยจิตเวช
ปีงบประมาณ 2555
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ส่วนที่3
การบริหารงบบริการผู้ป่วยจิตเวช

ปีงบประมาณ2555

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 การบริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวชเป็นส่วนหนึ่งของ	 

สิทธิประโยชน์ตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินการ	 และมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในปี	 2554	 โดยการยกเลิก

กรณีบริการผู้ป่วยที่นอนพักรักษาไม่เกิน	 15	 วันให้เป็นไปตามเงื่อนไขผู้ป่วยในปกติ	 ซึ่งจากการ

ดำเนินงานของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมาสามารถให้บริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวช

ได้ในระดับหนึ่ง	 และเมื่อประกอบกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	 พ.ศ.2551		 

ที่ระบุว่าการที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติด้านลบต่อบุคคลที่มี

ความผิดปกติทางจิต	 ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม	

เป็นเหตุให้ความผิดปกติทางจิตทวีความรุนแรงขึ้นจนก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต	 ร่างกาย	

หรือทรัพย์สินของตนหรือผู้อื่น	 สมควรมีกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต	 เพื่อกำหนดกระบวนการ	 

ในการให้การบำบัดรักษาบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต	 อันเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของ

บุคคลเหล่านั้นและสังคม		

ปีงบประมาณ	 2554	 รัฐตระหนักถึงเจตนารมณ์ของ	 พรบ.สุขภาพจิต	 พ.ศ.2551		 

จึงสนับสนุนเงินบริการผู้ป่วยจิตเวชให้ในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เพิ่มเติมจาก	 

งบเหมาจ่ายรายหัว	 โดยให้จัดทำงบประมาณครอบคลุมการบริการผู้ป่วยจิตเวชอย่างครบวงจร

ของการดูแลผู้ป่วย		
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การบริหารงบบริการผู้ป่วยจิตเวช	ปีงบประมาณ	2555	

ในปงีบประมาณ	2555	 รฐัไดส้นบัสนนุเงนิบรกิารผูป้ว่ยจติเวช	 จำนวน	 187,141,400	บาท 

จัดสรรเป็นประเภทบริการ	2	รายการ	ดังนี้	

 

1. ค่ายาจิตเวช 

1.1	 ค่ายา	 Risperidone	 สำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่เป็นโรคจิต	 ผู้ป่วยอารมณ์แปรปรวนที่มี

อาการทางจิตร่วม	 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารุนแรงที่มีอาการทางจิตร่วม	 ผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหา

ทางพฤติกรรมและอาการทางจิตที่มีอายุ	60	ปีขึ้นไป		และผู้ป่วยออทิสติก	

1.2	 ค่ายา	 Sertra l ine	 สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้ารุนแรง	 ซึ่ งไม่สามารถใช้	 

ยาต้านซึมเศร้าอื่นๆ	 ได้	หรือผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้ารุนแรงและมีโรคร่วมทางกายอื่น	ซึ่งจำเป็น

ต้องใช้ยาร่วมกันหลายขนานและมีความเสี่ยงต่อการเกิด	 Drug	 Interaction	 จนเกิดอันตราย	 

ต่อผู้ป่วย		

    

2. การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวช 
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1.การบริหารค่ายาจิตเวช(ยาRisperidoneและSertraline)
 

1. ความเป็นมา 

จากการสำรวจข้อมูลเพื่อคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและมีปัญหาในการเข้าถึงของ

ประชาชน	 ประกอบกับข้อเสนอจากราชวิทยาลัยจิตแพทย์	 และสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต	

พบว่าในปัจจุบัน	 มีผู้ป่วยจิตเวชทั้งหมดประมาณ	 12	 ล้านคน	 โดยแบ่งเป็น	 โรคจิตเภท	

ประมาณ	ร้อยละ	0.5-1.0	 (หรือประมาณ	300,000	–	600,000	คน)	 โรคซึมเศร้า	 ร้อยละ	1-2	

(หรือประมาณ	 600,000	 –	 1.2	 ล้านคน)	 โรคอารมณ์แปรปรวน	 ร้อยละ	 0.4	 (หรือประมาณ	

240,000	คน)	โดยผู้ป่วยเหล่านี้	มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านจิตเวช	โดยเฉพาะบริการด้านยาเพียง

ร้อยละ	4	(หรือประมาณ	480,000	คน)	เท่านั้น	

จากการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ครั้งที่	 13/2551	 วันที่	 15	

ธันวาคม	 2551	 มีมติเห็นชอบการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ป่วยจิตเวช	 โดยเห็นควรให้บรรจุยา	

Risperidone	 (แบบเม็ดธรรมดา)	 และ	 Sertraline	 เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ	 และให้	 สปสช.	

ประสานคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ	 เพื่อเร่งพิจารณาบรรจุยาทั้ง	 2	 รายการ

ดังกล่าวเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ	 โดยให้เริ่มดำเนินการเป็นโครงการนำร่องในปี	 2552	 ตาม

ศักยภาพ	 ขณะเดียวกันได้มอบคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ	

พิจารณาปรับปรุงบริการของผู้ป่วยจิตเวชต่อไป	

 

2. สิทธิประโยชน์ 

ยาเม็ด		Risperidone		ขนาด	1		mg	และ	ยา	Risperidone	ขนาด	2	mg	

ยาเม็ด		Setraline	ขนาด		50	mg	

 

3. เงื่อนไขการรับบริการ 

ผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิว่าง	 ที่มีอาการหรือโรครวมถึงมีผลการวินิจฉัย

หรือรักษาตรงตามข้อบ่งใช้ที่กำหนด	ดังตาราง	 	
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รายการยา เกณฑ์การใช้ยาในผู้ป่วยจิตเวช 

Risperidone	1	mg	tablet	

Risperidone	2	mg	tablet	

1.	 ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคจิตเภทที่ได้รับยากลุ่ม	 Typical	

antipsychotic	 แล้วมีอาการไม่พึงประสงค์จากยากลุ่มเดิม	

เช่น	 Severe	 EPS,	 Tardive	 dyskinesia,	 Neuroleptic	

malignant	syndrome	

2.	 ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคจิตเภทที่ได้รับยากลุ่ม	 Typical	

antipsychotic	 2	 ขนานแล้ว	 ไม่ตอบสนองต่ออาการทางจิต	

โดยขนาดยาไดเ้ทยีบเทา่ขนาด	1,000	mg	ของ	Chlorpromazine 

อย่างน้อย	4-6	สัปดาห์	

3.	ผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัการวนิจิฉยัโรคจติเภททีไ่มส่ามารถใช	้ Clozapine 

เพราะผลข้างเคียงเช่น	 agranulocytosis	 หรือไม่ร่วมมือการ

ตรวจเลือด	

4.	 ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคจิตเภทที่มีอาการทางลบเด่น	

(Negative	symptoms)	

5.	 ผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องควบคุมอาการโรคจิตจากอาการอื่นๆ	

ได้แก่	 Organic	 mental	 disorders	 เช่น	 Dementia	 with	

BPSD	

6.	 ผู้ป่วยกลุ่มโรค	 autistic	 หรือ	 Pervasive	 developmental	

disorders	(PDD)	 

Sertraline	50	mg	tablet ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารุนแรงที่ไม่สามารถใช้ยาต้านอาการซึมเศร้า

ชนิดอื่น	 เช่น	 Fluoxitine	 เนื่องจากอาจเกิดอันตรกริยาระหว่าง

ยา	 Fluoxetine	 กับยาชนิดอื่นที่ผู้ป่วยได้รับร่วมด้วยที่มีกลไก

ทางเภสัชพลศาสตร์ผ่านเอนไซม์	Cytochrome	P450	ชนิด	3A4	

และ	 2D6	 หรือผู้ป่วยที่มีโรคร่วมทางกายอื่นๆ	 เช่น	 โรคหลอด

เลือดหัวใจ	 โรคไต	 โรคตับ	 ที่มีการใช้ยาร่วมกันหลายขนาน	

และมีความเสี่ยงต่อการเกิด	 Drug-Drug	 Interaction	 จนเกิด

อันตรายต่อผู้ป่วย	
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4. คุณสมบัติของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ 

เป็นหน่วยบริการประจำ	หรือหน่วยบริการรับส่งต่อในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มี

บริการสุขภาพจิตและจิตเวช	

 

5. ระบบการชดเชยยาจิตเวช 

5.1	 การเบิกยา	 Risperidone	 tab.	 และ	 Sertraline	 tab.	 จากโปรแกรมการเบิกชดเชยยา

ของ สปสช. 

5.1.1	หน่วยบริการสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มการเข้าถึงยา	จิตเวช	ผ่าน	สปสช.เขต	

โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอสำรองยาจิตเวช	 และแบบฟอร์มขอ	Username/Password	

สง่ให	้สปสช.เขต	 (ขอแบบฟอรม์ดงักลา่วไดจ้าก	สปสช.เขต)	หลงัจากนัน้	ทาง	สปสช.เขต 

จะตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ	 และจะส่งข้อมูล	 Username/Password	 ในการเบิกยาจิตเวช	

เพื่อให้หน่วยบริการใช้ในการเบิกชดเชยยา	ทั้งนี้	หน่วยบริการที่มีผู้ป่วยซึ่งจิตแพทย์/แพทย์

ผู้เชี่ยวชาญ	วินิจฉัย/จ่ายยา	และได้ส่งตัวผู้ป่วยกลับไปรับยาจากหน่วยบริการใกล้บ้าน	ที่

มีแพทย์ที่ผ่านการอบรมตามข้อกำหนดของ	 สปสช.	 หน่วยบริการนั้นสามารถเข้าร่วม

โครงการเบิกยาจิตเวชได้	

	5.1.2	เพื่อให้การบริหารจัดการยาของหน่วยบริการมีความคล่องตัว	สปสช.	จะจัด

ส่งยาให้แก่หน่วยบริการสำรองยาในเบื้องต้น	3	เดือน	โดยพิจารณาจากอัตราการใช้ยาต่อ

เดือนตามที่หน่วยบริการแจ้งมาในแบบฟอร์มขอสำรองยาจิตเวช	 และหลังจากได้รับยาที่

จัดส่งไปสำรองคลังแล้ว	 หน่วยบริการสามารถขอเบิกชดเชยยาที่ให้บริการผู้ป่วยไปแล้วนับ

จากวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ	ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้	

1)	 หน่วยบริการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมการเบิกชดเชยยาจิตเวช	 โดย

หน่วยบริการสามารถส่งข้อมูลการเบิกยาจิตเวชได้ทุกวัน	

2)	 หน่วยบริการสามารถเลือกวิธีการส่งข้อมูลได้	2	ช่องทาง	(เลือกช่องทาง

ใดช่องทางหนึ่ง)	คือ			

•	 ช่องทางที่	 1	 ส่งข้อมูลผ่านโปรแกรมการเบิกชดเชยยา	มีลักษณะการส่ง

ข้อมูลเป็นแบบ	Off-line	หรือ	On-line				

•	ชอ่งทางที	่2	สง่แฟม้ขอ้มลูขอชดเชยยา	ตามรปูแบบทีก่ำหนด	และสง่ขอ้มลู

การชดเชยดงักลา่วมาที	่website	ของ	สปสช.	ตามวธิทีีร่ะบไุวใ้นคูม่อืการใชโ้ปรแกรม 
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5.1.3	 ระบบจะตัดยอดข้อมูลที่สะสมไว้ที่ส่วนกลางเพื่อส่งระบบ	 VMI	 ของ	 

องค์การเภสัชกรรมทุกวันที่	7,	14,	21,	28		ของเดือน	

5.1.4	 องค์การเภสัชกรรมจะจัดส่งยาตามข้อมูลที่ได้รับจากโปรแกรมการเบิก	 

ชดเชยยาจิตเวช	ภายใน	7	วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลจาก	สปสช.	แล้ว		

5.1.5	 หน่วยบริการสามารถ	 Download	 โปรแกรมเบิกชดเชยยาจิตเวช	 และคู่มือ

การใช้งานได้ที่	www.nhso.go.th	โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้	

1)	 เข้าสู่	Website	:	www.nhso.go.th 

2)	 กดเลือก	“บริการข้อมูล”	

3)	 เลือกหัวข้อ	“Download/เอกสารบรรยาย	

4)	 เลือกหัวข้อย่อย	“Download”	

5)	 กดเลือก	 Download	 “โปรแกรมเบิกชดเชยยา	 จ2	 ”	 หรือ	 คู่มือการใช้

โปรแกรม	 (หมายเหตุ	 โปรแกรมการเบิกชดเชยยาจิตเวช	 จะถูกมัดรวมกันกับ

โปรแกรมการเบิกชดเชยยา	จ2)			

5.2	 การจ่ายเป็นค่าชดเชยตรงให้หน่วยบริการ	จ่ายตามเงื่อนไขบริการ	หลักเกณฑ์	วิธีการ	

และอัตราที่	สปสช.กำหนด	

 

6. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 

6.1		ผู้บริหารระบบในภาพรวม	 	

	 ภญ.ปนัดดา	ลี่สถาพรวงศา	ผู้จัดการกองทุนยา	เวชภัณฑ์	และวัคซีน		

	 โทรศัพท์	:	02-141-4198	,	084-700-1664	E-mail:	panadda.l@nhso.go.th 

	 นพ.ปานเทพ	คณานุรักษ์	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพบริการ					

	 โทรศัพท์	:	02-141-5033		E-mail:	panthep.k@nhso.go.th 

6.2		ผู้ประสานงาน		 	 	

	 เภสัชกรหญิงสมฤทัย		สุพรรณกูล	กองทุนยา	เวชภัณฑ์	และวัคซีน	

	 โทรศัพท์	:	02-141-4297,	085-487-5037,	โทรสาร	:	02-1439730-31	

	 E-mail:	somruethai.s@nhso.go.th 

	 นางสาวสาวิตรี	ภิรมย์กิจ	สำนักพัฒนาคุณภาพบริการ		

	 โทรศัพท์	:	02-141-4123	E-mail:	sawitree.p@nhso.go.th 
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2.การบรหิารการสนบัสนนุและสง่เสรมิการจดับรกิารสำหรบัผูป้ว่ยจติเวช
 

1. หลักการและเหตุผล/แนวคิด 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	มีมติในการประชุมครั้งที่	 5/2553	 เมื่อวันที่	 10	

พฤษภาคม	 2553	 ให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสำหรับดูแลผู้ป่วยจิตเวช	 เพื่อให้	 

ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น	 มีการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยในชุมชน	 โดยการมีส่วนร่วมของ

ครอบครัว	ชุมชน	และสังคม	เพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	ตามเจตนารมณ์

ของ	พรบ.สุขภาพจิต	พ.ศ.2551	ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เริ่มดำเนินการแล้ว

ในปี	2554	และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปี	2555	

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1	 เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึงบริการได้เพิ่มมากขึ้น	

2.2	 เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับบริการที่มีมาตรฐาน	และได้รับการดูแลต่อเนื่อง	

 

3. กรอบการบริหารงบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวชปีงบประมาณ	 2555	

จำนวน	17,000,000	บาท	จัดสรรสำหรับดำเนินการต่างๆ	ดังนี้	

3.1	 จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ	 (Training	 Center)	 เพื่อดำเนินการพัฒนา

ศักยภาพหน่วยบริการในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช	

3.2	 จัดสรรให้เครือข่ายบริการสำหรับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในรูปแบบเครือข่าย	

3.3	 พัฒนาระบบสนับสนุนบริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวชในภาพรวม	

3.4	 กลุ่มเป้าหมายของการจัดสรรงบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพผู้ป่วย	 

จิตเวช	ประกอบด้วย	ผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่	และผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	 	
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4. แนวทางการสนับสนุน/หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุน 

4.1	 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวช	

แบ่งเป็น	3	กิจกรรม	ได้แก่	

4.1.1	 การพฒันาศนูยพ์ฒันาศกัยภาพหนว่ยบรกิาร	(Training	Center)	โดยหนว่ยงาน/

หน่วยบริการที่จะเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการจะต้องเป็นหน่วยงานที่มี	 

ความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชซึ่งกรมสุขภาพจิตและ	สปสช.	จะร่วมกันพิจารณา

คัดเลือกหน่วยงาน/หน่วยบริการเพื่อเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการดังกล่าว	 ทั้งนี้

ศูนย์พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการมีหน้าที่พัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการในการดูแล	 

ผู้ป่วยจิตเวช	 เช่น	 การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการ	 แนวทางการรักษา	 และแนวทางการ

จัดระบบบริการ	 ตลอดจนข้อบ่งชี้ในการใช้ยา	 และการดำเนินการด้านวิชาการอื่นๆ	 เช่น	

การพัฒนาแบบประเมิน	 แบบคัดกรอง	 การพัฒนาแนวทางการรักษา	 เป็นต้น	 รวมทั้ง

มีหน้าที่ในการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ติดตามประเมินผล	 และถอดบทเรียน	 

การดำเนินงานของเครือข่ายบริการผู้ป่วยจิตเวชที่เข้าร่วมโครงการ		

4.1.2	 การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวช1	 ในรูปแบบ	 

เครือข่าย	ซึ่งประกอบด้วย		

1)	 หน่วยบริการที่เป็นแม่ข่าย	เป็นโรงพยาบาลที่มีจิตแพทย์	หรือ	จิตแพทย์

เด็กและวัยรุ่น	 หรือ	 กุมารแพทย์สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม	 สามารถจัดบริการ

สำหรับผู้ป่วยจิตเวชได้	 มีหน้าที่ในการดูแลหน่วยบริการที่เป็นลูกข่าย	พัฒนาระบบ

การส่งผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อเนื่องในชุมชน	 และดูแลหน่วยบริการปฐมภูมิที่	 

รับผิดชอบ	

2)	 หน่วยบริการที่เป็นลูกข่าย	 เป็นหน่วยบริการที่มีพยาบาลจิตเวช	 (PG/

ปริญญาโท/APN)	 รับผู้ป่วยกลับมารับการดูแลต่อเนื่อง	 และส่งเสริมให้ชุมชน	 และ

ครอบครัว	 มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย	 ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การดูแล	 

ผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนได้	

3)	 ทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการนี้	 ให้	สปสช.เขตพิจารณา

จัดสรรให้หน่วยบริการ/หน่วยงาน	ตามความเหมาะสม	และบริบทของพื้นที่	

1 ผู้ป่วยจิตเวช ประกอบด้วย ผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่ และผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
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4.1.3	 กิจกรรมอื่นๆ	 ในการสนับสนุนการและส่งเสริมการจัดบริการสำหรับผู้ป่วย	 

จิตเวชในภาพรวมระดับประเทศ	

 

5. บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง 

5.1	 สำนักพัฒนาคุณภาพบริการ	สปสช.	

5.1.1	 กำหนดกรอบการบริหารจัดการ	 การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ

สำหรับผู้ป่วยจิตเวช		

5.1.2	 ประสานกรมสุขภาพจิต	 เลือกหน่วยงาน/หน่วยบริการ	 ที่จะเป็นศูนย์พัฒนา

ศักยภาพหน่วยบริการ		

5.1.3	 สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของ	 สำนักงานเขตในการจัดเครือข่าย

บริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช	

5.1.4	 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม	

5.1.5	 รวบรวมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอ	

5.2	 สำนักสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี	สปสช.	

	 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน	 และภาคประชาชน

ในการร่วมดูแลผู้ป่วยจิตเวช	

5.3 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 

5.3.1	 ร่วมจัดทำแผน	 และร่วมมือกับศูนย์พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ	 (Training	

Center)	ในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวช	

5.3.2	 ประสาน	 ทำความเข้าใจในระดับพื้นที่	 และพิจารณาความพร้อมของ	 

หน่วยบริการที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการบริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช	

5.3.3	 ติดตามการดำเนินงานของ	Training	Center	และหน่วยบริการในระดับเขต	

5.4	 สำนักงานสาขาจังหวัด	

5.4.1	 ประสาน	สนับสนุนเชื่อมต่อระบบบริการ	Hospital	Care	ไปยัง	Primary	Care	

และ	Home	Care	โดยการทำงานแบบเครือข่าย	

5.4.2	 กำกับติดตามการเข้าถึงระบบบริการ	การเข้าถึงยา	
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5.5	 หน่วยบริการ	

5.5.1	 เข้าร่วมเป็นเครือข่ายหน่วยบริการตามเกณฑ์ที่	สปสช.กำหนด	

6. การติดตามควบคุมกำกับ 

6.1	 ติดตามผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่	สปสช.กำหนด		

6.2	 ติดตามการดำเนินงานของเครือข่าย	 โดยจะติดตามจากเกณฑ์ชี้วัดดังต่อไปนี้	 ซึ่งในปี	

2555	จะเน้นติดตามตัวชี้วัดข้อ	6.2.1	–	6.2.6	

6.2.1	 มีคณะทำงานของเครือข่าย	ดูแลเรื่องการบริหารจัดการและวิชาการ	ภายใน

เครือข่าย	

6.2.2	 มีรายชื่อแม่ข่าย	ลูกข่าย	พร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของแม่ข่ายลูกข่าย 

6.2.3	 เครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการ	 จากศูนย์พัฒนา

ศักยภาพหน่วยบริการ	(Training	Center)		

6.2.4	 มีแนวทางการดูแล	การส่งต่อ-ส่งกลับ	ร่วมกันในเครือข่าย	

6.2.5	 มีแผนการพัฒนาเครือข่าย	 ทั้งด้านระบบบริหารจัดการ	 และการพัฒนา

ศักยภาพการให้บริการ	

6.2.6	 มีการกำหนดตัวชี้วัดระดับเครือข่าย		

6.2.7	 มีผลการนิเทศติดตามการดำเนินงานภายในเครือข่าย	 (ระหว่างแม่ข่ายและ

ลูกข่าย)	

6.2.8	 มีสรุปผลการดำเนินงานของเครือข่าย	 (ภาพรวมของทั้งเครือข่าย)	 วิเคราะห์

และประเมินผลการดำเนินงานตามข้อมูลที่ได้รับ	

 

7. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 

7.1		ผู้บริหารระบบในภาพรวม	 	 	

	 นายแพทย์ปานเทพ	คณานุรักษ์	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพ	

	 โทรศัพท์	0	2141	5033	E-mail:	panthep.k@nhso.go.th	
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7.2		ผู้ประสานงาน		 	 	

	 นางสาวสาวิตรี	ภิรมย์กิจ	สำนักพัฒนาคุณภาพบริการ	

	 โทรศัพท์	02-141-4123		E-mail:	sawitree.p@nhso.go.th	

	 นางปิยพร	ปิยะจันทร์	สำนักพัฒนาคุณภาพบริการ	

	 โทรศัพท์	0	2141	4118	E-mail:	piyaporn.p@nhso.go.th	
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ภาคผนวก
3.1

รายการ
วัสดุ
อุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ


 

รายการวัสดุ อุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการที่กำหนดไว้นี้ เพื่อใช้ในการอ้างอิงราคากลางในการจัดสรร

งบประมาณดา้นอปุกรณเ์ครือ่งชว่ยคนพกิารป ี 2555 ใหก้บัหนว่ยบรกิาร ภายใตค้วามเหน็ชอบของคณะอนกุรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขต/คณะกรรมการฟื้นฟูฯเขต และให้บันทึกรายงานผ่านโปรแกรมรายงาน

อุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

 
รหัส

อุปกรณ์
ลำดับที่ ประเภท หน่วย ราคากลาง หมายเหตุ

    หมวด6ทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์       

  6.0 สายระบายปัสสาวะ       

6006   สายสวนปสัสาวะแบบสวนด้วยตนเอง เส้นละ 600   

  8.1 แขนเทียม(Prosthesis,upperextremity)       

8101  8.1.1 แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอกส่วนปลายชนิดห้านิ้วมีระบบ

การใช้งาน 

ข้างละ 25,000  

8102  8.1.2 แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอกส่วนปลายชนิดห้านิ้วไม่มีระบบ

การใช้งาน 

ข้างละ 7,000  

8103  8.1.3 แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอกส่วนปลายชนิดตะขอโลหะ ข้างละ 27,000  

8104  8.1.4 แขนเทียมเหนือศอกส่วนปลายชนิดห้านิ้วข้อศอกล็อกได้

ด้วยมือ  

ข้างละ 16,900  

8105  8.1.5 แขนเทียมเหนือศอกส่วนปลายชนิดตะขอโลหะข้อศอกล็อก

ได้ด้วยมือ  

ข้างละ 16,900  

8106  8.1.6 แขนเทียมชิดไหล่หรือแนบไหล่ ส่วนปลายชนิดห้านิ้ว

ข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ 

ข้างละ 10,000  

8107  8.1.7 แขนเทียมระดับเหนือศอกแบบ 5 นิ้ว เหมือนของจริง 

ระบบใช้งานได้ 

ข้างละ 28,200  

8108   8.1.8 เบ้าแขนเทียมใต้ศอก (สำหรับการเปลี่ยน เฉพาะเบ้า) อันละ 1,500   

8109   8.1.9 เบ้าแขนเทียมระดับศอก (สำหรับการเปลี่ยนเฉพาะเบ้า) อันละ 3,000   

8110   8.1.10 เบา้แขนเทยีมระดบัเหนอืศอก (สำหรบัการเปลีย่นเฉพาะเบา้) อันละ 3,000   

8111   8.1.11 เบ้าแขนเทียมระดับไหล่ (สำหรับการเปลี่ยนเฉพาะเบ้า) อันละ 4,000   

8112   8.1.12 สายบังคับแขนเทียม (สำหรับการเปลี่ยนเฉพาะสาย) เส้นละ 4,000   

 8.2 ขาเทียม(Prosthesis,lowerextremity)    

8201  8.2.1 ขาเทียมระดับข้อเท้า (Symes) ข้างละ 5,000  
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8202  8.2.2 ขาเทียมระดับใต้เข่า แกนนอก ข้างละ 6,500  

8203  8.2.3 ขาเทียมระดับใต้เข่าแกนใน ข้างละ 30,000  

8204  8.2.4 ขาเทียมระดับข้อเข่า ข้างละ 17,000  

8205  8.2.5 ขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนนอก ข้างละ 18,000  

8206  8.2.6 ขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนใน ข้างละ 30,000  

8207  8.2.7 ขาเทียมระดับตะโพกแกนนอก ข้างละ 30,000  

8208  8.2.8 ขาเทียมระดับสะโพกแกนใน ข้างละ 50,000  

8209   8.2.9 เทา้เทยีมทีต่อ้งใสร่ว่มกบัขาเทยีมแบบตา่งๆ  ข้างละ 4,000  

8210   8.2.10 ขาเทียมชั่วคราวใต้เข่าเบ้าทำด้วยเฝือก ข้างละ 1,500    

8211   8.2.11 ขาเทยีมชัว่คราวใตเ้ขา่เบา้ทำดว้ยพลาสตกิ ข้างละ 3,500    

8212   8.2.12 ขาเทยีมชัว่คราวระดบัเขา่เบา้ทำดว้ยเฝอืก ข้างละ 2,000    

8213   8.2.13 ขาเทยีมชัว่คราวระดบัเขา่เบา้ทำดว้ยพลาสตกิ ข้างละ 4,500    

8214   8.2.14 ขาเทียมชั่วคราวเหนือเข่าเบ้าทำด้วยเฝือก ข้างละ 2,000    

8215   8.2.15 ขาเทียมชั่วคราวเหนือเข่าเบ้าทำด้วยพลาสติก ข้างละ 4,500    

8216   8.2.16 ขาเทียมชั่วคราวสะโพกเบ้าทำด้วยเฝือก ข้างละ 2,500    

8217   8.2.17 ขาเทยีมชัว่คราวสะโพกเบา้ทำดว้ยพลาสตกิ ข้างละ  6,500    

8218   8.2.18 เบ้าขาเทียมใต้เข่า ข้างละ  3,000    

8219   8.2.19 เบ้าขาเทียมระดับเข่า ข้างละ 4,000    

8220   8.2.20 เบ้าขาเทียมเหนือเข่า ข้างละ 4,000    

8221   8.2.21 เบ้าขาเทียมสะโพก ข้างละ 6,000   

8222   8.2.22 สายเข็มขัดเทียม ข้างละ 250    

8223   8.2.23 แป้นสายเข็มขัด คู่ละ  100   

8521   8.5.21 โลหะดามขาภายนอก-เด็กเล็กดามข้อเท้า (Knee-orthosis)  ข้างละ 4,200    

8522   8.5.22 โลหะดามขาภายนอก-ขาเด็กขนาดกลางดามข้อเท้า (Knee-

orthosis)  

ข้างละ 5,000   

8523   8.5.23 โลหะดามขาภายนอก-ขาขนาดใหญ่ดามข้อเท้า (Knee-

orthosis)  

ข้างละ 5,400    

8524   8.5.24 PTB brace ข้างละ 4,000    

8525   8.5.25 เบรสขาสั้น ข้างละ 300    

8526   8.5.26 ที่คลุมเข่า Knee pad  อันละ 280    

8706   8.7.6 ไม้ค้ำยันรักแร้แบบอลูมิเนียม คู่ละ 350   

8707   8.7.7 ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา อันละ 360   

8708   8.7.8 ไม้เท้าสำหรับคนตาบอดพับได้ด้วยสายยืดหยุ่นชนิดมีด้าม อันละ 200   
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8709   8.7.9 ทีช่ว่ยฝกึเดนิแบบมลีอ้ขนาดกลาง (Anterior Wheel Walker) อันละ 600   

8710   8.7.10 ทีช่ว่ยฝกึเดนิแบบมลีอ้ขนาดเลก็ (Anterior Wheel Walker) อันละ 500   

8807   8.8.7 แผ่นเสริมภายในขนาดใหญ่ คู่ละ 900    

8808   8.8.8 แผ่นเสริมภายในขนาดเล็ก คู่ละ 700    

8809   8.8.9 เสริมฝ่าเท้าส่วนหน้า ข้างละ 1,500    

8810   8.8.10 T-strap  เส้นละ 200    

  8.9 อุปกรณ์อื่นๆ      

8901  8.9.1 รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะ แบบปรับให้เหมาะสม

กับความพิการได้ 

คันละ 6,000  

8902  8.9.2 รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะ แบบปรับไม่ได้ คันละ 4,000  

8903  8.9.3 เบาะรองนั่งสำหรับผู้พิการ อันละ 600  

    หมวด9อื่นๆ       

  9.0 เกี่ยวกับผิวหนัง       

9001  9.0.1 ฟองน้ำรองตัวสำหรับผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยอัมพาต อันละ 600    

  รายการอื่นๆ ตามความจำเป็น ตามราคาจริง (จากการพิจารณาของ 

อปสข.) 

   

รายการ
วัสดุ
อุปกรณ์
ที่บันทึกผ่านโปรแกรม
e-Claim


รหัส รายการ หน่วย ราคากลาง

8801  รองเท้าคนพิการขนาดเล็ก คู่ละ 600 

8802  รองเท้าคนพิการขนาดกลาง คู่ละ 800 

8803  รองเท้าคนพิการขนาดใหญ่ คู่ละ 1,000 

8804  รองเท้าคนพิการขนาดใหญ่พิเศษ คู่ละ 1,200 

8805  ค่าดัดแปลงรองเท้าคนพิการ ข้างละ 400 

2501 เครื่องช่วยฟงัสำหรับคนหูพิการ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี อันละ 15,000 

2502  เครื่องช่วยฟงัสำหรับคนหูพิการ สำหรับผู้ใหญ่ อันละ 13,500 
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รายการอุปกรณ์สำหรับคนพิการ



ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ



คนพิการแห่งชาติ

(หน่วยบริการไม่ต้องบันทึกรายงานผ่านโปรแกรมรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ของ สปสช.) 
รหัส

อุปกรณ์

ลำดับ

ที่
รายการ

  หมวดอุปกรณ์ทางการมองเห็น

2304 1 กล้องส่องดูไกลชนิดตาเดียว กำลังขยาย 8 เท่า 

2307 2 กล้องส่องตาเดียว แวริโอ พลัส ระบบปริซึม 

 3 กล้องส่องดูไกลหน้าเลนส์สี่เหลี่ยมสำหรับมองสิ่งรอบตัวได้ในระยะ 1 เมตร 

 4 กล้องส่องดูไกล ขนาดเล็กชนิดพกพา กำลังขยาย 8 เท่า 

 5 กล้องส่องดูไกล ชนิดตาเดียว กำลังขยาย 6 เท่า

 6 กล้องส่องดูไกล ชนิดสองตา รุ่น NB 23-1025 c

2309 7 แท่นรองอ่านหนังสือสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น รุ่น RD 108 

 8 เลนส์ขยายภาพชนิดรวมแสงใช้วางทาบบนวัตถุ ขนาด 2 x 50 mm 

 9 เลนส์ขยายภาพชนิดรวมแสงใช้วางทาบบนวัตถุ ขนาด 2 x 65 mm 

2311 10 เลนส์ขยายภาพชนิดรวมแสงใช้วางทับบนวัตถุ กำลังขยาย 6 เท่า 

2314 11 แว่นขยายชนิดพกพาขนาดเล็ก กำลังขยาย 10 เท่า 

2315 12 แว่นขยายชนิดพกพาขนาดเล็ก กำลังขยาย 4 เท่า 

2316 13 แว่นขยายชนิดพกพาขนาดเล็ก กำลังขยาย 7 เท่า 

2318 14 แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว ใช้มองใกล้พร้อมมีกล้องส่อง 

  ทางไกลใช้มองไกลในตัวเดียวกันกำลังขยาย มองใกล้ 3.2 เท่า มองไกล 2.5 เท่า 

2319 15 แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว กำลังขยาย 10 เท่า 

 16 แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว กำลังขยาย 7 เท่า 

2320 17 แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว กำลังขยาย 5 เท่า 

 18 แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว กำลังขยาย 4 เท่า 

2321 19 แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัวหน้าเลนส์กว้าง กำลังขยาย 3.5 เท่า 

 20 แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัวหน้าเลนส์กว้าง กำลังขยาย 6.25

2322 21 แว่นขยายระบบ video เพื่อขยายภาพออกจอโทรทัศน์ กำลังขยาย 17.5 เท่า 

 22 แว่นตาขยายภาพชนิดเลนส์นูน กำลังขยาย 5 X เลนส์มีข้างเดียว

 23 แว่นตาขยายภาพชนิดเลนส์นูน กำลังขยาย 5 X เลนส์มีสองข้าง 
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อุปกรณ์

ลำดับ

ที่
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 24 แว่นตาขยายภาพชนิดเลนส์นูน กำลังขยาย 6 X มีเลนส์ข้างเดียว 

 25 แว่นตาขยายภาพชนิดเลนส์นูน กำลังขยาย 6 X เลนส์มีสองข้าง 

 26 แว่นตาขยายภาพชนิดเลนส์นูน กำลังขยาย 8 X เลนส์มีข้างเดียว

 27 แว่นตาขยายภาพชนิดเลนส์นูน กำลังขยาย 8 X เลนส์มีสองข้าง 

 28 แว่นตาขยายภาพชนิดเลนส์นูน กำลังขยาย 4 X เลนส์มีสองข้าง 

 29 แว่นตาขยายภาพชนิดเลนส์นูน กำลังขยาย 4 X เลนส์มีข้างเดียว

2325 30 แว่นตาขยายภาพแบบสองตา (Binocular) ซึ่งมี Optics ชนิด Diffadtive กำลังขยาย 2.5X(+10D) 

2326 31 แว่นตาติดกล้องส่องทางไกล(สองตา) สำหรับมองไกล กำลังขยาย 2.8 เท่า 

 32 แว่นขยายภาพแบบกรอบครึ่งตา กำลังเลนซ์ 6 x 8 

 33 แว่นขยายภาพแบบกรอบครึ่งตา กำลังเลนซ์ 8 x 10 

 34 แว่นขยายภาพแบบกรอบครึ่งตา กำลังเลนซ์ 10 x 12 

 35 แว่นตาขยายภาพเพื่อใช้ดูโทรทัศน์ สำหรับมองไกล กำลังขยาย 2 เท่า

2329 36 อุปกรณ์แว่นขยายแบบโคมไฟแสงไฟในตัวกำลังขยาย 1.75 เท่า

2330 37 อุปกรณ์แว่นขยายแบบวางตั้ง กำลังขยาย 10 เท่า มีที่สอดปากกาที่ฐาน 

 38 อุปกรณ์แว่นขยายแบบวางตั้ง กำลังขยาย 6 เท่า มีที่สอดปากกาที่ฐาน รุ่น 2626

 39 อุปกรณ์แว่นขยายแบบวางตั้ง กำลังขยาย 12.5 เท่าชนิดมีด้ามถือพร้อมแสงไฟในตัว 

  หมวดกายอุปกรณ์

 40 แขนเทียมระดับหัวไหล่ แบบแกนใน ข้อไหล่แบบกาง และหุบได้

 41 แขนเทียมระดับหัวไหล่ แบบแกนใน ข้อไหล่แบบหมุนได้หลายทิศทาง 

 42 แขนเทียมระดับเหนือศอก แบบแกนใน สำหรับความยาวตอแขนสั้น

 43 แขนเทียมไฟฟ้าชนิดมือควบคุม 2 ช่องทาง

 44 ขาเทียมระดับใต้เข่า ระบบแบบแกนใน เท้าเทียมชนิดมีแรงส่ง

 45 ขาเทียมระดับเข่า ระบบแบบแกนใน เท้าเทียมชนิดแกนเดี่ยว

 46 ขาเทียมระดับเข่า ระบบแบบแกนใน ข้อเข่าชนิดหลายแกน เท้าเทียมชนิดมีแรงส่ง

 47 ขาเทียมระดับเหนือเข่า ระบบแกนใน ข้อเข่าชนิดแกนเดี่ยว ข้อเท้าชนิดแกนเดี่ยว

 48 ขาเทียมระดับเหนือเข่า ระบบแกนใน ข้อเข่าชนิดหลายแกน ข้อเท้าชนิดแกนเดี่ยว

 49 ขาเทียมระดับสะโพก ระบบแกนใน ข้อสะโพกชนิดแกนเด่ียว ข้อเข่าชนิดหลายแกนข้อเท้าชนิดแกนเด่ียว

 50 เบ้าอ่อนขาเทียมใต้เข่าระบบเดือย
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ที่
รายการ

 51 เบ้าอ่อนขาเทียมใต้เข่าระบบวาล์วแบบทางเดียว

 52 เบ้าอ่อนขาเทียมใต้เข่าชนิดซิลิโคนหรือวัสดุที่มีคุณภาพดีกว่า

  หมวดรถนั่งคนพิการ

 53 รถน่ังคนพิการชนิดปรับให้เหมาะสมกับความพิการและขนาดของผู้พิการแบบสำหรับเด็กท่ีพิการทางสมอง

 54 รถนั่งคนพิการแบบ 3 ล้อ สำหรับใช้ในพื้นที่ไม่เรียบ

  หมวดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการ

 55

ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี ประกอบด้วย

ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการวัยแรกเกิด – 1 ปี 1. 

ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการอายุ 1-2 ปี2. 

ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการอายุ 2-3 ปี 3. 

ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการอายุ 3-4 ปี 4. 

ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการอายุ 4-5 ปี 5. 

 56

ชุดคู่มือประกอบวิดีทัศน์และวิดีทัศน์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด-5 ปี ประกอบด้วย

คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด – 1 ปี (ฉบับประกอบวิดีทัศน์)1. 

คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 1-2 ปี (ฉบับประกอบวิดีทัศน์)2. 

คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 2-3 ปี (ฉบับประกอบวิดีทัศน์)3. 

คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 3-4 ปี (ฉบับประกอบวิดีทัศน์)4. 

คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 4-5 ปี (ฉบับประกอบวิดีทัศน์)5. 

ดีวีดีส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด – 1 ปี 6. 

ดีวีดีส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 1-2 ปี 7. 

ดีวีดีส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 2-3 ปี 8. 

ดีวีดีส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 3-4 ปี 9. 

ดีวีดีส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 4-5 ปี 10. 



346	 |		คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ปีงบประมาณ	2555

ภาคผนวก
3.2


รายการและราคาการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์


รหัส ลำดับที่ กิจกรรม หน่วย ราคากลาง

H9339 1 กายภาพบำบัด  ครั้ง 150 

H9383 2 กิจกรรมบำบัด ครั้ง 150 

H9375 3 การประเมิน/แก้ไขการพูด ครั้ง 150 

H9449 4 จิตบำบัด ครั้ง 300 

H9433 5 พฤติกรรมบำบัด ครั้ง 300 

H9549 6 การฟื้นฟูการได้ยิน ครั้ง 150 

H9378 7 การฟื้นฟูการเห็น  ครั้ง 150 

H9438 8 Early Intervention ครั้ง 150 

H0489 9 Phenol block  ครั้ง 500 

นิยามรายการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

กายภาพบำบัด เป็นการกระทำต่อมนุษย์โดยวิธีทางกายภาพบำบัดเพื่อแก้ไขและฟื้นฟูความเสื่อมสภาพ 

ความพิการของร่างกาย อันเนื่องมาจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของร่างกาย

ในการดำรงชีวิตได้ใกล้เคียงปกต ิ

กิจกรรมบำบัด เป็นการใช้กิจกรรมที่มีเป้าหมายกับบุคคลซึ่งมีข้อจำกัดจากการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วย

ทางกาย ความบกพร่องทางจิตสังคม ความบกพร่องทางด้านพัฒนาการหรือการเรียนรู้จากกระบวนการเสื่อมถอย

ตามวัย เพื่อให้มีอิสระพึ่งตนเองได้มากที่สุด บริการเฉพาะทางกิจกรรมบำบัด ได้แก่ การสอนทักษะทางกิจวัตร

ประจำวัน การพัฒนาทักษะทางการเคลื่อนไหว การรับรู้ และการทำหน้าที่ของกระบวนการผสมผสานความรู้สึก 

การพัฒนาทักษะการเล่นความสามารถทางด้านการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ และความสามารถใน

กิจกรรมยามว่าง การออกแบบ ประดิษฐ์หรือเลือกใช้เครื่องดามพยุงข้อหรืออุปกรณ์ดัดแปลง/เครื่องช่วยคนพิการ 

การประเมนิการแกไ้ขการพดู เปน็การตรวจวนิจิฉยั ชนดิ ประเภท ความรนุแรง พยาธสิภาพ สาเหตุ โดยใช้

เครื่องมือและแบบทดสอบพิเศษ และการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู สมรรถภาพด้านภาษาและการพูดในผู้ป่วยที่มีความ

บกพร่องในด้านการสื่อความหมายทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ ได้แก่ ผู้ป่วยประเภทพูดช้า พูดไม่ชัด พูดติดอ่าง พูด

ไม่คล่อง พูดนึกคำลำบาก พูดเสียงแหบ พูดเสียงห้าว เป็นต้น 

จิตบำบัด เป็นวิธีการที่ช่วยให้คนพิการทางจิตมีบุคลิกภาพไปสู่วิถีทางของวุฒิภาวะ มีความสามารถที่จะ

ดูแลตนเองและเข้าใจตนเองได้อย่างถูกต้อง  
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พฤติกรรมบำบัด เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมให้คงอยู่ต่อเนื่อง หยุดพฤติกรรมที่เป็นปญัหา และ

สร้างพฤติกรรมใหม่ที่ต้องการ 

การฟื้นฟูการได้ยินเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการฟงัในผู้ป่วยหูพิการ  

การฟื้นฟูการเห็น เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาทางสายตา สามารถใช้สายตาให้เปน็ประโยชนม์าก

ทีส่ดุในแตล่ะกจิกรรมดว้ยวธิตีา่งๆ ไดแ้ก ่ การใชอ้ปุกรณเ์ครือ่งชว่ยในการมองเหน็ การฝึกใช้การมองเห็นที่เหลือในการ

เดินทาง การให้คำแนะนำการดูแลตนเองสำหรับผู้ที่มีสายตาเลือนราง และการฝึกสอนทักษะในการเดินทางหรือ 

O&M ให้แก่ผู้พิการทางสายตา 

 Early Intervention คือ การกระตุ้นพัฒนาการในเด็กที่มีการพัฒนาการช้า เช่น การฝึกนั่ง ยืน, เดิน, 

เคลื่อนที่  

Phenolblock คือ การฉีดยา Phenol ไปที่กล้ามเนื้อเพื่อลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อมัดนั้นๆ  
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ภาคผนวก
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แนวทางสนับสนุนการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพฯคนตาบอด

ด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว


(Orientation
&
Mobility)
ปี
2555



1.หลักการและเหตุผล
 
 ผลการสำรวจความพิการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พบว่า ประเทศไทยมีประชากรที่มี  

ความพิการจำนวน 1.9 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของประชากรทั้งประเทศ ในจำนวนนี้มีประชากรที่จัดเป็น

ผู้พิการทางการมองเห็นจำนวน 746,549 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 ของประชากร ซึ่งในจำนวนนี้มีทั้งคนที่จัด

เป็นคนตาบอดและคนสายตาเลือนรางจำนวนมาก ซึ่งต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิต  

ในสังคมได้ด้วยตนเอง สามารถเรียนหนังสือได ้ ทำงานได้และพึ่งตนเองได ้ และทำประโยชน์ให้แก่สังคมได ้ 

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่มีระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการ

พัฒนาระบบบริการและจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการ

เคลื่อนไหว (Orientation & Mobility) ขึ้น เพื่อให้คนตาบอดที่มารับบริการสามารถนำความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดร้บัไป

ปรบัใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิในการดำรงชวีติประจำวนั นบัตัง้แต่ การช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นในการทำกิจวัตรประจำ

วันต่างๆ รวมถึงการประกอบอาชีพด้วย 

2.วัตถุประสงค์
 
 2.1 เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ที่มีความพิการทางการมองเห็น ได้รับบริการตรวจสุขภาพตาและประเมินความ

สามารถในการมองเห็น และเข้าสู่การฟื้นฟูฯ อย่างเป็นระบบ  



349

ภาคผ
นวก


ภาคผนวก	3	

2.2 เพื่อให้ผู้ที่มีความพิการทางการมองเห็น ที่จำเป็นต้องได้รับบริการ O&M ได้รับอุปกรณ์ (ไม้เท้าขาว) 

ควบคู่กับบริการ O&M ที่มีคุณภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในชีวิตประจำวัน 

2.3 เพื่อให้เกิดระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการ

เคลื่อนไหว (Orientation & Mobility) อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครือข่ายในระดับจังหวัด 

3.กลุ่มเป้าหมาย
 

คนตาบอดที่จำเป็นต้องได้รับบริการ ได้แก่   

 • ผู้มีความพิการทางการมองเห็น (ตาบอด/สายตาเลือนราง) 

 • ผู้มีความพิการตั้งแต่กำเนิด/ภายหลัง 

 • อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป 

4.พื้นที่ดำเนินการ
 

หน่วยบริการระดับจังหวัดทุกจังหวัด หรือในอำเภอใหญ่ที่มีความพร้อม อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด

5.วิธีดำเนินการ
 
 5.1 หน่วยบริการ สมัคร/แสดงความจำนง เข้าร่วมดำเนินการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูฯ ด้าน O&M กับ 

สปสช.เขต 

5.2 หนว่ยบรกิารคดัเลอืกบคุลากร จำนวน 1-2 คน เขา้รบัการฝกึอบรมเพือ่ทำหนา้ทีใ่หบ้รกิารอบรม O&M 

แก่คนพิการทางสายตา ในหลักสูตรครูฝึกพื้นฐาน (O&M instructor) ระยะเวลา 200 ชั่วโมง หรือประมาณ 6-8 

สัปดาห์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบบริการ ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สนับสนุนโดย 

สปสช.ส่วนกลาง 

5.3 หน่วยบริการจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่สำหรับการจัดบริการคนตาบอดฯ โดยประสานความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในจังหวัด เช่น สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาในภูมิภาค ศูนย์การศึกษา

พิเศษ โรงเรียนสอนคนตาบอดหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ ให้ร่วมบริการ 

5.4 ประชาสัมพันธ์และประสานสร้างเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เช่น หน่วยบริการใน

พื้นที่เป้าหมาย (รพช. สอ. PCU) หรือองค์กรส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการค้นหา คัดกรอง และส่งต่อ

กลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการตรวจประเมิน ณ ศูนย์บริการ O&M เพื่อให้ได้รับบริการตามความเหมาะสมและจำเป็น 

5.5 หน่วยบริการดำเนินการจัดบริการ ดังนี้

5.5.1 จัดให้มีการตรวจสุขภาพตา ประเมินความสามารถในการมองเห็น กำหนดเป้าหมายหรือ

ผลลัพธ์บริการที่คาดหวังรายบุคคล จัดทำรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษรและขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับบริการ 

O&M 
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5.5.2 ให้มีการวางแผนการให้บริการเฉพาะบุคคล และให้บริการตามหลักสูตรที่กำหนด (80-120 

ชั่วโมง) ซึ่งสามารถแบ่งให้บริการได้ตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง  

5.5.3 ให้มีการบริการ O&M แก่คนพิการตาบอด โดยบุคลากรของหน่วยบริการที่ผ่านการฝึก

อบรมหลักสูตรครูฝึกพื้นฐาน (O&M instructor) และประสานความร่วมมือกับสมาคมคนตาบอดหรือองค์กร

อื่นๆ เช่น ศูนย์ธรรมมิกชนฯ โรงเรียนสอนคนตาบอด ที่พร้อมให้การสนับสนุน 

5.5.4 หน่วยบริการและเครือข่ายบริการ จัดสถานที่ให้บริการ วัสดุ อุปกรณ์ ที่พักสำหรับการฝึกที่

ชัดเจน เหมาะสม ปลอดภัย 

5.5.5 ให้บริการ O&M โดยครูฝึกที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่กำหนด และได้ขึ้นทะเบียนเป็นครู

ฝึกฯไว้กับศูนย์และ สปสช. แล้วเท่านั้น 

5.5.6 จัดบริการตามรูปแบบที่กำหนด โดยกำหนดรูปแบบการจัดบริการ ดังนี้ 

1) การให้บริการเป็นกลุ่ม ครั้งละประมาณ 5-15 คน อัตราส่วนของครูฝึกต่อผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม ไม่เกิน 1:5 และจัดบริการภายในศูนย์หรือในเครือข่ายจังหวัดที่กำหนด 

2) การให้บริการรายบุคคล กรณีที่คนตาบอดรายนั้นไม่พร้อมเข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่ม 

โดยจะส่งครูฝึกไปให้บริการที่บ้าน 

3) กำหนดระยะเวลาการให้บริการ จำนวนชั่วโมงและอัตราครูฝึกต่อผู้รับการอบรม ไม่ต่ำ

กว่ามาตรฐานที่กำหนด (เฉลี่ย 120 ชั่วโมง/คน โดยจะให้บริการวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง และสัปดาห์

ละไม่เกิน 6 วัน) 

4) หน่วยบริการและเครือข่ายบริการในจังหวัด บันทึกกิจกรรมบริการ และการประเมิน

ผลลัพธ์รายบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรและประสานรวบรวมข้อมูลไว้ที่หน่วยบริการระดับจังหวัด

อย่างเป็นระบบ 

6.ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ภายในปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)

7.งบประมาณ

 จากงบอุปกรณ์ฯ และบริการที่ สปสช. เขต ได้รับจัดสรรโดยสนับสนุนให้หน่วยบริการ เพื่อเป็นค่าพัฒนา 

บริหารจัดการและค่าใช้จ่ายในการให้บริการ O&M ตามจำนวนคนตาบอดกลุ่มเป้าหมาย และหลักสูตรการฝึกอบรม 

ดังนี้ 

- ค่าพัฒนาและบริหารจัดการระยะเริ่มแรกศูนย์ละ 100,000 บาท  

- ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอบรม O&M โดยเหมาจ่ายรายละ 9,000 บาท (ตามจำนวน กลุ่มเป้าหมายที่ได้

รับบริการจริงจากหน่วยบริการ)   

ทั้งนี้ สปสช.ส่วนกลาง จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการอบรมครูฝึก O&M ให้แก่บุคลากรของศูนย์ฯ ที่

เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรครูฝึกพื้นฐาน (O&M instructor) ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อทำ

หน้าที่ครูฝึกให้บริการอบรม O&M แก่คนพิการทางสายตา โดย สปสช.ส่วนกลางประสานความร่วมมือกับ

วิทยาลัยราชสุดาโดยตรง 
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8.การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

 สปสช. กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ 

พฒันาระบบบรกิาร O&M โดยความรว่มมอืจากสถาบนัสรา้งเสรมิสขุภาพคนพกิาร (สสพ.) สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ 

สถาบนัคนตาบอดเพือ่การวจิยัและพฒันาฯ สมาคมคนตาบอดแหง่ประเทศไทย และสมาคมพยาบาลเวชปฏบิตัทิางตา 

ตามกรอบเนื้อหา ดังนี้

1) การประเมินติดตามความสามารถ/การใช้ชีวิตประจำวันของคนพิการทางสายตา หลัง

จากมารับบริการที่ศูนย์บริการตามระยะเวลาที่กำหนด 

2) จากความพึงพอใจของผู้รับบริการ และญาติ 

3) การบริหารจัดการของศูนย์บริการระดับจังหวัด/อำเภอ 

4) การติดตามประเมินผลในภาพรวมและเครือข่ายร่วมให้บริการ 
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ภาคผนวก
3.4
แนวทางการพิจารณาสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยบริการ

ในการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
ปี
2555

1.วัตถุประสงค์

 1.1 เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ของหน่วยบริการ  

โดยเน้นการจัดบริการในระดับพื้นที่ อำเภอ ตำบล ที่ยังมิได้มีการบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้มีการ

จัดบริการและเกิดการกระจายตัวของการให้บริการอย่างทั่วถึงมากขึ้น 

1.2 เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ให้ครอบคลุมถึงการดูแลคนพิการ

ในระดับชุมชนได้ และช่วยให้คนพิการในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการ รวมทั้ง สามารถดูแลตนเองได้มากที่สุด 

1.3 เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้หน่วยบริการในระดับต่างๆ มีการพัฒนาและยกระดับระบบบรกิารฟืน้ฟู

สมรรถภาพคนพกิารดา้นการแพทยท์ีน่อกเหนอืจากภาระงานปกต ิใหค้งสภาพบรกิารได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการ

ประกันคุณภาพ (Quality Assurance) หรือพัฒนางานเพิ่มขึ้น 

2.กลุ่มเป้าหมาย/วงเงินที่สนับสนุน

 หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่สนใจดำเนินกิจกรรมด้านการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์ โดยเน้นสถานีอนามัย /คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์สุขภาพชุมชน และโรงพยาบาลชุมชน 

โดยกำหนดประมาณการวงเงินที่สนับสนุน ดังนี้  

• ศูนย์สุขภาพชุมชน / คลินิกชุมชนอบอุ่น / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  

  โครงการละไม่เกิน 30,000 - 50,000 บาท 

• โรงพยาบาลชุมชน โครงการละไม่เกิน 100,000 – 300,000 บาท 

ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ อปสข.  

3.ระยะเวลาดำเนินการโครงการ

กำหนดระยะเวลาเสนอโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 มีนาคม 2555 และให้ดำเนินกิจกรรม

ตามโครงการฯ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 



4.ขอบเขตการดำเนินโครงการที่พิจารณาให้การสนับสนุน

 4.1 เป็นโครงการที่ทำให้เกิดการพัฒนาและยกระดับการบริการแบบผสมผสานในหน่วยบริการ เพื่อการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ รวมทั้งคนพิการทั้ง 6 ประเภทความพิการ ได้แก่ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ด้านการเคลื่อนไหว การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการได้ยินและสื่อความหมาย การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ด้านการมองเห็น การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการที่มีปัญหาด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ การฟื้นฟูสมรรถภาพ  

คนพิการบุคคลออติสติก และการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้พิการทางจิตและพฤติกรรม  
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4.2 เป็นโครงการที่ทำให้เกิดการพัฒนาและยกระดับการบริการที่บ้านหรือในชุมชน ร่วมกับชุมชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำให้คนพิการได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถดำรงตนอยู่ใน

สังคม สภาพพื้นที่หรือสิ่งแวดล้อมตามวิถีชีวิตจริงโดยพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด 

4.3 เป็นโครงการที่ทำให้เกิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการ ให้สามารถจัดบริการให้กับคนพิการได้

อย่างทั่วถึงครอบคลุม การจัดบริการตรวจประเมินและจดทะเบียนผู้พิการในรูปแบบ one stop service ที่ประกอบ

ด้วยกิจกรรมการค้นหา ตรวจประเมินความพิการ ประสานช่วยเหลือเพื่อให้คนพิการได้รับการรักษา/บริการ และ

สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ รวมทั้งส่งต่อเพื่อให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูที่เหมาะสม  

 
5.หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุน
 
 5.1 หน่วยบริการต้องแสดงหลักฐานใดๆ ที่ให้เห็นว่าตลอด 1 ปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์หรือคนพิการ และ/หรือ จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอก

เหนือจากที่ได้รับการสนับสนุนจากระบบของภาครัฐตามปกติ เพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการได้ และมีการส่ง

ต่อไปยังหน่วยบริการอื่นกรณีที่ต้องการบริการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น 

•  ข้อมูลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์หรือคนพิการในระยะ 1-2 ปีที่ผ่านมา 

•  หลักฐานการจ้างบุคลากรประเภทต่างๆ หรือ การจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ให้บริการกับคนพิการ

ประเภทต่างๆ สรุปผลงานการให้บริการฟื้นฟูกับคนพิการหรือสรุปงานการพัฒนาระบบบริการด้าน

คนพิการต่างๆ 

•  แผนการพัฒนางานบริการคนพิการในระยะที่ผ่านมาที่ได้ดำเนินการแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนิน

การ หรือดำเนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะดำเนินกิจกรรมด้าน

การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการอย่างต่อเนื่อง  

5.2 ต้องแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะดำเนินงาน หรือความจำเป็นในส่วนของคนพิการที่ได้รับบริการ ซึ่ง

เป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากบริการด้านนี้ เช่น 

•  แผนการพัฒนางานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์หรือคนพิการในหน่วยบริการ และ/

หรือ ในชุมชนที่ต้องการให้เกิดขึ้นในระยะต่อไป  

•  จำนวนคนพิการที่ขึ้นทะเบียนแล้วในพื้นที่ และจำนวนคนพิการที่ได้รับบริการแล้ว 

•  ความต้องการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการในพื้นที่ หรือข้อเสนอจากประชาชนคนพิการ 

องค์กรคนพิการ หรือผู้นำท้องถิ่นที่รับทราบปญัหาความต้องการของชุมชน 

 
6.เงื่อนไขการจ่ายเงิน 

 งวดที่ 1  ร้อยละ 80 เมื่อหน่วยบริการได้รับแจ้งผลการพิจารณาสนับสนุนโครงการฯ  

 งวดที่ 2  ร้อยละ 20 เมื่อสิ้นสุดการดำเนินการโครงการหรือมีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการแล้วไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 โดยหน่วยบริการต้องจัดส่งสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการหรือรายงานความก้าวหน้าของ

โครงการใหส้ำนกังานฯเขตพจิารณาสนบัสนนุงบประมาณ ส่วนที่เหลือ 

ทั้งนี้ สำนักงานจะดำเนินการโอนเงินเป็นรายโครงการให้กับหน่วยบริการที่ได้รับการสนับสนุน หลังได้รับ

เอกสารโครงการที่ถูกต้องในงวดที่ 1 หรือรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการตามงวดที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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แนวทางการพิจารณาสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรคนพิการ

ในการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
ปี
2555


1.วัตถุประสงค์
 

 1.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการฟื้นฟู

สมรรถภาพคนพิการขององค์กรคนพิการ กลุ่มคนพิการ อาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการในท้องถิ่น ชุมชน ให้

สามารถดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือคนพิการภายในกลุ่ม เครือข่าย หรือในชุมชน ท้องถิ่นของตนเองได้ 

1.2 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการขององค์กรด้าน

คนพิการ กลุ่มช่วยเหลือกันเองของคนพิการ ผู้ดูแล หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  

1.3 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ในส่วนที่หน่วยงานของ

ภาครัฐยังไม่มีการดำเนินการหรือมีแล้วแต่ยังไม่เพียงพอในพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้โดยองค์กรคนพิการ กลุ่ม

คนพิการ อาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการในท้องถิ่น ชุมชนหรือการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรดังกล่าวและ

หน่วยงานภาครัฐ  

2.กลุ่มเป้าหมายองค์กรที่สนับสนุน


 2.1 องค์กรคนพิการทั้ง 6 ประเภท ได้แก่ องค์กรของผู้บกพร่องทางการมองเห็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน 

ผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว ผู้บกพร่องทางจิตและพฤติกรรมผู้บกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ และบุคคล

ออติสติก รวมถึงองค์กรคนพิการที่มีการดำเนินงานครอบคลุมคนพิการทุกประเภท  

2.2 กลุ่มคนพิการ ได้แก่ กลุ่มช่วยเหลือกันเองของคนพิการ องค์กรหรือกลุ่มผู้ปกครองคนพิการที่มีการ

รวมตัวกันทำกิจกรรม ทั้งในรูปของ กลุ่ม ชมรม สมาคมหรืออื่นๆ ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการมาแล้วระยะหนึ่ง หรือหากยังไม่มีประสบการณ์ อาจดำเนินการได้ภายใต้การสนับสนุน

ขององค์กรที่มีประสบการณ์หรือหน่วยบริการในพื้นที่ 

2.3  องคก์รเอกชน องคก์รชมุชน กลุม่อาสาสมคัรชว่ยเหลอืคนพกิารในทอ้งถิน่ชมุชน ทีม่วีัตถุประสงค์การ

ดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านสุขภาพ  

3.วงเงินที่สนับสนุน


 3.1 องค์กรฯ แม่ข่ายระดับประเทศ สนับสนุนในวงเงินไม่เกินโครงการละ 300,000 บาท โดยเสนอขอรับ

การสนับสนุนที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่วนกลาง  

3.2 องค์กรฯ ในพื้นที่และมีพื้นที่ดำเนินงานภายในจังหวัดเดียวกัน สนับสนุนในวงเงินงบประมาณ ไม่เกิน

โครงการละ 100,000 บาท ทั้งนี้ หากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ดำเนินการในระดับภาค หรือพื้นที่เขตติดต่อ 
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อาจพิจารณาสนับสนุนตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยเสนอขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกัน

สุขภาพระดับเขต หรือ สำนักงานเขตพิจารณาขั้นต้นแล้วประสานส่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่วน

กลาง เพื่อพิจารณาสนับสนุนพร้อมกับองค์กรคนพิการแม่ข่ายระดับประเทศ 

4.ระยะเวลาดำเนินโครงการ
 

 กำหนดระยะเวลาให้องค์กรกลุ่มเป้าหมายเสนอโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 มีนาคม 2555 

และให้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 

5.ขอบเขตการดำเนินโครงการ
 

 ครอบคลุมการจัดอบรมหรือบริการในรูปแบบการฝึกอบรมทักษะการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การดูแลช่วย

เหลือคนพิการตามความพิการแต่ละประเภท ได้แก่ 

 5.1 การฝึกอบรมหรือบริการเพื่อการพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการมองเห็น  

 5.2 การฝึกอบรมหรือบริการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยินและการสื่อ  

ความหมาย  

 5.3 การฝึกอบรมหรือบริการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายหรือการเคลื่อนไหว 

 5.4 การฝึกอบรมหรือบริการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจหรือพฤติกรรม 

 5.5 การฝึกอบรมหรือบริการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสติปัญญาและการเรียนรู้ 

(บุคคลปญัญาอ่อนและออทิสติก) 

 5.6 การจัดกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในรูปแบบอื่น เช่น การจัดกิจกรรมให้คำปรึกษา

แนะนำ ที่เกี่ยวข้องกับความพิการ การดูแลคนพิการประเภทต่างๆ การจัดกิจกรรมกระตุ้น

 

6.หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุน


 6.1 โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน ต้องแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดเนื้อหา การดำเนินกิจกรรม หรือ

เนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน  

 6.2 องค์กรที่เสนอโครงการ ต้องสามารถแสดงความชัดเจนในเรื่องอื่นๆ เช่น การกำหนดกลุ่มเป้าหมายการ

ดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม หรือการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องตามความเป็นจริงในแต่ละพื้นที่ 

 6.3 องค์กรที่เสนอโครงการ จะต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมดังกล่าว ในด้านการ

เพิ่มขีดความสามารถในการดำรงชีวิตให้แก่คนพิการได้ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม 

 6.4 องค์กรที่เสนอโครงการ ต้องแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ที่ปรากฏผลการ

สนับสนุนช่วยเหลือให้คนพิการเกิดการพัฒนาศักยภาพที่ดีขึ้น หรือการสนับสนุนช่วยเหลือคนพิการในด้านอื่นๆ มา

พร้อมกับโครงการฯที่เสนอขอ 

 6.5 องค์กรที่เสนอโครงการ ต้องแสดงให้เห็นถึงข้อมูลเชิงศักยภาพในการดำเนินงานที่สามารถดำเนินงานให้

สำเร็จลุล่วงไปได้ 
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง
การกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงาน

และบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

ที่จำเป็นต่อสุขภาพ
ระดับจังหวัด
พ.ศ.
2554
 

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่

จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดพ.ศ.2554

______________________________________________

โดยที่เป็นการสมควร กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่

จำเป็นต่อสุขภาพในระดับจังหวัด เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างหลักประกันสุขภาพให้

กับบุคคลในพื้นที่ได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 และเพื่อ

เป็นการสอดคล้องกับความในมาตรา 12 มาตรา 16 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ

องค์การบริหารส่วนตำบล ในการให้บริการสาธารณสุข คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงมีมติในการ

ประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการ

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด และมติในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่  

9 พฤษภาคม 2554 มอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในประกาศนี้ 

“องค์การบริหารส่วนจังหวัด” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความพร้อม และได้รับการ

สนับสนุนให้ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 

“กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ” หมายความว่า กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดที่

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัรว่มกบัสำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตจิดัตัง้ขึน้ เพือ่เปน็คา่ใชจ้า่ย สนบัสนนุสง่เสรมิ 

และพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ ของหน่วยบริการ สถานบริการ องค์กร และชุมชน  
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“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ  

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 

“คนพิการ” หมายความว่า คนพิการตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 

2550  

“ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งอายุเกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

“ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ” หมายความว่า บุคคลที่ยังไม่ถูกประเมินเป็น  

คนพิการ แต่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน 

การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปญัญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด จากภาวะ

สุขภาพอนามัย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูหรือช่วยเหลือให้มีสมรรถภาพด้านสุขภาพ เพื่อให้ข้อจำกัดดังกล่าว  

ลดลงหรือหมดไป 

“องค์กรคนพิการ” หมายความว่า กลุ่มคนพิการที่รวมตัวกันเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อเสริม

สร้างให้เกิดความเข้มแข็ง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มคนพิการ รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการฟื้นฟู

สมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม 

“องค์กรผู้สูงอายุ” หมายความว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่รวมตัวกันเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อเสริม

สร้างให้เกิดความเข้มแข็ง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับฟื้นฟู

สมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม  

“องค์กรอื่นๆ” หมายความว่า กลุ่มบุคคล ชมรม สมาคม องค์กร หรือมูลนิธิ ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนิน

กิจกรรมเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อสุขภาพของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะ

ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมิใช่เป็นการแสวงกำไรและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม 

ข้อ 2 บรรดาประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์อื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1)  มีความประสงค์เข้าร่วมบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ  

(2)  มีการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพในพื้นที่มาก่อนแล้ว มีการจัดทำแผน

และดำเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ ในพื้นที่ 

(3)  มีความพร้อมในการสมทบงบประมาณตามอัตราส่วนที่กำหนดตามข้อ 5(2)  

ข้อ 4 ให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มี

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(1)  เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในเขตพื้นที่

จังหวัด ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อสุขภาพจากหน่วยบริการ สถาน



358	 |		คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ปีงบประมาณ	2555

บริการ หรือองค์กรอื่นๆ รวมทั้งได้รับเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบริการ

ทางการแพทย์ ในกรณีที่มีผลการตรวจวินิจฉัยหรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์

และรายการที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศกำหนด หรือรายการอื่นที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่  

(2)  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการทุกระดับในจังหวัดนั้น ให้

สามารถจัดบริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความจำเป็น

ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในท้องถิ่น

ชุมชนได้มากขึ้น 

(3)  เพื่อสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  

ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับชุมชนและในครอบครัว 

ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบบริการของหน่วยบริการอย่างทั่วถึงในเขตจังหวัดนั้น 

(4)  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการ และองค์กรผู้สูงอายุ 

และองค์กรอื่นๆ ให้สามารถร่วมมือกับหน่วยบริการและมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพช่วยเหลือคนพิการ 

ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยกันเองได้ในระยะยาว 

(5)  เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้

ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพในรอบปีงบประมาณนั้น 

ข้อ 5 เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ประกอบด้วย  

(1)  เงินที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในส่วนของการสนับสนุนระบบบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสำนักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด 

(2)  เงินสมทบที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสัดส่วนที่เท่ากับหรือมากกว่าที่สำนักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรให้ 

(3)  เงนิสมทบจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ ชมุชน กองทนุชมุชนหรอืประชาชน ที่ใช้บริการฟื้นฟู

สมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ 

(4)  เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 

(5)  รายได้อื่นๆหรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ประกอบด้วย  

(1)  ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นที่ปรึกษา 

(2)  ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เป็นที่ปรึกษาแห่งชาติสาขาเขตพื้นที 

(3)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 

(4)  ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ  เปน็รองประธานกรรมการแหง่ชาตสิาขาจงัหวดั      

(5)  ท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการ 

(6)  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  เป็นกรรมการ 

(7)  ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ 

(8)  ผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทหรือองค์กรหรือ  เป็นกรรมการ 

  ชมรมคนพิการในจังหวัด จำนวน 1 คน     



359

ภาคผ
นวก


ภาคผนวก	3	

(9)  ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลศนูยห์รอืโรงพยาบาลทัว่ไป เป็นกรรมการ 

 จำนวน 1 คน 

(10)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 1 คน  เป็นกรรมการ 

(11)  ผู้อำนวยการหน่วยบริการประจำ เป็นกรรมการที่ไม่สังกัด 

 จำนวน 1 คน กระทรวงสาธารณสุข 

(12)  แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ 

(13)  นักกายภาพบำบัดหรือนักกิจกรรมบำบัด เป็นกรรมการหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ 

 ที่เกี่ยวข้องจำนวน 1 คน    

(14)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 1 คน เป็นกรรมการ 

(15)  นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ 

(16)  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ของ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย 

(17)  เจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  สาขาเขตพื้นที่ที่ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกัน  

 สุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่มอบหมาย  

(18)  เจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เป็นกรรมการสาขาจังหวัด 

 ทีผู่อ้ำนวยการสำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ และผู้ช่วยเลขานุการ  

 สาขาจงัหวดัมอบหมาย  
                         

ขอ้ 7 ใหผู้อ้ำนวยการสำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตสิาขาจงัหวดัเปน็ผูค้ดัเลอืกกรรมการตามข้อ 6(8)-

(13) และให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัดประสานงานท้องถิ่นจังหวัด เพื่อให้มีการดำเนินการ

คัดเลือกกันเองเป็นกรรมการตามข้อ 6(14)และ (15) ให้กรรมการตามข้อ 6(3)-(6) และ (8)-(18) ร่วมกันพิจารณาคัด

เลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 6(7)  

ข้อ 8 เมื่อได้รายชื่อตาม ข้อ 6(7)-(15) แล้ว ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด เสนอ

รายชื่อให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการต่อไป 

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

รับแต่งตั้ง  

เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง ให้มีการคัดเลือกกรรมการที่ครบวาระ ทั้งนี้กรรมการที่ครบวาระอาจได้

รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการได้อีก กรณีที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง

ตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการคัดเลือกกรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแต่วัน

ที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งนั้นเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดำเนิน

การคัดเลือกก็ได้ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
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ขอ้ 10 นอกจากการพน้จากตำแหนง่ตามวาระตามขอ้ 9 แลว้ ใหก้รรมการพน้จากตำแหนง่ ในกรณ ีดงัตอ่ไปนี้ 

(1)  ตาย 

(2)  ลาออก 

(3)  โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้รับโทษจำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 

(4)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(5) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(6)  โดยคำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

 ข้อ 11 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1)  บริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

ในข้อ 4 

(2)  จัดทำข้อมูลและแผนการพัฒนากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับภาคีที่

เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่ หน่วยบริการปฐมภูมิ องค์กรคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัด เป็นต้น  

(3)  ดำเนินการให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพใน

พื้นที่จังหวัดเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 (4)  รับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีการเงินหรือทรัพย์สินใน

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด 

(5)  จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน จ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพ เสนอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามแนวทางที่กำหนด  

(6)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามความจำเป็น 

(7)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ หรือคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ กำหนด  

ข้อ 12 ให้เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำนาจ

วินิจฉัยชี้ขาดปญัหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี ้กบัใหม้อีำนาจออกแนวทางปฏบิตัทิีไ่มข่ดัตอ่ประกาศนีไ้ด ้ 

ข้อ 13 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

 

     ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
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ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่องแนวทางการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน

และการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สิน

ในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด

พ.ศ.2554
 ______________________

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวทาง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน

ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26(14) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 

ประกอบกับความในข้อ 11(4) แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลัก

เกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด พ.ศ.2554 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในประกาศนี้ 

“องค์การบริหารส่วนจังหวัด” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความพร้อม และได้รับการ

สนับสนุนให้ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 

“กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ” หมายความว่า กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดที่

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัรว่มกบัสำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตจิดัตัง้ขึน้ เพือ่เปน็คา่ใชจ้า่ย สนบัสนนุสง่เสรมิ 

และพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ ของหน่วยบริการ สถานบริการ องค์กร และชุมชน  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ  

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ  

ข้อ 2 เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ประกอบด้วย  

(1)  เงินที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในส่วนของการสนับสนุนระบบบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสำนักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนด 
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(2)  เงินสมทบที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสัดส่วนที่เท่ากับหรือมากกว่าที่สำนักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรให้ 

(3)  เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ชุมชน กองทุนชุมชนหรือประชาชนที่ใช้บริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ 

(4)  เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 

(5)  รายได้อื่นๆหรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ข้อ 3 บรรดาเงินรายรับในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้นำส่งเข้าบัญชีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัด........ 

ที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 

ข้อ 4 การรับเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้รับเป็นเงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน ธนาณัติ โอนเข้าบัญชีทาง

ธนาคารหรือทางอิเล็กโทรนิก หรือวิธีอื่นตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด 

ข้อ 5 การรับเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามของคณะกรรมการ ให้แก่ผู้ชำระเงิน

ทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือการรับเงินทาง

ธนาคารให้ใช้สำเนาใบนำฝากเงินของธนาคารเป็นหลักฐาน หรือใช้หลักฐานอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ 

  ข้อ 6 ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบในการรับเงินและนำส่งเงิน

เข้าบัญชีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัด............ภายในวันนั้น กรณีนำฝากธนาคารไม่ทันให้เก็บรักษาในตู้นิรภัย

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้นำฝากธนาคารภายในวันทำการถัดไป นับแต่วันที่ได้รับเงิน 

  ข้อ 7 คณะกรรมการอาจสั่งจ่ายเงินที่ได้รับตามข้อ 2 ภายใต้กรอบแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 

ที่คณะกรรมการอนุมัติ ทั้งนี้ ตามวัตถุประสงค์กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพของข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่

จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด พ.ศ. 2554  

  ข้อ 8 วิธีการจ่ายเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้จ่ายได้ ดังนี้ 

 (1) จ่ายเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ 

 (2)  จ่ายทางธนาคารทางอีเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนด 

  ข้อ 9 การจ่ายเงินตามข้อ 8 ให้จ่ายในนามของผู้มีสิทธิรับเงิน ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถมารับเงินได้

ด้วยตนเอง จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทน ก็ให้กระทำได้ 

  ข้อ 10 การจ่ายเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยปกติต้องมีหลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หรือ

หลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่นที่คณะกรรมการ

กำหนด เก็บไว้ให้ตรวจสอบ 

 ข้อ 11 ในการเก็บรักษาเงิน ให้คณะกรรมการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด............” 
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 ข้อ 12 การเปิดบัญชี ตามข้อ 11 ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีก 

3 คน มีอำนาจลงนามร่วมกันในการเปิดบัญชี และเบิกจ่ายเงินจากบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารตามจำนวนเงินที่คณะ

กรรมการอนุมัติ  

 การเบิกจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการและกรรมการอีก 1 คน ที่มีอำนาจลงนามในการ

เปิดบัญชีเป็นผู้ลงนามในการเบิกจ่าย  

ข้อ 13 กรณีที่มีความจำเป็น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการหรือกรรมการและ

เลขานุการ เก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อสำรองจ่ายภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อวัน  

 ข้อ 14 การบันทึกบัญชีให้ใช้แนวทาง ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้บันทึกตามระบบบัญชีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ถือปฏิบัติ แต่ให้แยกระบบบัญชีกองทุน

ฟื้นฟูสมรรถภาพ ออกจากระบบบัญชีปกติ เป็นอีกชุดหนึ่งต่างหาก หรือตามที่สำนักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนด 

(2)  รอบระยะเวลาบัญชี ให้ถือตามปีงบประมาณ 

(3)  การเริ่มระบบบัญชีให้เริ่ม ณ วันที่ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหรือได้

รับเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(4)  ข้อ 15 ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการรับเงิน – จ่ายเงิน และเงินคงเหลือประจำเดือน 

ประจำไตรมาส และประจำปีงบประมาณ  

(5)  ข้อ 16 ให้คณะกรรมการนำเสนอรายงานการเงินต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและ

องค์การบริการส่วนจังหวัด ทุกไตรมาสภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และส่งรายงานการ

เงินและการพัสดุเมื่อสิ้นปีงบประมาณภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(6)  ข้อ 17 รูปแบบรายงานทางการเงิน ให้เป็นไปตามท้ายประกาศนี้ 

 

ข้อ 18 ให้คณะกรรมการ มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ กับให้มี

อำนาจออกแนวทางปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อประกาศนี้ได้  

 

ข้อ 19 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

      ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก
3.7
เรื่อง
หลักเกณฑ์และมาตรฐานการใส่เครื่องช่วยฟัง

สำหรับผู้สูญเสียการได้ยิน
ตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่องหลักเกณฑ์และมาตรฐานการใส่เครื่องช่วยฟัง
สำหรับผู้สูญเสียการได้ยิน

ตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2553
ลงวันที่30พฤศจิกายน2553

  เพื่อให้ผู้มีสิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับบริการด้านสุขภาพตามความจำเป็นและตาม

มาตรฐานที่กำหนด กรณีการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฟงั ที่จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความคุ้มค่า

ต่อระบบ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การใส่เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูญเสียการ

ได้ยิน เพื่อประกอบการพิจารณาการจ่ายเงินโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.เกณฑ์ในการใส่เครื่องช่วยฟัง

 1.1 ผู้สูญเสียการได้ยินสญูเสยีการไดย้นิ 2 ห ูและมกีารไดย้นิทีย่งัคงหลงเหลอือยู ่(Residual Hearing) ในหูข้างที่

ได้ยินกว่าหลังสิ้นสุดการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัด และมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

1.1.1 ไม่สามารถรักษาให้หาย ได้ด้วยยาหรือการผ่าตัด หรือมีข้อห้ามในการผ่าตัดหรือปฏิเสธการ

ผ่าตัด 

1.1.2 สูญเสียการได้ยินแบบประสาทหูเสื่อม อย่างเฉียบพลันหลังการรักษาด้วยยาอย่างต่อเนื่องมาก

กว่า 100วัน 

1.1.3 การสูญเสียการได้ยินเป็นอุปสรรคต่อการสื่อความหมาย และการดำรงชีวิตประจำวัน หรือ

ทำให้คุณภาพชีวิตลดลง 

1.1.4 การสูญเสียการได้ยินเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาษาและการพูดหรือมีความพิการซ้อน 

1.2 ระดับการสูญเสียการได้ยิน มีการสูญเสียการได้ยินทั้งสองข้าง โดยข้างที่ดีกว่าจะต้องมีค่าเฉลี่ยของ

ระดับการได้ยินทางอากาศ (Air Conduction Threshold) ของความถี่ 500, 1000 และ 2,000 เฮิรตซ์ (Hertz : Hz) 

เท่ากับหรือมากกว่า 40 เดซิเบล (dB) ทั้งนี้ ต้องตรวจวัดโดยใช้วิธีการตรวจการได้ยินตามมาตรฐานวิชาชีพ  

2.หน่วยบริการและบุคลากรทางการแพทย์

2.1 หน่วยบริการ เป็นหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

2.2 บุคลากรทางการแพทย์ 
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2.2.1  ผู้ให้บริการตรวจการได้ยิน 

ผู้ที่สามารถตรวจการได้ยิน ได้แก่ โสต ศอ นาสิกแพทย์ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 

และเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ ที่ทำงานภายใต้การกำกับการดูแลของโสต ศอ นาสิกแพทย์ หรือนักเวช

ศาสตร์การสื่อความหมาย 

2.2.2 ผู้พิจารณาในการใส่เครื่องช่วยฟงั 

โสต ศอ นาสิกแพทย์เป็นผู้พิจารณาในการใส่เครื่องช่วยฟงั  

2.2.3 ผู้รับรองเอกสารคนพิการประเภททางการได้ยิน 

 ก. โสต ศอ นาสิกแพทย์ มีสิทธิในการรับรองเอกสารคนพิการหลังจากที่ตรวจ รักษาผู้สูญเสีย

การได้ยินและตรวจระดับการได้ยินของผู้สูญเสียการได้ยินแล้ว 

 ข. แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป มีสิทธิในการรับรองเอกสารคนพิการประเภทการได้ยินได้แต่ต้องมีผล

ตรวจระดับการได้ยินของผู้สูญเสียการได้ยิน ที่ได้รับการรับรองโดย นักเวชศาสตร์การสื่อ

ความหมาย (ทีก่ำกบัดว้ยเลขการประกอบโรคศลิปะ) หรอืโสต ศอนาสกิแพทย ์ประกอบดว้ย 

3.วิธีการตรวจการได้ยิน

  อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ โสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูด ของสมาคมโสตสัมผัสวิทยา

และการแกไ้ขการพดูแหง่ประเทศไทย พ.ศ.2543 และเกณฑท์ีก่ำหนดโดยราชวทิยาลยั โสต ศอ นาสกิแพทย ์ แห่ง

ประเทศไทย ดังนี้ 

3.1 การตรวจการได้ยิน 

ตรวจด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้ห้องควบคุมเสียงที่มีระดับเสียงรบกวนตามมาตรฐาน

ที่กำหนด และตรวจโดยนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย หรือ โสต สอ นาสิกแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ 

ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของโสต ศอ นาสิกแพทย์ หรือนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 

ผลการตรวจที่ได้ จะเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการจดทะเบียนคนพิการ และพิจารณาเลือกเครื่องช่วยฟังให้

เหมาะสมกับผู้สูญเสียการได้ยินในแต่ละราย 

3.1.1การตรวจการได้ยินในผู้ใหญ่

ก. ซักประวัติที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน และตรวจหูโดยโสต ศอ นาสิกแพทย์เสียก่อน เพื่อขจัด

สาเหตุการสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากหูชั้นนอก 

ข. ตรวจ Weber, Rinne และ/หรือ Bing test โดยใช้ Bone vibrator เพื่อแยกประเภทการสูญ

เสียการได้ยิน 

ค. ตรวจการไดย้นิ โดยใชค้ำพดู เพือ่หาคา่ความสามารถในการจำแนกคำพดู (Word recognition) 

ง. ตรวจการไดย้นิเสยีงบรสิทุธิท์ัง้การนำเสยีงทางอากาศและทางกระดกูมาสตอยด์ 

3.1.2การตรวจการได้ยินในเด็ก

การตรวจการได้ยินในเด็กเล็ก ควรได้ผลการตรวจวินิจฉัย และให้ติดตามผลจนกว่าจะได้ระดับการ

ได้ยินที่แน่นอนจากการตรวจวิธีใดวิธีหนึ่งหรือประกอบกัน เช่น 

1. สังเกตพฤติกรรมการฟงั (Behavioral Observation Audiometry : BOA) 
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2. รวจการทำงานของหูชั้นกลาง (Acoustic Immittance measurement)  

3. ตรวจสมรรถภาพเซลล์ประสาทหูชั้นใน (Otoacoustic emission : OAEs) 

4. ตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง (Auditory brainstem response : ABR) 

 (Auditory steady state response : ASSR)  

5. ตรวจการไดย้นิโดยใชแ้รงเสรมิทางสายตา (Visual re-inforcement audiometry :VRA)  

 

6. ถ้าเด็กสามารถให้ความร่วมมือในการตรวจได้ (อายุมากกว่า 2 ปีครึ่ง)  

-  ตรวจการได้ยินโดยการใช้คำพูด 

-  ตรวจการได้ยินโดยการใช้เสียงบริสุทธิ์ ทั้งการนำเสียงทางอากาศและทางกระดูกมาสตอยด์ 

3.2การเลือกและการประเมินเครื่องช่วยฟัง

3.2.1 ผู้ที่มีส่วนในการเลือกและการประเมินเครื่องช่วยฟงั 

ก. โสต ศอ นาสิกแพทย์ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย และเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ ที่

ทำงานภายใตก้ารกำกบัดแูลของโสต ศอ นาสกิแพทย ์หรอืนกัเวชศาสตรก์ารสือ่ความหมาย 

เป็นผู้เลือกเครื่องช่วยฟงัที่เหมาะสม ให้กับผู้สูญเสียการได้ยิน 

ข. ผู้สูญเสียการได้ยิน มีสิทธิ์เลือกรับเครื่องช่วยฟังที่มีคุณภาพ ซึ่งเหมาะสมกับระดับการ

ได้ยิน สภาพของหู และความสะดวกในการใช้งาน ทั้งนี้ ควรเลือกเครือ่งทีม่รีาคาตำ่สดุกอ่น 

โดยทีเ่ครือ่งชว่ยฟงัทีใ่หเ้ลอืก มคีณุภาพใกลเ้คยีงกนั 

3.2.2 ขั้นตอนการเลือกเครื่องช่วยฟัง 

ก. ทำความเข้าใจกับผู้สูญเสียการได้ยิน และ/หรือผู้ปกครอง ถึงผลกระทบจากการสูญเสียการ

ได้ยิน ที่มีต่อการสื่อความหมาย และการดำรงชีวิตประจำวันหรือทำให้คุณภาพชีวิตลดลง 

ข. อธิบายวิธีการเลือกเครื่องช่วยฟงัให้แก่ผู้สูญเสียการได้ยินและ/หรือผู้ปกครอง 

ค. แนะนำเครื่องช่วยฟังแบบต่างๆ ที่มีคุณภาพซึ่งเหมาะสมกับผู้สูญเสียการได้ยินและให้  

รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟังในแต่ละแบบทั้งข้อดีและข้อเสีย เพื่อให้ผู้สูญเสียการ

ได้ยินและ/หรือผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับการดำเนิน

ชีวิตของตน 

ง. เลือกเครื่องช่วยฟังที่มีกำลังขยายพอเหมาะสมกับระดับการสูญเสียการได้ยินอย่างน้อย

จำนวน 2-3 เครื่อง แบบต่างๆ ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน เพื่อให้ผู้สูญเสียการได้ยินมีโอกาส

ฟงัเสียงพร้อมทั้งเปรียบเทียบคุณภาพเสียงที่แตกต่างกัน 

จ. การใช้เครื่องช่วยฟัง 1 ข้างหรือ 2 ข้าง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ โดยคำนึงถึง

ระดับการได้ยิน ความพิการซ้อน อาชีพ และการดำรงชีวิตของผู้สูญเสียการได้ยิน  

3.2.3 ขั้นตอนการประเมินการทำงานของเครื่องช่วยฟัง 

เพื่อให้เครื่องช่วยฟังเหมาะสมกับผู้สูญเสียการได้ยินแต่ละราย สามารถประเมินการทำงานของ

เครื่องช่วยฟงั โดยวิธีการใด วิธีการหนึ่ง หรือทั้งสองวิธี ดังนี้ 

 วิธี Subjective Method  

ก. การหาค่าความสามารถในการจำแนกคำพูด (Word recognition score) ด้วยการฟัง จาก

เครื่องช่วยฟังเปรียบเทียบกัน 2-3 เครื่อง (จากต่างบริษัท/ชื่อการค้าของเครื่องช่วยฟัง 
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(ยี่ห้อ)) ในกรณีที่ผู้สูญเสียการได้ยินสูญเสียการได้ยินระดับรุนแรงให้ทดสอบหาค่าความ

สามารถในการจำแนกคำพูดด้วยการฟังขณะที่ใส่เครื่องช่วยฟังร่วมกับการอ่านริมฝีปาก 

(Speech reading) 

ข. ทดสอบการได้ยินโดยปล่อยเสียงผ่านลำโพง (Sound field) ในขณะใส่เครื่องช่วยฟังและไม่

ใส่เครื่องช่วยฟงั (Functional gain) 

ค. ให้พิจารณาเลือกเครื่องช่วยฟงั โดยใช้คุณภาพเสียงเป็นหลัก 

 วิธี Objective Method  

โดยการใช้ Probe microphone instrument วัดการขยายเสียงภายในช่องหูของผู้สูญเสียการได้ยิน

ขณะใส่เครื่องช่วยฟังทีละเครื่อง แสดงผลเป็นรูปกราฟการขยายเสียงในแต่ละความถี่ ทำการประเมินทีละ

เครื่องรวม 2-3 ครั้ง เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องช่วยฟงั  

 

3.2.4 ขั้นตอนการแนะนำ วิธีใช้เครื่องช่วยฟัง 

แนะนำผู้สูญเสียการได้ยิน และ/หรือ ผู้ปกครอง ถึงวิธีการใส่เครื่องช่วยฟัง วิธีการใช้ วิธีการดูแล

รักษา และการแก้ปญัหาเมื่อเครื่องช่วยฟงัขัดข้อง 

3.2.5 การติดตามผลการใช้เครื่องช่วยฟงั 

ก. ในระยะ 1–3 เดือนแรก ให้ติดตามผลการใช้เครื่องช่วยฟังในชีวิตประจำวัน ให้คำแนะนำ

เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ปรับแต่งเครื่องช่วยฟังเพื่อเพิ่มคุณภาพเสียง ให้

อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น ได้แก่ แบตเตอรี่ (ถ่าน) สำหรับเครื่องช่วยฟงั ให้เพียงพอต่อการใช้

งานสารดูดความชื้นสำหรับผู้ที่มีเหงื่อมาก รวมทั้งให้การฟื้นฟูสร้างเสริมสมรรถภาพการ

ได้ยิน แก้ไขการพูดและพัฒนาการทางภาษาแก่ผู้สูญเสียการได้ยิน เป็นต้น 

ข. หลังจากนั้น จึงติดตามผลการใช้เครื่องช่วยฟัง พิมพ์หู และแบตเตอรี่ (ถ่าน) เป็นระยะ 

เช่น 3 เดือน 6 เดือน หรือเมื่อมีปญัหา และควรติดตามตรวจการได้ยินและประเมินการใช้

เครื่องช่วยฟงั อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ค. หากการได้ยินเสียงจากเครื่องช่วยฟังลดลง เนื่องจากสูญเสียการได้ยินเพิ่มมากขึ้น ควร

ตรวจการได้ยินและประเมินการทำงานของเครื่องช่วยฟัง ทั้งนี้การเปลี่ยนเครื่องช่วยฟังใหม่ 

ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโสต ศอ นาสิกแพทย์ 

ง. ในกรณีเครื่องช่วยฟังชำรุด ควรตรวจการได้ยินและประเมินการทำงานของเครื่องช่วยฟัง 

ทั้งนี้ การเปลี่ยนเครื่องช่วยฟงัใหม่ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโสต ศอ นาสิกแพทย์ 

 

4.แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข

  หน่วยบริการตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีองค์ประกอบในการให้บริการที่เป็นไปตาม  

หลักเกณฑ์และมาตรฐานการใส่เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูญเสียการได้ยินข้างต้น สามารถส่งข้อมูลขอรับค่าใช้จ่าย 

โดยมีหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขดังนี้ 
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4.1  ผู้มีสิทธิ  

หมายถึง ผู้มีสิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงสิทธิว่าง (มาตรา 8 ของ พ.ร.บ. 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ที่ได้รับการตรวจประเมินว่ามีการสูญเสียทางการได้ยิน และ/ หรือ ได้รับการจด

ทะเบียนเป็นคนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย  

4.2 หลักเกณฑ์และมาตรฐานการจ่ายชดเชย 

4.2.1 เกณฑ์ในการใส่เครื่องช่วยฟัง วิธีการตรวจการได้ยิน การเลือกและการประเมินเครื่องช่วยฟัง 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด ดังรายละเอียดข้างต้น โดยหน่วยบริการจะต้องแสดงหลักฐาน  

การตรวจ รวมทั้งผลการเลือกและการประเมินการทำงานของเครื่องช่วยฟัง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ

ภายหลัง 

4.2.2 อายุการใช้งานเครื่องช่วยฟงั 3 ปี  

4.2.2 หากเครื่องช่วยฟังสูญหาย ผู้มีสิทธิ์จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ 

4.2.3 หน่วยบริการ จะต้องมีการลงบันทึกข้อมูลในเอกสารดังนี้ เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบหลัง

จ่าย (Post Audit) 

ก. ใบประวัติผู้รับบริการ (OPD Card) ที่ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญคือ 

- ผลการตรวจการได้ยิน 

- ผลการประเมินการใช้เครื่องช่วยฟงั 

- การแนะนำการใช้เครื่องช่วยฟงั 

- การติดตามผลการใช้เครื่องช่วยฟงั 

- จำนวนเครื่องที่ให้กับผู้สูญเสียการได้ยิน พร้อมทั้งลักษณะเฉพาะของ แต่ละเครื่อง 

ได้แก่ ชนิดเครื่องช่วยฟงั ชื่อการค้าของเครื่องช่วยฟงั (ยี่ห้อ) และ รุ่น /เลขเครื่อง    

ข. สมุด/บัตรประจำตัวคนที่ประกอบด้วยข้อมูล เช่นเดียวกับ ข้อ 2.2.1 

ค. การบันทึกแบบสอบถามประเมิน / และติดตามผลการใช้เครื่องช่วยฟัง (รายละเอียด

แนบท้าย) 

 4.3 อัตราค่าใช้จ่าย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายเงินชดเชยให้แก่หน่วยบริการที่ตรวจรักษาผู้มีสิทธิด้วยการ

ใส่เครื่องช่วยฟัง ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน ตามระบบ Point system with ceiling with global 

budget โดยหน่วยบริการเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายไม่เกิน

ราคาที่หน่วยบริการซื้อหรือจัดหาบวกค่าดำเนินการตามควรแต่กรณี และไม่เกินเพดานราคากลางที่กำหนดดัง

ตาราง 
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รหัสอุปกรณ์ ประเภท หน่วย/ราคากลาง

2501 เครื่องช่วยฟงัสำหรับผู้สูญเสียการได้ยิน สำหรับเด็ก อายุต่ำกว่า 10 

ปี ลักษณะใช้ทัดใบหู ไม่มีสาย 

ข้างละ 15,000 บาท 

2502 เครื่องช่วยฟงัสำหรับผู้สูญเสียการได้ยิน สำหรับผู้ใหญ่ลักษณะใช้ทัด

ใบหู ไม่มีสาย  

ข้างละ 13,500 บาท 

4.4 วิธีการส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย 

ให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการด้วยโปรแกรม e-Claim โดยต้องบันทึกรหัสอุปกรณ์ ส่งไป

ยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใน 30 วันหลังใส่เครื่องช่วยฟงั หลังจากนั้น สำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติจะทำการตัดข้อมูลตามรอบที่กำหนด พร้อมทั้งพิจารณาตรวจสอบและออกรายงานการจ่ายเงิน

จริงให้กับหน่วยบริการทราบ  

4.5 การตรวจสอบอายุการใช้งานของเครื่องก่อนให้บริการ 

เพื่อป้องกันการเบิกเครื่องช่วยฟังซ้ำซ้อน และเป็นไปตามสิทธิ (1 เครื่องใช้งานได้ 3 ปี) สำนัก

บริหารการชดเชยค่าบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดทำระบบตรวจสอบอายุการใช้งานของ

เครื่องก่อนให้บริการ ทั้งนี้หน่วยบริการสามารถเข้าไปตรวจสอบอายุการใช้งานของเครื่องดังกล่าว ได้ที่ 

www.nhso.go.th/claim 

4.6 การอุทธรณ์ 

ในกรณีที่หน่วยบริการตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ส่งมายังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่ถูก

ต้อง ภายหลังการตัดรอบข้อมูลไปแล้วและต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หน่วยบริการสามารถอุทธรณ์ข้อมูลดังกล่าว

ได้ รายละเอียดศึกษาได้จากหนังสือคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ของแต่ละ

ปีงบประมาณ  
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ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง
หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการจ่ายค่าใช้จ่าย

เพื่อบริการสาธารณสุข
สำหรับการให้บริการรักษา
ผู้ป่วยโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ
พ.ศ.2554
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สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1เชียงใหม่
ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว  

1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป  

1.1 บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  นางณปภัช โชติบุญฐิสา 

โทรศัพท์ 0-5328-5355 โทรสาร 0-5328-5364 E-mail: napapat.s@nhso.go.th 

1.2 บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ นางณปภัช โชติบุญฐิสา 

โทรศัพท์ 0-5328-5355 โทรสาร 0-5328-5364 E-mail: napapat.s@nhso.go.th 

1.3 บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด นางณปภัช โชติบุญฐิสา 

โทรศัพท์ 0-5328-5355 โทรสาร 0-5328-5364 E-mail: napapat.s@nhso.go.th 

1.4 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ 

และบริการปฐมภูมิ  

นางสาวจินตนา สันถวเมตต์ 

โทรศัพท์ 0-5328-5355 โทรสาร 0-5328-5364 E-mail: jintana.s@nhso.go.th 

2. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป นางสาวเบญจพรรณ เสนป่าหมุ้น 

โทรศัพท์ 0-5328-5355 โทรสาร 0-5328-5364 E-mail: benjapun.s@nhso.go.th 

3. การบริหารจัดการเงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการ

ที่มีต้นทุนคงที่สูง 

นางณปภัช โชติบุญฐิสา 

โทรศัพท์ 0-5328-5355 โทรสาร 0-5328-5364 E-mail: napapat.s@nhso.go.th 

4. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีอุบัติเหตุ 

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 

นางสาวเบญจพรรณ เสนป่าหมุ้น 

โทรศัพท์ 0-5328-5355 โทรสาร 0-5328-5364 E-mail: benjapun.s@nhso.go.th 

5. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีค่าใช้จ่ายสูง นางสาวเบญจพรรณ เสนป่าหมุ้น 

โทรศัพท์ 0-5328-5355 โทรสาร 0-5328-5364 E-mail: benjapun.s@nhso.go.th 

6. การบริหารจัดการเฉพาะโรค  

6.1 การบริหารจัดการโรคเลือดออกง่าย 

ฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) 

นางนรีนุช แสนชัชวาล 

โทรศัพท์ 0-5328-5355 โทรสาร 0-5328-5364 E-mail: nareenuch.c@nhso.go.th 

6.2 การบริหารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตันของ

หลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) และโรค

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยก

ขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST (Acute 

ST-Elevated Myocardial Infection Fast Track) 

นายประธาน พงษ์ปา 

โทรศัพท์ 0-5328-5355 โทรสาร 0-5328-5364 E-mail: pratan.p@nhso.go.th 

6.3 การบริหารจัดการโรคเฉพาะและบริการเฉพาะ

โรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ 

นางสาวจินตนา สันถวเมตต์ 

โทรศัพท์ 0-5328-5355 โทรสาร 0-5328-5364 Email: jintana.s@nhso.go.th 

6.4 การบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและ

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

นายศตกร ธนูสนธิ์ 

โทรศัพท์ 053-285-355 โทรสาร 053-285-364 E-mail: satakorn.t@nhso.go.th 

ภาคผนวก
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ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

6.5 การให้ยามอร์ฟีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะ

สุดท้าย 

นายศตกร ธนูสนธิ์ 

โทรศพัท ์053-285-355 โทรสาร 053-285-364 E-mail: satakorn.t@nhso.go.th 

6.6 การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

เม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยวิธี

ปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ด

โลหิต 

นางนรีนุช แสนชัชวาล 

โทรศัพท์ 0-5328-5355 โทรสาร 0-5328-5364 E-mail: nareenuch.c@nhso.go.th 

6.7 การบริหารจัดการการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุก

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

นายศตกร ธนูสนธิ์ 

โทรศัพท์ 053-285-355 โทรสาร 053-285-364 E-mail: satakorn.t@nhso.go.th 

6.8 การบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค นางกรกช พิมสาร 

โทรศัพท์ 053-285-355 โทรสาร 053-285-364 E-mail: korrakoch.p@nhso.go.th 

7. การบริหารจัดการยาจำเป็นและยาที่มีปัญหา

การเข้าถึง 

นางสาวสิริพร เว๊าะบ๊ะห์ 

โทรศัพท์ 053-285-355 โทรสาร. 053-285-364 E-mail: siriporn.w@nhso.go.th 

8. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรค 

นาย ขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล 

โทรศัพท์ 053-285-355 โทรสาร. 053-285-364 E-mail: kajohnsak.k@nhso.go.th 

8.1 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรค (กองทุนสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่) 

นายประมวล ปาละก้อน 

โทรศัพท์ 053-285355, 089-8509802 E-mail: pramuan.p@nhso.go.th 

9. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริม

ป้องกันและทันตกรรมประดิษฐ์ 

นาย ขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล 

โทรศัพท์ 053-285-355 โทรสาร. 053-285-364 E-mail: kajohnsak.k@nhso.go.th 

10. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยฟืน้ฟสูมรรถภาพด้าน

การแพทย์ 

นายสุคนธวิชญ์ นิภานนท์ 

โทรศัพท์ 053-285-355 โทรสาร. 053-285-364 E-mail: sukonwit.n@nhso.go.th 

11. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายแพทย์แผนไทย นางกรกช พิมสาร 

โทรศัพท์ 053-285-355 โทรสาร 053-285-364 E-mail: korrakoch.pl@nhso.go.th 

12. การบริหารจัดการเงินค่าเสื่อม นางณปภัช โชติบุญฐิสา 

โทรศัพท์ 0-5328-5355 โทรสาร 0-5328-5364 E-mail: napapat.s@nhso.go.th 

13. การบริหารจัดการเงินส่งเสริมคุณภาพผลงาน 

บริการ 

นางนรีนุช แสนชัชวาล 

โทรศัพท์ 0-5328-5355 โทรสาร 0-5328-5364 E-mail: nareenuch.c@nhso.go.th 

14. การบริหารจัดการเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

สำหรับผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

นางสาวเครือออน มานิตยกุล 

โทรศัพท์ 0-5328-5355 โทรสาร 0-5328-5364 E-mail: khrueaon.m@nhso.go.th 

15. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับหน่วย

บริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

นางณปภัช โชติบุญฐิสา 

โทรศัพท์ 0-5328-5355 โทรสาร 0-5328-5364 E-mail: napapat.s@nhso.go.th 

16. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับหน่วย

บริการภาครัฐนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน 

นางณปภัช โชติบุญฐิสา 

โทรศัพท์ 0-5328-5355 โทรสาร 0-5328-5364 E-mail: napapat.s@nhso.go.th 

บริการผู้ป่วยจิตเวช  

1. การบริหารค่ายาจิตเวช  นางสาวสิริพร เว๊าะบ๊ะห์ 

โทรศัพท์ 053-285-355 โทรสาร. 053-285-364 E-mail: siriporn.w@nhso.go.th 

2. การบริหารการสนับสนุนและส่งเสริม 

การจัดบริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวช 

นางสาวสิริพร เว๊าะบ๊ะห์ 

โทรศัพท์ 053-285-355 โทรสาร. 053-285-364 E-mail: siriporn.w@nhso.go.th 
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สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต2-พิษณุโลก
ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว  

1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป  

1.1 บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  นางสาวประทิน อิ่มสุขศรี  

โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5177, 084-4390114 โทรสาร 0-5524-7111 

E-mail: pratin.e@nhso.go.th 

1.2 บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ นายไกลสน แตงโสภา  

โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5174, 090-1975166 โทรสาร 0-5524-7111 

E-mail: glison.t@nhso.go.th 

 นางสาวประทิน อิมสุขศรี 

โทร. 055-245111 ต่อ 5177, 084-4390114 โทรสาร 055-247111 

E-mail: pratin.e@nhso.go.th 

1.3 บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้าม 

จังหวัด 

นายวุฒิชัย ปุรณมณีวิวัฒน์  

โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5179, 090-1975164 

โทรสาร 0-5524-7111  E-mail: wuttichai.p@nhso.go.th 

1.4 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการและ

บริการปฐมภูมิ  

นายโอฬาร รัศมี  

โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5163, 090-1975160 โทรสาร 0-5524-7111  

E-mail: olarn.r@nhso.go.th 

2. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป นายวุฒิชัย ปุรณมณีวิวัฒน์ Mobile phone  

โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5179, 090-197 5164 โทรสาร 0-5524-7111  

E-mail: wuttichai.p@nhso.go.th 

3. การบรหิารจดัการเงนิเพิม่สำหรบัหนว่ยบรกิารที่

มีต้นทุนคงที่สูง 

นางสาวประทิน อิ่มสุขศรี  

โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5177, 084-4390114 โทรสาร 0-5524-7111  

E-mail: pratin.e@nhso.go.th 

4. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีอุบัติเหตุ 

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 

นายวุฒิชัย ปุรณมณีวิวัฒน์  

โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5179, 090-1975164 โทรสาร 0-5524-7111  

E-mail: wuttichai.p@nhso.go.th 

5. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยกรณคีา่ใชจ้า่ยสงู นายวุฒิชัย ปุรณมณีวิวัฒน์  

โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5179, 090-1975164 โทรสาร 0-5524-7111  

E-mail: wuttichai.p@nhso.go.th 

6. การบริหารจัดการเฉพาะโรค  

6.1 การบริหารจัดการโรคเลือดออกง่าย 

ฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) 

นางนพวรรณ ไพบูลย์  

โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5172, 090-1975161 โทรสาร 0-5524-7111  

E-mail: nopavan.p@nhso.go.th 

6.2 การบริหารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตัน

ของหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) และ

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มี

การยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST (Acute 

ST-Elevated Myocardial Infection Fast Track) 

นายกนิษฐ์ สังข์สุวรรณ  

โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5157, 084-4390113 

นางนพวรรณ ไพบูลย์  

โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5172 , 090-1975161 โทรสาร 0-5524-7111 

E-mail: kanit.s@nhso.go.th, nopavan.p@nhso.go.th 

6.3 การบริหารจัดการโรคเฉพาะและบริการ

เฉพาะโรคนิ่วในทางเดินปสัสาวะ 

นางสาวประทิน อิ่มสุขศรี  

โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5177, 084-4390114 โทรสาร 0-5524-7111  

E-mail: pratin.e@nhso.go.th 
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6.4 การบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและ

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

นายกนิษฐ์ แสงสุวรรณ 

โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5161, 084-4390113 โทรสาร 0-5524-7111  

E-mail: kanit.s@nhso.go.th 

6.5 การให้ยามอร์ฟีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะ

สุดท้าย 

นายธนะเทพ มีบุญ   

โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5159, 090-1975167 โทรสาร 0-5524-7111  

E-mail: tanathep.m@nhso.go.th 

6.6 การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

เม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยวิธี

ปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ด

โลหิต 

นางนพวรรณ ไพบูลย์  

โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5172, 090-1975161 โทรสาร 0-5524-7111  

E-mail: nopavan.p@nhso.go.th 

6.7 การบริหารจัดการการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุก

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

นายโอฬาร รัศมี   

โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5163, 090-1975160 โทรสาร 0-5524-7111  

E-mail: olarn.r@nhso.go.th 

6.8 การบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค นางเปรมฤดี รักพันธุ์  

โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5160, 090-1975162 โทรสาร 0-5524-7111  

E-mail: preamruedee.r@nhso.go.th  

6.9 การบริหารจัดการการให้บริการทารกแรก

เกิด 

นางเปรมฤดี รักพันธ์ 

โทรศัพท์ 055-245111 ต่อ 5160, 090-1975162 โทรสาร 055-247111 

E-mail: preamruedee.r@nhso.go.th 

7. การบริหารจัดการยาจำเป็นและยาที่มีปญัหา

การเข้าถึง 

นางกษมา ทองแบบ   

โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5161, 090-1975159 โทรสาร 0-5524-7111  

E-mail: kasama.t@nhso.go.th 

8. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยสรา้งเสรมิสขุภาพ 

และป้องกันโรค 

นางอัญชลี ฟ้าอำนวยผล  

โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5173, 090-1975159 โทรสาร 0-5524-7111  

E-mail: aunchalee.f@nhso.go.th  

9. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยทนัตกรรมสง่เสรมิ 

ป้องกันและทันตกรรมประดิษฐ์ 

นางสาวประทิน อิ่มสุขศรี  

โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5177, 084-4390114 โทรสาร 0-5524-7111  

E-mail: pratin.e@nhso.go.th 

10. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยฟืน้ฟสูมรรถภาพ

ด้านการแพทย์ 

นายรุ่งโรจน์ เจศรีชัย   

โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5158, 090-1975163 โทรสาร 0-5524-7111  

E-mail: rungroj.j@nhso.go.th 

11. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยแพทยแ์ผนไทย นายรุ่งโรจน์ เจศรีชัย   

โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5158, 090-1975163 โทรสาร 0-5524-7111  

E-mail: rungroj.j@nhso.go.th 

12. การบริหารจัดการเงินค่าเสื่อม นางสาวประทิน อิ่มสุขศรี  

โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5177, 084-4390114 โทรสาร 0-5524-7111  

E-mail: pratin.e@nhso.go.th 

13. การบริหารจัดการเงินส่งเสริมคุณภาพ 

ผลงานบริการ 

นายกนิษฐ์ สังข์สุวรรณ  

โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5157, 084-4390113 โทรสาร 0-5524-7111  

E-mail: kanit.s@nhso.go.th 
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ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

14. การบริหารจัดการเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

สำหรับผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

นายรุ่งโรจน์ เจศรีชัย   

โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5158, 090-1975163 โทรสาร 0-5524-7111  

E-mail: rungroj.j@nhso.go.th 

15. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ

หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข 

นางสาวประทิน อิ่มสุขศรี  

โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5177, 084-4390114 โทรสาร 0-5524-7111  

E-mail: pratin.e@nhso.go.th 

16. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ

หน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัดสำนักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน 

นางสาวประทิน อิ่มสุขศรี  

โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5177, 084-4390114 โทรสาร 0-5524-7111  

E-mail: pratin.e@nhso.go.th 

บริการผู้ป่วยจิตเวช  

1. การบริหารค่ายาจิตเวช  นางกษมา ทองแบบ   

โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5161, 090-1975165 โทรสาร 0-5524-7111  

E-mail: kasama.t@nhso.go.th  

2. การบริหารการสนับสนุนและส่งเสริม 

การจัดบริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวช 

นางกษมา ทองแบบ   

โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5161, 090-1975165 โทรสาร 0-5524-7111  

E-mail: kasama.t@nhso.go.th  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต3-นครสวรรค์
ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว  

1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป  

1.1 บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  นางแจ่มจันทร์ เหลืองวิชชเจริญ 

โทรศัพท์ 084-4390142 โทรสาร 0-5637-1838 E-mail: chamchan.l@nhso.go.th

1.2 บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ นายสมพงษ์ บรรณวัฒน์

โทรศัพท์ 090-1975171 โทรสาร 0-5637-1838 E-mail: sompong.b@nhso.go.th

1.3 บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด นางสุชารัตน์ หมายเจริญ

โทรศัพท์ 085-7272785 โทรสาร 0-5637-1838 E-mail: sucharat.m@nhso.go.th

1.4 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการและ

บริการปฐมภูมิ  

นายบัญชา คุ้มคูณ

โทรศัพท์ 084-3796665 โทรสาร 0-5637-1838 E-mail: bancha.k@nhso.go.th

2. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป นางสุชารัตน์ หมายเจริญ

โทรศัพท์ 085-7272785 โทรสาร 0-5637-1838 E-mail: sucharat.m@nhso.go.th

3. การบรหิารจดัการเงนิเพิม่สำหรบัหนว่ยบรกิารที่มี

ต้นทุนคงที่สูง 

นายสมเกียรติ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์

โทรศัพท์ 084-4390139 โทรสาร 0-5637-1838 E-mail: somkeiat.p@nhso.go.th

4. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีอุบัติเหตุ 

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 

นางสุชารัตน์ หมายเจริญ

โทรศัพท์ 085-7272785 โทรสาร 0-5637-1838 E-mail: sucharat.m@nhso.go.th

5. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยกรณคีา่ใชจ้า่ยสงู นางสุชารัตน์ หมายเจริญ

โทรศัพท์ 085-7272785 โทรสาร 0-5637-1838 E-mail: sucharat.m@nhso.go.th
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ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

6. การบริหารจัดการเฉพาะโรค  

6.1 การบริหารจัดการโรคเลือดออกง่าย 

ฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) 

นางนิภาภัทร คงโต

โทรศัพท์ 090-1975173 โทรสาร 0-5637-1838 E-mail: nipapat.k@nhso.go.th

6 . 2 การบริหารจัดการโรคที่ เ กี่ ยวกับการ  

อุดตันของหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast 

Track)และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST 

(Acute ST-Elevated Myocardial Infection Fast 

Track) 

นายคณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์

โทรศัพท์ 084-4390141 โทรสาร 0-5637-1838 E-mail: kanitsak.c@nhso.go.th

6.3 การบริหารจัดการโรคเฉพาะและบริการ

เฉพาะโรคนิ่วในทางเดินปสัสาวะ 

นางนิภาภัทร คงโต

โทรศัพท์ 090-1975173 โทรสาร 0-5637-1838 E-mail: nipapat.k@nhso.go.th

6.4 การบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและ

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

นายคณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์

โทรศัพท์ 084-4390141 โทรสาร 0-5637-1838 E-mail: kanitsak.c@nhso.go.th

6.5 การให้ยามอร์ฟีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะ

สุดท้าย 

นายสราชัย สุขประสงค์

โทรศัพท์ 085-4875034 โทรสาร 0-5637-1838 E-mail: sarachai.s@nhso.go.th

6.6 การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

เม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยวิธี

ปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ด

โลหิต 

นางนิภาภัทร คงโต

โทรศัพท์ 090-1975173 โทรสาร 0-5637-1838 E-mail: nipapat.k@nhso.go.th

6.7 การบริหารจัดการการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุก

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

นางนิภาภัทร คงโต

โทรศัพท์ 090-1975173 โทรสาร 0-5637-1838 E-mail: nipapat.k@nhso.go.th

6.8 การบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค นายสราชัย สุขประสงค์

โทรศัพท์ 085-4875034 โทรสาร 0-5637-1838 E-mail: sarachai.s@nhso.go.th

7. การบริหารจัดการยาจำเป็นและยาที่มีปัญหา

การเข้าถึง 

นายสราชัย สุขประสงค์

โทรศัพท์ 085-4875034 โทรสาร 0-5637-1838 E-mail: sarachai.s@nhso.go.th

8. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรค 

นางแจ่มจันทร์ เหลืองวิชชเจริญ

โทรศัพท์ 084-4390142 โทรสาร 0-5637-1838 E-mail: chamchan.l@nhso.go.th

9. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริม

ป้องกันและทันตกรรมประดิษฐ์ 

นางแจ่มจันทร์ เหลืองวิชชเจริญ

โทรศัพท์ 084-4390142 โทรสาร 0-5637-1838 E-mail: chamchan.l@nhso.go.th

10. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทย์ 

นางสาวภารดี ลลิตกิตติกุล

โทรศัพท์ 090-1975176 โทรสาร 0-5637-1838 E-mail: bharadee.l@nhso.go.th

11. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยแพทยแ์ผนไทย นางกัญพัชร์ บูรณางกูร

โทรศัพท์ 089-9590550 โทรสาร 0-5637-1838 E-mail: kanyapat.b@nhso.go.th

12. การบริหารจัดการเงินค่าเสื่อม นายสมเกียรติ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์

โทรศัพท์ 084-4390139 โทรสาร 0-5637-1838 E-mail: somkeiat.p@nhso.go.th

13. การบริหารจัดการเงินส่งเสริมคุณภาพ 

ผลงานบริการ 

นายคณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์

โทรศัพท์ 084-4390141 โทรสาร 0-5637-1838 E-mail: kanitsak.c@nhso.go.th
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ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

14.1 การบริหารจัดการเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

สำหรับผู้รับบริการ 

นางสาวอัจฉรา จิกิตศิลปิน

โทรศัพท์ 090-1975175 โทรสาร 0-5637-1838 E-mail: autchra.c@nhso.go.th

14.2 การบริหารจัดการเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

สำหรับผู้ให้บริการ 

นางดรุณี เลิศปรีชา

โทรศัพท์ 084-4390158 โทรสาร 0-5637-1838 E-mail: darunee.l@nhso.go.th

15. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับหน่วย

บริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

นางแจ่มจันทร์ เหลืองวิชชเจริญ

โทรศัพท์ 084-4390142 โทรสาร 0-5637-1838 E-mail: chamchan.l@nhso.go.th

16. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับหน่วย

บริการภาครัฐนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน 

นางแจ่มจันทร์ เหลืองวิชชเจริญ

โทรศัพท์ 084-4390142 โทรสาร 0-5637-1838 E-mail: chamchan.l@nhso.go.th

บริการผู้ป่วยจิตเวช  

1. การบริหารค่ายาจิตเวช  นายสราชัย สุขประสงค์

โทรศัพท์ 085-4875034 โทรสาร 0-5637-1838 E-mail: sarachai.s@nhso.go.th

2. การบริหารการสนับสนุนและส่งเสริมการจัด

บริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวช 

นายสราชัย สุขประสงค์

โทรศัพท์ 085-4875034 โทรสาร 0-5637-1838 E-mail: sarachai.s@nhso.go.th

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต4-สระบุรี
ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว  

1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป  

1.1 บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  นายอุดมศักดิ์ บุญอร่ามพงษ์ 

โทรศัพท์ 090-1975180 โทรสาร 0-3621-3263 E-mail: udomsak.b@nhso.go.th

1.2 บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ นายธนพล มีอุดร

โทรศัพท์ 081-8820814 โทรสาร 0-3621-3263 E-mail: tanapon.m@nhso.go.th

1.3 บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด นางสาวโชติกา ชูพงษ์เสริฐ 

โทรศัพท์ 090-1975182. โทรสาร 0-3621-3263 E-mail: chotika.c@nhso.go.th

 นายธนพล มีอุดร

โทรศัพท์ 081-8820814 โทรสาร 0-3621-3263 E-mail: tanapon.m@nhso.go.th

1.4 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการและ

บริการปฐมภูมิ  

นายจักรินทร์ ฆ้องวงษ์

โทรศัพท์ 084-4390119 โทรสาร 0-3621-3263 E-mail: chackkarin.k@nhso.go.th

2. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป นางสาวณฐา ศรีหินกอง

โทรศัพท์ 0-3621-3205 ต่อ 5252 โทรสาร 0-3621-3263 

E-mail: Natha.s@nhso.go.th

3. การบริหารจัดการเงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการ  

ที่มีต้นทุนคงที่สูง 

นายอุดมศักดิ์ บุญอร่ามพงษ์

โทรศัพท์ 090-1975180 โทรสาร 0-3621-3263 E-mail: udomsak.b@nhso.go.th

4. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยกรณอีบุตัเิหต ุ 

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 

นางสาวณฐา ศรีหินกอง

โทรศัพท์ 0-3621-3205 ต่อ 5252 โทรสาร 0-3621-3263 

E-mail: Natha.s@nhso.go.th



385

ภาคผ
นวก


ภาคผนวก	5	

ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

5. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยกรณคีา่ใชจ้า่ยสงู นางสาวณฐา ศรีหินกอง

โทรศัพท์ 0-3621-3205 ต่อ 5252 โทรสาร 0-3621-3263 

E-mail: natha.s@nhso.go.th

6. การบริหารจัดการเฉพาะโรค  

6.1 การบริหารจัดการโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย 

(Hemophilia) 

นางสุวรรณี ศรีปราชญ์

โทรศัพท์ 0-3621-3205 ต่อ 5262 โทรสาร 0-3621-3263 

E-mail: suwannee.s@nhso.go.th

6.2 การบริหารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตันของ

หลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) และโรค

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยก

ขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST (Acute 

 ST-Elevated Myocardial Infection Fast Track) 

นางสร้อยทอง ย้อยดี

โทรศัพท์ 0-3621-3205 ต่อ 5265 โทรสาร 0-3621-3263 

E-mail: soithong.y@nhso.go.th

6.3 การบริหารจัดการโรคเฉพาะและบริการเฉพาะ

โรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ 

นางสุวรรณี ศรีปราชญ์

โทรศัพท์ 0-3621-3205 ต่อ 5262 โทรสาร 0-3621-3205 

E-mail: suwannee.s@nhso.go.th

6.4 การบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและ

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

นางสร้อยทอง ย้อยดี

โทรศัพท์ 0-3621-3205 ต่อ 5265 โทรสาร036-213263 

E-mail: Soithong.y@nhso.go.th

6.5 การให้ยามอร์ฟีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะ

สุดท้าย 

ภญ.โชติกา ชูพงษ์เสริฐ และนางสร้อยทอง ย้อยดี

โทรศัพท์ 036-213205 ต่อ 5265 โทรสาร 0-3621-3205 

E-mail: chotika.c@nhso.go.th, soithong.y@nhso.go.th

6.6 การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

เม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยวิธี

ปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ด

โลหิต 

นางสุวรรณี ศรีปราชญ์

โทรศัพท์ 036-213205 ต่อ 5262 โทรสาร 0-3621-3205 

E-mail: suwannee.s@nhso.go.th

6.7 การบริหารจัดการการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุก

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

นางสาวกรกนก น้อยคำภา และนางสุวรรณี ศรีปราชญ์

โทรศัพท์ 036-213205 ต่อ 5262 โทรสาร 0-3621-3205 

E-mail: kornkanok.n@nhso.go.th, suwannee.s@nhso.go.th

6.8 การบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค จ่าเอกหญิงภัทราพร โล่ห์เงิน .

โทรศัพท์ 09-0197-5181 โทรสาร 0-3621-3205 E-mail: patraporn.l@nhso.go.th

7. การบรหิารจดัการยาจำเปน็และยาทีม่ปีญัหา 

การเข้าถึง 

ภญ.โชติกา ชูพงษ์เสริฐ

โทรศัพท์ 036-213205 ต่อ 5260 โทรสาร 0-3621-3205 

E-mail: chotika.c@nhso.go.th

8. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยสรา้งเสรมิสขุภาพและ

ป้องกันโรค 

นายจักรินทร์ ฆ้องวงษ์, นายมนตรี ผาทอง, นางสรีสอางค์ บุญพระ

โทรศัพท์ 036-213205 ต่อ 5266 โทรสาร 0-3621-3205

E-mail: montri.p@nhso.go.th, chackkarin.k@nhso.go.th, srisaang.b@nhso.go.th, 

9. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทันตกรรม ส่งเสริม

ป้องกันและทันตกรรมประดิษฐ์ 

จ่าเอกหญิงภัทราพร โล่ห์เงิน .

โทรศัพท์ 09-0197-5181 โทรสาร 0-3621-3205 E-mail: patraporn.l@nhso.go.th

10. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยฟืน้ฟสูมรรถภาพด้าน

การแพทย์ 

นายธวัช เหลี่ยมสมบัติ

โทรศัพท์ 085-4875032 โทรสาร 0-3621-3205 E-mail: thawat.l@nhso.go.th
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ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

11. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยแพทยแ์ผนไทย นางสาวเมลดา ธนะสุรัติ

โทรศัพท์ 090-1975184 โทรสาร 0-3621-3205 E-mail: maylada.t@nhso.go.th

12. การบริหารจัดการเงินค่าเสื่อม นางสรีสอางต์ บุญพระ

โทรศัพท์ 081-7729322 โทรสาร 0-3621-3205 E-mail: srisaang.b@nhso.go.th

13. การบริหารจัดการเงินส่งเสริมคุณภาพ 

ผลงานบริการ 

นางสร้อยทอง ย้อยดี

โทรศัพท์ 036-213205 ต่อ 5265  โทรสาร 0-3621-3205

E-mail: Soithong.y@nhso.go.th

14. การบริหารจัดการเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 

สำหรับผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

นางยงยุทธ เอี่ยมฤทธิ์

โทรศัพท์ 090-1975178 โทรสาร 0-3621-3205 E-mail: yongyuth.e@nhso.go.th

15. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ 

หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 

สาธารณสุข 

นายอุดมศักดิ์ บุญอร่ามพงษ์

โทรศัพท์ 090-1975180 โทรสาร 0-3621-3205 E-mail: udomsak.b@nhso.go.th

16. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ 

หน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัดสำนักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน 

นายอุดมศักดิ์ บุญอร่ามพงษ์

โทรศัพท์ 090-1975180 โทรสาร 0-3621-3205 E-mail: udomsak.b@nhso.go.th

บริการผู้ป่วยจิตเวช  

1. การบริหารค่ายาจิตเวช  ภญ.โชติกา ชูพงษ์เสริฐ

โทรศัพท์ 0-3621-3205 ต่อ 5260 โทรสาร 0-3621-3205 

E-mail: chotika.c@nhso.go.th

2. การบริหารการสนับสนุนและส่งเสริมการจัด

บริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวช 

นางสร้อยทอง ย้อยดี

โทรศัพท์ 0-3621-3205 ต่อ 5265 โทรสาร 0-3621-3205 

E-mail: soithong.y@nhso.go.th

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต5-ราชบุรี
ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว  

1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป  

1.1 บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  นางกิริยา ลาภเจริญวงศ์ 

โทรศัพท์ 084-4390143 โทรสาร 0-3233-2593 E-mail: kiriya.l@nhso.go.th

1.2 บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ นายบุญธรรม โลนันท์

โทรศัพท์ 084-4390117 โทรสาร 0-3233-2593 E-mail: boontham.l@nhso.go.th

1.3 บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด นางภาวนา พันแสน

โทรศัพท์ 090-197-5191 โทรสาร 0-3233-2593 E-mail: pawana.p@nhso.go.th

1.4 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการและ

บริการปฐมภูมิ  

นาง.จินตนา แววสวัสดิ์

โทรศัพท์ 081-4878763, 090-1975194 โทรสาร 0-3233-2593

E-mail: jintana.w@nhso.go.th

2. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป นายธีรสิทธิ์ สุขเจริญ

โทรศัพท์ 094-7517474 โทรสาร 0-3233-2593 E-mail: teerasit.s@nhso.go.th
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3. การบริหารจัดการเงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการ  

ที่มีต้นทุนคงที่สูง 

นางกิริยา ลาภเจริญวงศ์

โทรศัพท์ 084-4390143 โทรสาร 0-3233-2593 E-mail: kiriya.l@nhso.go.th

4. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีอุบัติเหต ุ เจ็บ

ป่วยฉุกเฉิน 

นางภาวนา พันแสน

โทรศัพท์ 090-197-5191 โทรสาร 0-3233-2593 E-mail: pawana.p@nhso.go.th

5. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยกรณคีา่ใชจ้า่ยสงู นางภาวนา พันแสน

โทรศัพท์ 090-197-5191 โทรสาร 0-3233-2593

E-mail: pawana.p@nhso.go.th

6. การบริหารจัดการเฉพาะโรค  

6.1 การบริหารจัดการโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย 

(Hemophilia) 

นางวิภาวี ตันอนุกูล

โทรศัพท์ 081-8588955 โทรสาร 0-3233-2593 E-mail: wipawee.t@nhso.go.th

6.2 การบริหารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตันของ

หลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) และโรค

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยก

ขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST (Acute 

ST-Elevated Myocardial Infection Fast Track) 

นางตาบทิพย์ คงขำ

โทรศัพท์ 084-4390118 โทรสาร 0-3233-2593 E-mail: tabtip.k @nhso.go.th

6.3 การบริหารจัดการโรคเฉพาะและบริการเฉพาะ

โรคนิ่วในทางเดินปสัสาวะ 

นางวิภาวี ตันอนุกูล

โทรศัพท์ 081-8588955 โทรสาร 0-3233-2593 E-mail: wipawee.t@nhso.go.th

6.4 การบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและ

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

นางตาบทิพย์ คงขำ

โทรศัพท์ 084-4390118 โทรสาร 0-3233-2593 E-mail: tabtip.k @nhso.go.th

6.5 การให้ยามอร์ฟีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะ

สุดท้าย 

นางตาบทิพย์ คงขำ

โทรศัพท์ 084-4390118 โทรสาร 0-3233-2593 E-mail: tabtip.k @nhso.go.th

6.6 การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

เม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยวิธีปลูก

ถ่ายไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต 

นางวิภาวี ตันอนุกูล

โทรศัพท์ 081-8588955 โทรสาร 0-3233-2593 E-mail: wipawee.t@nhso.go.th

6.7 การบริหารจัดการการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุกใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

นางวิภาวี ตันอนุกูล

โทรศัพท์ 081-8588955 โทรสาร 0-3233-2593 E-mail: wipawee.t@nhso.go.th

6.8 การบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค นางสุกัญญา วงศ์ศิริ

โทรศัพท์ 086-1739907 โทรสาร 0-3233-2593  E-mail: sukunya.w@nhso.go.th

7. การบริหารจัดการยาจำเป็นและยาที่มีปัญหา

การเข้าถึง 

นางปรางวไล เหล่าชัย

โทรศัพท์ 090-1975192 โทรสาร 0-3233-2593 E-mail: prangwalai.l@nhso.go.th

8. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรค 

นางชัชติกา แม้ประสาท

โทรศัพท์ 090-1975193 โทรสาร 0-3233-2593 E-mail: chattika.m@nhso.go.th

9. การบริการจัดการค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริม

ป้องกันและทันตกรรมประดิษฐ์ 

นางปรางวไล เหล่าชัย

โทรศัพท์ 090-1975192 โทรสาร 0-3233-2593 E-mail: prangwalai.l@nhso.go.th

10. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยฟืน้ฟสูมรรถภาพ 

ด้านการแพทย์ 

นางใจทิพย์ สอนดี

โทรศัพท์ 081-7548929 โทรสาร 0-3233-2593 E-mail: jaithip.sl@nhso.go.th

11. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยแพทยแ์ผนไทย นายสมหวัง ทรัพย์อนันต์

โทรศัพท์ 089-9166941 โทรสาร 0-3233-2593 E-mail: somwang.s@nhso.go.th
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12. การบริหารจัดการเงินค่าเสื่อม นายธีรสิทธิ์ สุขเจริญ 

โทรศัพท์ 081-7512474 โทรสาร 0-3233-2593 E-mail: teerasit.s@nhso.go.th

13. การบริหารจัดการเงินส่งเสริมคุณภาพผลงาน

บริการ 

นางตาบทิพย์ คงขำ

โทรศัพท์ 084-4390118 โทรสาร 0-3233-2593 E-mail: tabtip.k @nhso.go.th

14. การบริหารจัดการเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับ

ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

นางจันทนา พิณทิพย์

โทรศัพท์ 081-5712862 โทรสาร 0-3233-2593 E-mail: juntana.p@nhso.go.th

15. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับหน่วย

บริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

นางกิริยา ลาภเจริญวงศ์

โทรศัพท์ 084-4390143 โทรสาร 0-3233-2593 E-mail: kiriya.l@nhso.go.th

16. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับหน่วย

บริการภาครัฐนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน 

นางกิริยา ลาภเจริญวงศ์

โทรศัพท์ 084-4390143 โทรสาร 0-3233-2593 E-mail: kiriya.l@nhso.go.th

บริการผู้ป่วยจิตเวช  

1. การบริหารค่ายาจิตเวช  นางปรางวไล เหล่าชัย

โทรศัพท์ 090-1975192 โทรสาร 0-3233-2593 E-mail: prangwalai.l@nhso.go.th

2. การบริหารการสนับสนุนและส่งเสริมการจัด

บริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวช 

นางปรางวไล เหล่าชัย

โทรศัพท์ 090-1975192 โทรสาร 0-3233-2593 E-mail: prangwalai.l@nhso.go.th

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต6-ระยอง
ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว  

1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป  

1.1 บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  นายตรารัศมิ์ นาคดิลก 

โทรศัพท์ 0-3886-4313 ถึง 19, 081-1704083 โทรสาร 0-3886-4320 

E-mail: trarus.n@nhso.go.th

1.2 บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ นายสุริยัน สกุลศิริไพบูลย์

โทรศัพท์ 0-3886-4313 ถึง 19, 090-1975200 โทรสาร 0-3886-4320 

E-mail: suriyan.s@nhso.go.th

1.3 บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด นางพิทยา สิงห์โตทอง

โทรศัพท์ 0-3886-4313 ถึง 19, 084-7512763 โทรสาร 0-3886-4320 

E-mail: pittaya.s@nhso.go.th

1.4 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ 

และบริการปฐมภูมิ  

นายทวีสิทธิ์ สมัครสมาน

โทรศัพท์ 0-3886-4313 ถึง 19, 085-2128788 โทรสาร 0-3886-4320 

E-mail: thaweesit.s@nhso.go.th

2. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป นางพิทยา สิงห์โตทอง

โทรศัพท์ 0-3886-4313 ถึง 19, 084-7512763 โทรสาร 0-3886-4320 

E-mail: pittaya.s@nhso.go.th
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3. การบรหิารจดัการเงนิเพิม่สำหรบัหนว่ยบรกิาร 

ที่มีต้นทุนคงที่สูง 

นายตรารัศมิ์ นาคดิลก

โทรศัพท์ 0-3886-4313 ถึง 19, 081-1704083 โทรสาร 0-3886-4320 

E-mail: trarus.n@nhso.go.th

4. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยกรณอีบุตัเิหตุ เจ็บป่วย

ฉุกเฉิน 

นางพิทยา สิงห์โตทอง

โทรศัพท์ 0-3886-4313 ถึง 19, 084-7512763 โทรสาร 0-3886-4320 

E-mail: pittaya.s@nhso.go.th

5. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยกรณคีา่ใชจ้า่ยสงู นางพิทยา สิงห์โตทอง

โทรศัพท์ 0-3886-4313 ถึง 19, 084-7512763 โทรสาร 0-3886-4320 

E-mail: pittaya.s@nhso.go.th

6. การบริหารจัดการเฉพาะโรค  

6.1 การบริหารจัดการโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย  

(Hemophilia) 

นางสาวอุไรวรรณ หิรัญโรจน์

โทรศัพท์ 0-3886-4313 ถึง 19, 090-1975198 โทรสาร 0-3886-4320 

E-mail: uraiwan.h@nhso.go.th

6.2 การบริหารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตันของ

หลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) และโรค

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยก

ขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST (Acute 

ST-Elevated Myocardial Infection Fast Track) 

นางสริตา ศรีมะเริง

โทรศัพท์ 0-3886-4313 ถึง 19, 090-1975284 โทรสาร 0-3886-4320 

E-mail: sarita.s@nhso.go.th

6.3 การบริหารจัดการโรคเฉพาะและบริการเฉพาะ

โรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ 

นางสาวอุไรวรรณ หิรัญโรจน์

โทรศัพท์ 0-3886-4313 ถึง 19, 090-1975198 โทรสาร 0-3886-4320 

E-mail: uraiwan.h@nhso.go.th

6.4 การบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหืด 

และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

นางสาวอุดมลักษณ์ สำเภาพันธุ์

โทรศัพท์ 038-864313-19, 084-4390116 โทรสาร 0-3886-4320 

E-mail: udomlak.s@nhso.go.th

6.5 การให้ยามอร์ฟีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะ 

สุดท้าย 

นางสาวอุดมลักษณ์ สำเภาพันธุ์

โทรศัพท์ 0-3886-4313 ถึง 19, 084-4390116 โทรสาร 0-3886-4320 

E-mail: udomlak.s@nhso.go.th

6.6 การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ด

เลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยวิธีปลูกถ่าย

ไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต 

นางสาวอุไรวรรณ หิรัญโรจน์

โทรศัพท์ 0-3886-4313 ถึง 19, 090-1975198 โทรสาร 0-3886-4320 

E-mail: uraiwan.h@nhso.go.th

6.7 การบริหารจัดการการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุกใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

นางสาวอุไรวรรณ หิรัญโรจน์

โทรศัพท์ 0-3886-4313 ถึง 19, 090-1975198 โทรสาร 0-3886-4320 

E-mail: uraiwan.h@nhso.go.th

6.8 การบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค นางสาวอุไรวรรณ หิรัญโรจน์

โทรศัพท์ 0-3886-4313 ถึง 19, 090-1975198 โทรสาร 0-3886-4320 

E-mail: uraiwan.h@nhso.go.th

7. การบรหิารจดัการยาจำเปน็และยาทีม่ปีญัหา 

การเข้าถึง 

นางสาวรุ่งเรืองรอง สืบมงคลชัย

โทรศัพท์ 0-3886-4313 ถึง 19, 087-1778818 โทรสาร 0-3886-4320 

E-mail: rungruangrong.s@nhso.go.th
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8. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรค 

นายสุรพล เอกวณิชสกุลพร

โทรศัพท์ 0-3886-4313 ถึง 19, 090-1975199 โทรสาร 0-3886-4320

E-mail: surapol.a@nhso.go.th

9. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริม

ป้องกันและทันตกรรมประดิษฐ ์

นายทวีสิทธิ์ สมัครสมาน

โทรศัพท์ 0-3886-4313 ถึง 19, 085-2128788 โทรสาร 0-3886-4320 

E-mail: thaweesit.s@nhso.go.th

10. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยฟืน้ฟสูมรรถภาพ 

ด้านการแพทย์ 

นางสาวอุดมลักษณ์ สำเภาพันธ์

โทรศัพท์ 0-3886-4313 ถึง 19, 084-4390116 โทรสาร 0-3886-4320 

E-mail: udomlak.s@nhso.go.th

11. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยแพทยแ์ผนไทย นางสาวอุดมลักษณ์ สำเภาพันธุ์

โทรศัพท์ 0-3886-4313 ถึง 19, 084-4390116 โทรสาร 0-3886-4320 

E-mail: udomlak.s@nhso.go.th

12. การบริหารจัดการเงินค่าเสื่อม นายทวีสิทธิ์ สมัครสมาน

โทรศัพท์ 0-3886-4313 ถึง 19, 085-2128788 โทรสาร 0-3886-4320 

E-mail: thaweesit.s@nhso.go.th

13. การบริหารจัดการเงินส่งเสริมคุณภาพ 

ผลงานบริการ 

นางสาวอุดมลักษณ์ สำเภาพันธุ์

โทรศัพท์ 0-3886-4313 ถึง 19, 084-4390116 โทรสาร 0-3886-4320 

E-mail: udomlak.s@nhso.go.th

14. การบริหารจัดการเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับ 

ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

นางสาวรฎาศิริ ศิริคช

โทรศัพท์ 0-3886-4313 ถึง 19, 090-1975201 โทรสาร 0-3886-4320 

E-mail: radasiri.s@nhso.go.th

15. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ 

หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข 

นายตรารัศมิ์ นาคดิลก

โทรศัพท์ 0-3886-4313 ถึง 19, 081-1704083 โทรสาร 0-3886-4320 

E-mail: trarus.n@nhso.go.th

16. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ 

หน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัดสำนักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน 

นายตรารัศมิ์ นาคดิลก

โทรศัพท์ 0-3886-4313 ถึง 19, 081-1704083 โทรสาร 0-3886-4320 

E-mail: trarus.n@nhso.go.th

บริการผู้ป่วยจิตเวช  

1. การบริหารค่ายาจิตเวช  นางสาวอุดมลักษณ์ สำเภาพันธุ์

โทรศัพท์ 0-3886-4313 ถึง 19, 084-4390116 โทรสาร 0-3886-4320 

E-mail: udomlak.s@nhso.go.th

2. การบริหารการสนับสนุนและส่งเสริมการจัด

บริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวช 

นางสาวอุดมลักษณ์ สำเภาพันธุ์

โทรศัพท์ 0-3886-4313 ถึง 19, 084-4390116 โทรสาร 0-3886-4320 

E-mail: udomlak.s@nhso.go.th
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สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต7ขอนแก่น
ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว  

1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป  

1.1 บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  นายวีระศักดิ์ ชนะมาร 

โทรศัพท์ 090-1975204 โทรสาร 0-4336-5111 E-mail: weerasak.c@nhso.go.th

1.2 บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ นายเกรียงศักดิ์ แก้วไสย 

โทรศัพท์ 084-7001663 โทรสาร 0-4336-5111 E-mail: kriengsak.k@nhso.go.th

1.3 บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด นางนาฏญา สังขวัฒน์

โทรศัพท์ 090-1975210 โทรสาร 0-4336-5111 E-mail: nataya.s@nhso.go.th

1.4 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ 

และบริการปฐมภูมิ  

นายณรงค์ อาสายุทธ์

โทรศัพท์ 090-1975203 โทรสาร 0-4336-5111 E-mail: narong.a@nhso.go.th

2. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป นางนาฏญา สังขวัฒน์

โทรศัพท์ 090-1975210 โทรสาร 0-4336-5111 E-mail: nataya.s@nhso.go.th

3. การบริหารจัดการเงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มี

ต้นทุนคงที่สูง 

นายวีระศักดิ์ ชนะมาร

โทรศัพท์ 090-1975204 โทรสาร 0-4336-5111 E-mail: weerasak.c@nhso.go.th

4. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีอุบัติเหตุ 

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 

นางนาฏญา สังขวัฒน์

โทรศัพท์ 090-1975210 โทรสาร 0-4336-5111 E-mail: nataya.s@nhso.go.th

5. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยกรณคีา่ใชจ้า่ยสงู นางนาฏญา สังขวัฒน์

โทรศัพท์ 090-1975210 โทรสาร 0-4336-5111 E-mail: nataya.s@nhso.go.th

6. การบริหารจัดการเฉพาะโรค  

6.1 การบริหารจัดการโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย 

 (Hemophilia) 

นางสายใจ สายปัญญา

โทรศัพท์ 090-1975206 โทรสาร 0-4336-5111 E-mail: saijai.s@nhso.go.th

6.2 การบริหารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตันของ

หลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) และโรค

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยก

ขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหวัใจสว่น ST (Acute 

ST-Elevated Myocardial Infection Fast Track) 

นส.สิทธิพร จันโทภาส

โทรศัพท์ 090-1975205 โทรสาร 0-4336-5111 E-mail: sithiporn.c @nhso.go.th

6.3 การบริหารจัดการโรคเฉพาะและบริการเฉพาะ

โรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ 

นส.สิทธิพร จันโทภาส

โทรศัพท์ 090-1975205 โทรสาร 0-4336-5111 E-mail: sithiporn.c @nhso.go.th

6.4 การบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหืด 

และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

นางสายใจ สายปัญญา

โทรศัพท์ 090-1975206 โทรสาร 0-4336-5111 E-mail: saijai.s@nhso.go.th

6.5 การให้ยามอร์ฟีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะ 

สุดท้าย 

นางสายใจ สายปัญญา

โทรศัพท์ 090-1975206 โทรสาร 0-4336-5111 E-mail: saijai.s@nhso.go.th

6.6 การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ด

เลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยวิธีปลูกถ่าย

ไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต 

นส.สิทธิพร จันโทภาส

โทรศัพท์ 090-1975205 โทรสาร 0-4336-5111 E-mail: sithiporn.c@nhso.go.th

6.7 การบริหารจัดการการผ่าตัดต้อกระจก 

เชิงรุกในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

นางสายใจ สายปัญญา

โทรศัพท์ 090-1975206 โทรสาร 0-4336-5111 E-mail: saijai.s@nhso.go.th
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ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

6.8 การบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค นายปรเมศร์ เพ็งสว่าง

โทรศัพท์ 090-1975209 โทรสาร 0-4336-5111 E-mail: poramate.p@nhso.go.th

7. การบรหิารจดัการยาจำเปน็และยาทีม่ปีญัหาการเข้า

ถึง 

ภญ.ญาศินี ตั้งวงษ์

โทรศัพท์ 090-1975202. โทรสาร 0-4336-5111 E-mail: yasinee.t@nhso.go.th

8. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรค 

น.ส.รักจุฬา ตังตระกูล

โทรศัพท์ 090–1975203 โทรสาร 0-4336-5111 E-mail: rugchula.t@nhso.go.th

9. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริม

ป้องกันและทันตกรรมประดิษฐ์ 

นายวีระศักดิ์ ชนะมาร

โทรศัพท์ 090-1975204 โทรสาร 0-4336-5111 E-mail: weerasak.c@nhso.go.th

10. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยฟืน้ฟสูมรรถภาพ 

ด้านการแพทย์ 

นายดุสิต ศรีโคตร

โทรศัพท์ 084-7001667 โทรสาร 0-4336-5111 E-mail: dusit.s@nhso.go.th

11. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยแพทยแ์ผนไทย นายปรเมศร์ เพ็งสว่าง

โทรศัพท์ 090-1975209 โทรสาร 0-4336-5111 E-mail: poramate.p@nhso.go.th

12. การบริหารจัดการเงินค่าเสื่อม นางนาฏญา สังขวัฒน์

โทรศัพท์ 090-1975210 โทรสาร 0-4336-5111 E-mail: nataya.s@nhso.go.th

13. การบริหารจัดการเงินส่งเสริมคุณภาพ 

ผลงานบริการ 

นางสายใจ สายปัญญา

โทรศัพท์ 090-1975206 โทรสาร 0-4336-5111 E-mail: saijai.s@nhso.go.th

14. การบริหารจัดการเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 

สำหรับผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

นางวิไลวรรณ พันธไชย

โทรศัพท์ 084-7001642 โทรสาร 0-4336-5111 E-mail: wilaiwan.p@nhso.go.th

15. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ 

หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดก 

ระทรวงสาธารณสุข 

นายวีระศักดิ์ ชนะมาร

โทรศัพท์ 090-1975204 โทรสาร 0-4336-5111 E-mail: weerasak.c@nhso.go.th

16. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ 

หน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัดสำนักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน 

นายวีระศักดิ์ ชนะมาร

โทรศัพท์ 090-1975204 โทรสาร 0-4336-5111 E-mail: weerasak.c@nhso.go.th

บริการผู้ป่วยจิตเวช  

1. การบริหารค่ายาจิตเวช  ภญ.ญาศินี ตั้งวงษ์

โทรศัพท์ 090-1975202 โทรสาร 0-4336-5111 E-mail: yasinee.t@nhso.go.th

2. การบริหารการสนับสนุนและส่งเสริมการจัด

บริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวช 

ภญ.ญาศินี ตั้งวงษ์

โทรศัพท์ 090-1975202. โทรสาร 043-365111 Email: yasinee.t@nhso.go.th

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต8อุดรธานี
ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว  

1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป  

1.1 บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  นางสาวสุพรรณี คำเพิ่มพูล 

โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5617 โทรสาร 0-4232-5674

E-mail: supannee.k@nhso.go.th
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ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

1.2 บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ นายรังสรรค์ ศรีภิรมย์

โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5622 โทรสาร 0-4232-5674 

E-mail: rangsan.s@nhso.go.th

1.3 บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด นางนันทนา เสวตวงษ์

โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5606 โทรสาร 0-4232-5674

E-mail: nuntana.s.@nhso.go.th

1.4 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ 

และบริการปฐมภูมิ  

นางสาวอุษณีย์ หลอดเณร

โทรศัพท์ 0-4232-5681ต่อ 5605 โทรสาร 0-4232-5674

E-mail: utsanee.l@nhso.go.th

2. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป นางนันทนา เสวตวงษ์

โทรศัพท์ 0-4232-5681ต่อ 5606 โทรสาร 0-4232-5674

E-mail: nuntana.s.@nhso.go.th

3. การบรหิารจดัการเงนิเพิม่สำหรบัหนว่ยบรกิารที่มีต้นทุน

คงที่สูง 

นางสาวสุพรรณี คำเพิ่มพูล

โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5617 โทรสาร 0-4232-5674 

E-mail: supannee.k@nhso.go.th

4. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยกรณอีบุตัเิหต ุเจ็บป่วย

ฉุกเฉิน 

นางนันทนา เสวตวงษ์

โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5606 โทรสาร 0-4232-5674

E-mail: nuntana.s.@nhso.go.th

5. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยกรณคีา่ใชจ้า่ยสงู นางนันทนา เสวตวงษ์

โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5606 โทรสาร 0-4232-5674

E-mail: nuntana.s.@nhso.go.th

6.  การบริหารจัดการเฉพาะโรค  

6.1 การบริหารจัดการโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย 

 (Hemophilia) 

นางสาวยูริสา แสนหูม

โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5609 โทรสาร 0-4232-5674

E-mail: yurisa.s.@nhso.go.th

6.2 การบริหารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตันของ

หลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) และโรค

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยก

ขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST (Acute ST-Elevated 

Myocardial Infection Fast Track) 

นางสาวยูริสา แสนหูม

โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5609 โทรสาร 0-4232-5674

E-mail: yurisa.s@nhso.go.th

6.3 การบรหิารจดัการโรคเฉพาะและบรกิาร 

เฉพาะโรคนิ่วในทางเดินปสัสาวะ 

นางนันทนา เสวตวงษ์

โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5606 โทรสาร 0-4232-5674

E-mail: nuntana.s@nhso.go.th

6.4 การบรหิารจดัการการดแูลผูป้ว่ยโรคหดื 

และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

นางสาวยูริสา แสนหูม

โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5609 โทรสาร 0-4232-5674

E-mail: yurisa.s@nhso.go.th

6.5 การให้ยามอร์ฟีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง 

ระยะสุดท้าย 

นางสาวยูริสา แสนหูม

โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5609 โทรสาร 0-4232-5674

E-mail: yurisa.s@nhso.go.th
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6.6 การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ด

เลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยวิธีปลูกถ่าย

ไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต 

นางสาวยูริสา แสนหูม

โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5609 โทรสาร 0-4232-5674

E-mail: yurisa.s.@nhso.go.th

6.7 การบริหารจัดการการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุก 

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

นางนันทนา เสวตวงษ์

โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5606 โทรสาร 0-4232-5674

E-mail: nuntana.s@nhso.go.th

6.8 การบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค นางสาววิไลพร ใหญ่สูงเนิน

โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5615 โทรสาร 0-4232-5674

E-mail: wilaiporn.y@nhso.go.th

7. การบรหิารจดัการยาจำเปน็และยาทีม่ปีญัหาการเข้าถึง นางสาววิไลพร ใหญ่สูงเนิน

โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5615 โทรสาร 0-4232-5674

E-mail: wilaiporn.y@nhso.go.th

8. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริม สุขภาพ 

และป้องกันโรค 

นางระวิวรรณ วันศรี

โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5649 โทรสาร 0-4232-5674

E-mail: raviwan.w@nhso.go.th

8.1 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริม สุขภาพ 

และป้องกันโรค (กองทุนสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่) 

นายสกุล วันศรี

โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5607 โทรสาร 0-4232-5674

E-mail: sakul.w@nhso.go.th

9. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริม 

ป้องกันและทันตกรรมประดิษฐ์ 

นางระวิวรรณ วันศรี

โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5649 โทรสาร 0-4232-5674

E-mail: raviwan.w@nhso.go.th

10. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยฟืน้ฟสูมรรถภาพ 

ด้านการแพทย์ 

นางสาวเพชรี เหล่าพิลัย

โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5613 โทรสาร 0-4232-5674

E-mail: petcharee.l@nhso.go.th

11. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยแพทยแ์ผนไทย นางสาวอุษณีย์ หลอดเณร

โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5605 โทรสาร 0-4232-5674 

E-mail: utsanee.l@nhso.go.th

12. การบริหารจัดการเงินค่าเสื่อม นางสาวเยี่ยมอุบล สุขเสริม

โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5607 โทรสาร 0-4232-5674

E-mail: yiemubol.s@nhso.go.th

13. การบริหารจัดการเงินส่งเสริมคุณภาพ 

ผลงานบริการ 

นางสาวสินีนุศ สันติรักษ์พงษ์

โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5614 โทรสาร 0-4232-5674

E-mail: sineenus.s@nhso.go.th

14. การบริหารจัดการเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับ

ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

นางวันรพี สมณช้างเผือก

โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5611 โทรสาร 0-4232-5674

E-mail: wonrapee.s@nhso.go.th

นางสาวสินีนุศ สันติรักษ์พงษ์

โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5614 โทรสาร 0-4232-5674

E-mail: sineenus.s@nhso.go.th
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15. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ 

หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข 

นางสาวสุพรรณี คำเพิ่มพูล

โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5617 โทรสาร 0-4232-5674

E-mail: supannee.k@nhso.go.th

16. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ 

หน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัดสำนักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน 

นางสาวสุพรรณี คำเพิ่มพูล

โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5617 โทรสาร 0-4232-5674

E-mail: supannee.k@nhso.go.th

บริการผู้ป่วยจิตเวช  

1. การบริหารค่ายาจิตเวช  นางสาววิไลพร ใหญ่สูงเนิน

โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5615 โทรสาร 0-4232-5674 

E-mail: wilaiporn.y@nhso.go.th

2. การบริหารการสนับสนุนและส่งเสริม 

การจัดบริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวช 

นางสาวสินีนุศ สันติรักษ์พงษ์

โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5614 โทรสาร 0-4232-5674

E-mail: sineenus.s@nhso.go.th

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9-นครราชสีมา
ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว  

1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป  

1.1 บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  นายสัณทวี เข็มขัด 

โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5658 โทรสาร 0-4424-8875 

E-mail: santawee@nhso.go.th

1.2 บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ นายอภิศักดิ์ เข็มพิลา

โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5678 โทรสาร 0-4424-8875 

E-mail: apisak.k@nhso.go.th

1.3 บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด นายอภิศักดิ์ เข็มพิลา

โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5678 โทรสาร 0-4424-8875 

E-mail: apisak.k@nhso.go.th

1.4 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ 

และบริการปฐมภูมิ  

นางสุภาพรรณ กิตติวิศิษฎ์

โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5671 โทรสาร 0-4424-8875 

E-mail: supapan.k@nhso.go.th

2. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป นางพรพิศ หนองขุ่นสาร

โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5669 โทรสาร 0-4424-8875 

E-mail: pornpis.n@nhso.go.th

3. การบรหิารจดัการเงนิเพิม่สำหรบัหนว่ยบรกิารที่มีต้นทุน

คงที่สูง 

นายสัณทวี เข็มขัด

โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5658 โทรสาร 0-4424-8875 

E-mail: santawee@nhso.go.th

4. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยกรณอีบุตัเิหต ุเจ็บป่วย

ฉุกเฉิน 

นางพรพิศ หนองขุ่นสาร

โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5669 โทรสาร 0-4424-8875 

E-mail: pornpis.n@nhso.go.th
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5. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยกรณคีา่ใชจ้า่ยสงู นางพรพิศ หนองขุ่นสาร

โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5667 โทรสาร 0-4424-8875 

E-mail: pornpis.n@nhso.go.th

6. การบริหารจัดการเฉพาะโรค  

6.1 การบริหารจัดการโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย 

 (Hemophilia) 

นางสาวสุวรา สุเมธาราวดี

โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5659 โทรสาร 0-4424-8875 

E-mail: suwara.s@nhso.go.th

6.2 การบริหารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตันของ

หลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) และโรค

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยก

ขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST (Acute ST-Elevated 

Myocardial Infection Fast Track) 

นางพิณทิพย์ กึนพันธ์

โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5664 โทรสาร 0-4424-8875 

E-mail: pintip.g@nhso.go.th

6.3 การบรหิารจดัการโรคเฉพาะและบรกิาร 

เฉพาะโรคนิ่วในทางเดินปสัสาวะ 

นางสาวอรุณรัศม์ กุนา

โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5672 โทรสาร 0-4424-8875 

E-mail: arunruch.k@nhso.go.th

6.4 การบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหืด 

และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

นางสาวธนัญญา อาษากิจ

โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5652 โทรสาร 0-4424-8875 

E-mail: thananya.a@nhso.go.th

6.5 การให้ยามอร์ฟีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะ 

สุดท้าย 

นางพิณทิพย์ กึนพันธ์

โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5664 โทรสาร 0-4424-8875 

E-mail: pintip.g@nhso.go.th

6.6 การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ด

เลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยวิธีปลูกถ่าย

ไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต 

นางพิณทิพย์ กึนพันธ์

โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5664 โทรสาร 0-4424-8875 

E-mail: pintip.g@nhso.go.th

6.7 การบริหารจัดการการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุกใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

นางสาวอรุณรัศม์ กุนา

โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5672 โทรสาร 0-4424-8875 

E-mail: arunruch.k@nhso.go.th

6.8 การบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค นางสาวธนัญญา อาษากิจ

โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5652 โทรสาร 0-4424-8875 

E-mail: thananya.a@nhso.go.th

7. การบรหิารจดัการยาจำเปน็และยาทีม่ปีญัหาการเข้าถึง นางสาวพงศ์ผกา ภัณฑลักษณ์

โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5670 โทรสาร 0-4424-8875 

E-mail: pongpaka.p@nhso.go.th

8. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริม สุขภาพ 

และป้องกันโรค 

นายวีระชัย ก้อนมณี

โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5660 โทรสาร 0-4424-8875 

E-mail: werachai.k@nhso.go.th

9. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริม

ป้องกันและทันตกรรมประดิษฐ์ 

นายพูนชัย ไตรภูธร

โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5665 โทรสาร 0-4424-8875 

E-mail: poonchai.t@nhso.go.th



397

ภาคผ
นวก


ภาคผนวก	5	

ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

10. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยฟืน้ฟสูมรรถภาพด้านการ

แพทย์ 

นางสาวเสนีย์วรรณ์ เสนียุทธ์

โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5661 โทรสาร 0-4424-8875 

E-mail: saneewan.s@nhso.go.th

11. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยแพทยแ์ผนไทย นางสาวกานดา ธำรงวงศ์สวัสดิ์ (กระตุ้นบริการนวดไทย

และฟื้นฟูสุขภาพหญิงหลังคลอด)

โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5656 โทรสาร 0-4424-8875 

E-mail: kanda.t@nhso.go.th

นางสาวพงศ์ผกา ภัณฑลักษณ์ (ยาสมุนไพร)

โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5670 โทรสาร 0-4424-8875 

E-mail: pongpaka.p@nhso.go.th

12. การบริหารจัดการเงินค่าเสื่อม นายอานิตย์ บุตะคุ

โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5673 โทรสาร 0-4424-8875 

E-mail: anit.b@nhso.go.th

13. การบริหารจัดการเงินส่งเสริมคุณภาพ 

ผลงานบริการ 

นางพิณทิพย์ กึนพันธ์

โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5664 โทรสาร 0-4424-8875 

E-mail: pintip.g@nhso.go.th

14. การบรหิารจดัการเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ สำหรับ

ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

นางสาวกานดา ธำรงวงศ์สวัสดิ์

โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5656 โทรสาร 0-4424-8875 

E-mail: kanda.t@nhso.go.th

15. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ 

หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข 

นายสัณทวี เข็มขัด

โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5658 โทรสาร 0-4424-8875 

E-mail: santawee@nhso.go.th

16. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ 

หน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัดสำนักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน 

นายสัณทวี เข็มขัด

โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5658 โทรสาร 0-4424-8875 

E-mail: santawee@nhso.go.th

บริการผู้ป่วยจิตเวช  

1. การบริหารค่ายาจิตเวช  นางสาวพงศ์ผกา ภัณฑลักษณ์

โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5670 โทรสาร 0-4424-8875 

E-mail: pongpaka.p@nhso.go.th

2. การบริหารการสนับสนุนและส่งเสริมการ 

จัดบริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวช 

นายพูนชัย ไตรภูธร

โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5665 โทรสาร 0-4424-8875 

E-mail: poonchai.t@nhso.go.th

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10-อุบลราชธานี
ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว  

1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป  

1.1 บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  ทพ.วุฒิชัย ลำดวน

โทรศัพท์ 084-4390127 โทรสาร 0-4525-5393 E-mail: wuttichai.l@nhso.go.th
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ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

1.2 บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ นายประสิทธิ์ บุญเกิด

โทรศัพท์ 084-7512773 โทรสาร 0-4525-5393 E-mail: prasit.b @nhso.go.th

1.3 บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด นายไมตรี มูลสาร

โทรศัพท์ 090-1975235 โทรสาร 0-4525-5393 E-mail: maîtree.m@nhso.go.th

1.4 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ 

และบริการปฐมภูมิ  

นางสาวจิรัญญา มุขขันธ์

โทรศัพท์ 084-7510930 โทรสาร 0-4525-5393 E-mail: jiranya.m.@nhso.go.th

2. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป นายไมตรี มูลสาร

โทรศัพท์ 090-1975235 โทรสาร 0-4525-5393 E-mail: maîtree.m@nhso.go.th

3. การบรหิารจดัการเงนิเพิม่สำหรบัหนว่ยบรกิารที่มีต้นทุน

คงที่สูง 

ทพ.วุฒิชัย ลำดวน

โทรศัพท์ 084-4390127 โทรสาร 0-4525-5393 E-mail: wuttichai.l@nhso.go.th

4. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยกรณอีบุตัเิหตุ เจ็บป่วย

ฉุกเฉิน 

นายไมตรี มูลสาร

โทรศัพท์ 090-1975235 โทรสาร 0-4525-5393 E-mail: maîtree.m@nhso.go.th

5. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยกรณคีา่ใชจ้า่ยสงู นายไมตรี มูลสาร

โทรศัพท์ 090-1975235 โทรสาร 0-4525-5393 E-mail: maîtree.m@nhso.go.th

6. การบริหารจัดการเฉพาะโรค  

6.1 การบริหารจัดการโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย  

(Hemophilia) 

นางสาวพรทิพย์ ชนะภัย

โทรศัพท์ 084-4390126 โทรสาร 0-4525-5393 E-mail: porntip.c@nhso.go.th

6.2 การบริหารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตันของ

หลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) และโรค 

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้น

ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST (Acute 

ST-Elevated Myocardial Infection Fast Track) 

นางชาลิณี ปิยะประสิทธิ์

โทรศัพท์ 090-1975337 โทรสาร 0-4525-5393 E-mail: chalini.p@nhso.go.th

6.3 การบรหิารจดัการโรคเฉพาะและบรกิาร 

เฉพาะโรคนิ่วในทางเดินปสัสาวะ 

นางสาวพรทิพย์ ชนะภัย

โทรศัพท์ 084-4390126 โทรสาร 0-4525-5393 E-mail: porntip.c@nhso.go.th

6.4 การบรหิารจดัการการดแูลผูป้ว่ยโรคหดื 

และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

นางสาวประยูรศรี สายพิมพ์

โทรศัพท์ 084-4390125 โทรสาร 0-4525-5393 Email: prayoonsri.s@nhso.go.th

6.5 การให้ยามอร์ฟีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง 

ระยะสุดท้าย 

นางสาวพรทิพย์ ชนะภัย

โทรศัพท์ 084-4390126 โทรสาร 0-4525-5393 E-mail: porntip.c@nhso.go.th

นางฐิติรัตน์ อนุโชตินันทศิริ

โทรศัพท์ 084-4390093 โทรสาร 0-4525-5393 E-mail: thitirat.a@nhso.go.th

6.6 การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ด

เลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยวิธีปลูกถ่าย

ไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต 

นางสาวพรทิพย์ ชนะภัย

โทรศัพท์ 084-4390126 โทรสาร 0-4525-5393 E-mail: porntip.c@nhso.go.th

6.7 การบริหารจัดการการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุกใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

นางชาลิณี ปิยะประสิทธิ์

โทรศัพท์ 090-1975337 โทรสาร 0-4525-5393 E-mail: chalini.p@nhso.go.th
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ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

6.8 การบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค นางสาวจิรัญญา มุขพันธ์

โทรศัพท์ 084-7510930 โทรสาร 0-4525-5393 E-mail: jiranya.m@nhso.go.th

นางนลินทิพย์ ลิมปวิทยากุล

โทรศัพท์ 081-8797883 โทรสาร 0-4525-5393 E-mail: baralee.t@nhso.go.th

7. การบริหารจัดการยาจำเป็นและยาที่มีปญัหาการ 

เข้าถึง 

นางสาวจิรัญญา มุขขันธ์

โทรศัพท์ .084-7510930 โทรสาร 0-4525-5393 E-mail: jiranya.m.@nhso.go.th

8. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริม สุขภาพ 

และป้องกันโรค 

นายประสิทธิ์ บุญเกิด

โทรศัพท์ 084-7512773 โทรสาร 0-4525-5393 E-mail: prasit.b@nhso.go.th

9. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริม 

ป้องกันและทันตกรรมประดิษฐ์ 

ทพ.วุฒิชัย ลำดวน

โทรศัพท์ 084-4390127 โทรสาร 0-4525-5393 E-mail: wuttichai.l@nhso.go.th

10. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยฟืน้ฟสูมรรถภาพ 

ด้านการแพทย์ 

นางสาวศันสนีย์ คำจันทา

โทรศัพท์ 090-1975238 โทรสาร 0-4525-5393 E-mail: sunsanee.k@nhso.go.th

11. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยแพทยแ์ผนไทย นางสาวสุภาภรณ์ แหล่งหล้า

โทรศัพท์ 090-1975239 โทรสาร 0-4525-5393 E-mail: supaporn.l@nhso.go.th

12. การบริหารจัดการเงินค่าเสื่อม ทพ.วุฒิชัย ลำดวน

โทรศัพท์ 084-4390127 โทรสาร 0-4525-5393 E-mail: wuttichai.l@nhso.go.th

13. การบริหารจัดการเงินส่งเสริมคุณภาพผลงาน

บริการ 

นางสาวประยูรศรี สายพิมพ์

โทรศัพท์ 084-4390125 โทรสาร 0-4525-5393 E-mail: prayoonsri.s@nhso.go.th

14. การบรหิารจดัการเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ สำหรับ

ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

นางพรทิพย์ สาระบุตร

โทรศัพท์ 090-1975236 โทรสาร 0-4525-5393 E-mail: porntip.s@nhso.go.th

15. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ 

หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข 

ทพ.วุฒิชัย ลำดวน

โทรศัพท์ 084-4390127 โทรสาร 0-4525-5393 E-mail: wuttichai.l@nhso.go.th

16. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ 

หน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัดสำนักงานปลดั 

กระทรวงสาธารณสขุและหนว่ยบรกิารเอกชน 

ทพ.วุฒิชัย ลำดวน

โทรศัพท์ 084-4390127 โทรสาร 0-4525-5393 E-mail: wuttichai.l@nhso.go.th

บริการผู้ป่วยจิตเวช  

1. การบริหารค่ายาจิตเวช  นางสาวจิรัญญา มุขขันธ์

โทรศัพท์ 084-7510930 โทรสาร 0-4525-5393 E-mail: jiranya.m@nhso.go.th

2. การบริหารการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ

สำหรับผู้ป่วยจิตเวช 

นางสาวประยูรศรี สายพิมพ์

โทรศัพท์ 084-4390125 โทรสาร 0-4525-5393 E-mail: prayoonsri.s@nhso.go.th

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต11สุราษฎร์ธานี
ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว  

1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป  

1.1 บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  นายธงชัย สิทธิยุโณ

โทรศัพท์ 084-4390120 โทรสาร 0-7727-4818 E-mail: thongchai.s@nhso.go.th
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ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

1.2 บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ นายประกิต พันธ์สุนันนนท์

โทรศัพท์ 090-1975248 โทรสาร 0-7727-4818 E-mail: prakit.p@nhso.go.th

1.3 บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด นายธงชัย สิทธิยุโณ

โทรศัพท์ 084-4390120 โทรสาร 0-7727-4818 E-mail: thongchai.s@nhso.go.th

1.4 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ 

และบริการปฐมภูมิ  

นายสันติ ประไพเมือง

โทรศัพท์ 090-1975251 โทรสาร 0-7727-4818 E-mail: sunti.p@nhso.go.th

2. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป นางอุษา ชุมถาวร

โทรศัพท์ 090-1975245 โทรสาร 0-7727-4818 E-mail: usa.c@nhso.go.th

3. การบรหิารจดัการเงนิเพิม่สำหรบัหนว่ยบรกิารที่มีต้นทุน

คงที่สูง 

นายธงชัย สิทธิยุโณ

โทรศัพท์ 084-4390120 โทรสาร 0-7727-4818 E-mail: thongchai.s@nhso.go.th

4. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยกรณอีบุตัเิหต ุ เจ็บป่วย

ฉุกเฉิน 

นางอุษา ชุมถาวร

โทรศัพท์ 090-1975245 โทรสาร 0-7727-4818 E-mail: usa.c@nhso.go.th

5. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยกรณคีา่ใชจ้า่ยสงู นางอุษา ชุมถาวร

โทรศัพท์ 090-1975245 โทรสาร 0-7727-4818 E-mail: usa.c@nhso.go.th

6. การบริหารจัดการเฉพาะโรค  

6.1 การบริหารจัดการโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย 

 (Hemophilia) 

นางกนกวรรณ อินยัญญะ

โทรศัพท์ 090-1975250 โทรสาร 0-7727-4818 E-mail: kanokwan.i@nhso.go.th

6.2 การบริหารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตันของ

หลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) และโรค

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้น

ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST (Acute ST-Elevated 

Myocardial Infection Fast Track) 

นางกนกวรรณ อินยัญญะ

โทรศัพท์ 090-1975250 โทรสาร 0-7727-4818 E-mail: kanokwan.i@nhso.go.th

6.3 การบริหารจัดการโรคเฉพาะและบริการ เฉพาะ

โรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ 

นางอวยพร พรพิริยล้ำเลิศ

โทรศัพท์ 090-1975246 โทรสาร 0-7727-4818 E-mail: uayporn@nhso.go.th

6.4 การบรหิารจดัการการดแูลผูป้ว่ยโรคหดื 

และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

นางสาวจุรีรัตน์ ยงค์

โทรศัพท์ 084-4390122 โทรสาร 0-7727-4818 E-mail: jureeratana.y@nhso.go.th

6.5 การให้ยามอร์ฟีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง 

ระยะสุดท้าย 

นางกนกวรรณ อินยัญญะ

โทรศัพท์ 090-1975250 โทรสาร 0-7727-4818 E-mail: kanokwan.i@nhso.go.th

6.6 การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ด

เลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยวิธีปลูกถ่าย

ไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต 

นางกนกวรรณ อินยัญญะ

โทรศัพท์ 090-1975250 โทรสาร 0-7727-4818 E-mail: kanokwan.i@nhso.go.th

6.7 การบริหารจัดการการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุกใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

นางสาวจุรีรัตน์ ยงค์

โทรศัพท์ 084-4390122 โทรสาร 0-7727-4818 E-mail: jureeratana.y@nhso.go.th

6.8 การบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค นายธงชัย สิทธิยุโณ

โทรศัพท์ 084-4390120 โทรสาร 0-7727-4818 E-mail: thongchai.s@nhso.go.th

7. การบรหิารจดัการยาจำเปน็และยาทีม่ปีญัหาการเข้าถึง ภญ.เสาวภา ก้าวสมบูรณ์

โทรศัพท์ 084-4390153 โทรสาร 0-7727-4818 E-mail: saowapa.g@nhso.go.th

8. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริม สุขภาพ

และป้องกันโรค 

นายชญานิน เอกสุวรรณ

โทรศัพท์ 090-1975249 โทรสาร 0-7727-4818 E-mail: chayanin.e@nhso.go.th
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9. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริม

ป้องกันและทันตกรรมประดิษฐ์ 

นายชญานิน เอกสุวรรณ

โทรศัพท์ 090-1975249 โทรสาร 0-7727-4818 E-mail: chayanin.e@nhso.go.th

10. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยฟืน้ฟสูมรรถภาพ 

ด้านการแพทย์ 

นายกัมปนาจ แย้มแสง

โทรศัพท์ 090-1975247 โทรสาร 0-7727-4818 E-mail: kumpanat.y@nhso.go.th

11. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยแพทยแ์ผนไทย นายสันติ ประไพเมือง

โทรศัพท์ 090-1975251 โทรสาร 0-7727-4818 E-mail: sunti.p@nhso.go.th

12. การบริหารจัดการเงินค่าเสื่อม นายธงชัย สิทธิยุโณ

โทรศัพท์ 084-4390120 โทรสาร 0-7727-4818 E-mail: thongchai.s@nhso.go.th

13. การบริหารจัดการเงินส่งเสริมคุณภาพ 

ผลงานบริการ 

นางสาวจุรีรัตน์ ยงค์

โทรศัพท์ 084-4390122 โทรสาร 0-7727-4818 E-mail: jureeratana.y@nhso.go.th

14. การบรหิารจดัการเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้สำหรับ 

ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

นายกัมปนาจ แย้มแสง

โทรศัพท์ 090-1975247 โทรสาร 0-7727-4818 E-mail: kumpanat.y@nhso.go.th

15. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ 

หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข 

นายธงชัย สิทธิยุโณ

โทรศัพท์ 084-4390120 โทรสาร 0-7727-4818 E-mail: thongchai.s@nhso.go.th

16. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ 

หน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัดสำนักงานปลดั 

กระทรวงสาธารณสขุและหนว่ยบรกิารเอกชน 

นายธงชัย สิทธิยุโณ

โทรศัพท์ 084-4390120 โทรสาร 0-7727-4818 E-mail: thongchai.s@nhso.go.th

บริการผู้ป่วยจิตเวช  

1. การบริหารค่ายาจิตเวช  ภญ.เสาวภา ก้าวสมบูรณ์

โทรศัพท์ 084-4390153 โทรสาร 0-7727-4818 E-mail: saowapa.g@nhso.go.th

2. การบริหารการสนับสนุนและส่งเสริม 

การจัดบริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวช 

นางสาวจุรีรัตน์ ยงค์

โทรศัพท์ 084-4390122 โทรสาร 0-7727-4818 E-mail: jureeratana.y@nhso.go.th

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต12สงขลา
ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว  

1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป  

1.1 บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  นางขนิษฐา สวนแสน

โทรศัพท์ 074-233888 ต่อ 5371, 090-1975259 โทรสาร 074-235494

E-mail: kanittha.s@nhso.go.th

1.2 บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ นางขนิษฐา สวนแสน

โทรศัพท์ 074-233888 ต่อ 5371, 090-1975259 โทรสาร 074-235494

E-mail: kanittha.s@nhso.go.th

1.3 บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด นางขนิษฐา สวนแสน

โทรศัพท์ 074-233888 ต่อ 5371, 090-1975259 โทรสาร 074-235494

E-mail: kanittha.s@nhso.go.th
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ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

1.4 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ 

และบริการปฐมภูมิ  

นางสาววันดี แสงเจริญ

โทรศัพท์ 074-233-888 ต่อ 5365, 084-439-015-9 โทรสาร 074-235-494

E-mail: wandee.s@nhso.go.th

2. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป นายปิยะสุวรรณ ตุ้งแก้ว

โทรศัพท์ 074-233-888 ต่อ 5371, 090-197-525-7 โทรสาร 074-235-494

E-mail: piyasuwan.t@nhso.go.th

3. การบริหารจัดการเงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการ 

ที่มีต้นทุนคงที่สูง 

นางสาววันดี แสงเจริญ

โทรศัพท์ 074-233-888 ต่อ 5365, 084-439-015-9 โทรสาร 074-235-494

E-mail: wandee.s@nhso.go.th

4. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยกรณอีบุตัเิหต ุ เจ็บป่วย

ฉุกเฉิน 

นายปิยะสุวรรณ ตุ้งแก้ว

โทรศัพท์ 074-233-888 ต่อ 5371, 090-197-525-7 โทรสาร 074-235-494

E-mail: piyasuwan.t@nhso.go.th

5. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีค่าใช้จ่ายสูง นางภิญญาณี ณ พัทลุง

โทรศัพท์ 074-233888 ต่อ 5363, 081-8968812 โทรสาร 074-235494

E-mail: pinyanee.n@nhso.go.th

6. การบริหารจัดการเฉพาะโรค  

6.1 การบริหารจัดการโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย 

(Hemophilia) 

นางภิญญาณี ณ พัทลุง

โทรศัพท์ 074-233888 ต่อ 5363, 081-8968812 โทรสาร 074-235494

E-mail: pinyanee.n@nhso.go.th

6.2 การบริหารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตันของ

หลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) และโรคกล้าม

เนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของ

คลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST (Acute ST-Elevated 

Myocardial Infection Fast Track) 

นางสายชล ผาณิตพจมาน

โทรศัพท์ 074-233888 ต่อ 5362, 090-1975260 โทรสาร 074-235494

E-mail: saichol.p@nhso.go.th

6.3 การบรหิารจดัการโรคเฉพาะและบรกิาร 

เฉพาะโรคนิ่วในทางเดินปสัสาวะ 

นางนิธินาถ ศิริเวช

โทรศัพท์ 074-233888 ต่อ 5361, 089-8700679 โทรสาร 074-253494

E-mail: nithinat.s@nhso.go.th

6.4 การบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหืด 

และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

นางภิญญาณี ณ พัทลุง

โทรศัพท์ 074-233888 ต่อ 5363, 081-8968812 โทรสาร 074-235494

E-mail: pinyanee.n@nhso.go.th

6.5 การให้ยามอร์ฟีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะ 

สุดท้าย 

นางภิญญาณี ณ พัทลุง

โทรศัพท์ 074-233888 ต่อ 5363, 081-8968812 โทรสาร 074-235494

E-mail: pinyanee.n@nhso.go.th

6.6 การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ด

เลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยวิธีปลูกถ่าย

ไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต 

นางสาวจันทร์ฉาย ประมุขกุล

โทรศัพท์ 074-233888 ต่อ 5364, 080-1972561 โทรสาร 074-235494

E-mail: junchay.p@nhso.go.th

6.7 การบริหารจัดการการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุกใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

นางภิญญาณี ณ พัทลุง

โทรศัพท์ 074-233888 ต่อ 5363, 081-8968812 โทรสาร 074-235494

E-mail: pinyanee.n@nhso.go.th
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6.8 การบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค นางสายชล ผาณิตพจมาน

โทรศัพท์ 074-233888 ต่อ 5362, 090-1975260 โทรสาร 074-235494

E-mail: saichol.p@nhso.go.th

7. การบรหิารจดัการยาจำเปน็และยาทีม่ปีญัหาการเข้าถึง นางสาวจันทร์ฉาย ประมุขกุล

โทรศัพท์ 074-233888 ต่อ 5364, 080-1972561 โทรสาร 074-235494

E-mail: junchay.p@nhso.go.th

8. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพ 

และป้องกันโรค 

นางขนิษฐา สวนแสน

โทรศัพท์ 074-233888 ต่อ 5371, 090-1975259 โทรสาร 074-235494

E-mail: kanittha.s@nhso.go.th

9. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริม

ป้องกันและทันตกรรมประดิษฐ์ 

นางพานทิพย์ ชูสุทธิ์

โทรศัพท์ 074-233888 ต่อ 5367, 089-8700675 โทรสาร 074-235494

E-mail: phanthip.c@nhso.go.th

10. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยฟืน้ฟสูมรรถภาพด้านการ

แพทย์ 

นางพานทิพย์ ชูสุทธิ์

โทรศัพท์ 074-233888 ต่อ 5367, 089-8700675 โทรสาร 074-235494

E-mail: phanthip.c@nhso.go.th

11. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยแพทยแ์ผนไทย นางพานทิพย์ ชูสุทธิ์

โทรศัพท์ 074-233888 ต่อ 5367, 089-8700675 โทรสาร 074-235494

E-mail: phanthip.c@nhso.go.th

12. การบริหารจัดการเงินค่าเสื่อม นางสาววันดี แสงเจริญ

โทรศัพท์ 074-233888 ต่อ 5365, 084-4390159

โทรสาร 074-235494 

E-mail: wandee.s@nhso.go.th

13. การบริหารจัดการเงินส่งเสริมคุณภาพ 

ผลงานบริการ 

นางนิธินาถ ศิริเวช

โทรศัพท์ 074-233888 ต่อ 5361, 089-8700679 โทรสาร 074-253494

E-mail: nithinat.s@nhso.go.th

14. การบริหารจัดการเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับ

ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

นายสายันต์ อาจณรงค์

โทรศัพท์ 074-233888 ต่อ5357 090-1975258 โทรสาร 074-235494

E-mail: sayan.a@nhso.go.th

15. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ 

หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข 

นางสาววันดี แสงเจริญ

โทรศัพท์ 074-233-888 ต่อ 5365, 084-439-015-9 โทรสาร 074-235-494

E-mail: wandee.s@nhso.go.th

16. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ 

หน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัดสำนักงาน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน 

นางสาววันดี แสงเจริญ

โทรศัพท์ 074-233-888 ต่อ 5365, 084-439-015-9 โทรสาร 074-235-494

E-mail: wandee.s@nhso.go.th

บริการผู้ป่วยจิตเวช  

1. การบริหารค่ายาจิตเวช 

2. การบริหารการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ

สำหรับผู้ป่วยจิตเวช 

นางนิธินาถ ศิริเวช

โทรศัพท์ 074-233888 ต่อ 5361, 089-8700679, 081-541-5404

โทรสาร 074-253494 E-mail: nithinat.s@nhso.go.th
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สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต13กรุงเทพมหานคร

ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว  

1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป  

1.1 บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  นางสาวภัทรภร กาญจโนภาส

โทรศัพท์ 0-2142-0951 โทรสาร 0-2143-8772 E-mail: phattaraporn.k@nhso.go.th

1.2 บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ นางสาวภัทรภร กาญจโนภาส

โทรศัพท์ 0-2142-0951 โทรสาร 0-2143-8772 E-mail: phattaraporn.k@nhso.go.th

1.3 บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด นางสาวภัทรภร กาญจโนภาส

โทรศัพท์ 0-2142-0951 โทรสาร 0-2143-8772 E-mail: phattaraporn.k@nhso.go.th

1.4 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการและ

บริการปฐมภูมิ  

นางชนิตา บุณยะหุตานนท์

โทรศัพท์ 0-2142-0962 โทรสาร 0-2143-8772 E-mail: .chanita.b@nhso.go.th

2. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป นางกฤตพร จันคณา

โทรศัพท์ 0-2142-0950 โทรสาร 0-2143-8772 E-mail: krittaporn.c@nhso.go.th

3. การบริหารจัดการเงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่

มีต้นทุนคงที่สูง 

-

4. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยกรณอีบุตัเิหต ุเจ็บป่วย

ฉุกเฉิน 

นางปานใจ ตันติภูษานนท์

โทรศัพท์ 0-2142-0952 โทรสาร 0-2143-8772 E-mail: panjai.t @nhso.go.th

5. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยกรณคีา่ใชจ้า่ยสงู นางกฤตพร จันคณา

โทรศัพท์ 0-2142-0950 โทรสาร 0-2143-8772 E-mail: krittaporn.c@nhso.go.th

6. การบริหารจัดการเฉพาะโรค  

6.1 การบริหารจัดการโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย 

(Hemophilia) 

จุไรพร นรินทร์สรศักดิ์

โทรศัพท์ 0-2142-0931 โทรสาร 0-2143-8772 E-mail: juraiporn.n@nhso.go.th

6.2 การบริหารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตันของ

หลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) และโรค

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยก

ขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST (Acute ST-

Elevated Myocardial Infection Fast Track) 

นางสาวณัฐฌา สัมมาคาม

โทรศัพท์ 0-2142-0963 โทรสาร 0-2143-8772 E-mail: thanutcha.s@nhso.go.th

6.3 การบรหิารจดัการโรคเฉพาะและบรกิาร เฉพาะ

โรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ 

จุไรพร นรินทร์สรศักดิ์

โทรศัพท์ 0-2142-0931 โทรสาร 0-2143-8772 E-mail: juraiporn.n@nhso.go.th

6.4 การบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและโรค

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

นางจิราทิพย์ ตั้งสิริวรกานต์

โทรศัพท์ 0-2142-0956 โทรสาร 0-2143-8772 E-mail: Jirathip.t@nhso.go.th

6.5 การให้ยามอร์ฟีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะ

สุดท้าย 

นางจิราทิพย์ ตั้งสิริวรกานต์

โทรศัพท์ 0-2142-0956 โทรสาร 0-2143-8772 E-mail: Jirathip.t@nhso.go.th

6.6 การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

เม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยวิธีปลูก

ถ่ายไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต 

จุไรพร นรินทร์สรศักดิ์

โทรศัพท์ 0-2142-0931 โทรสาร 0-2143-8772 E-mail: juraiporn.n@nhso.go.th

6.7 การบริหารจัดการการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุกใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

จุไรพร นรินทร์สรศักดิ์

โทรศัพท์ 0-2142-0931 โทรสาร 0-2143-8772 E-mail: juraiporn.n@nhso.go.th

6.8 การบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค จุไรพร นรินทร์สรศักดิ์

โทรศัพท์ 0-2142-0931 โทรสาร 0-2143-8772 E-mail: juraiporn.n@nhso.go.th
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ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

7. การบรหิารจดัการยาจำเปน็และยาทีม่ปีญัหา 

การเข้าถึง 

นางจิราทิพย์ ตั้งสิริวรกานต์

โทรศัพท์ 0-2142-0956 โทรสาร 0-2143-8772 E-mail: Jirathip.t@nhso.go.th

8. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพ 

และป้องกันโรค 

นางบุญส่ง ชีวเรืองโรจน์

โทรศัพท์ 0-2142-0930 โทรสาร 0-2143-8772 E-mail: boonsong.c@nhso.go.th

9. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริม

ป้องกันและทันตกรรมประดิษฐ์ 

นางอรวินท์ บุณยเกียรติ

โทรศัพท์ 0-2142-0932 โทรสาร 0-2143-8772 E-mail: orawin.b@nhso.go.th

10. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยฟืน้ฟสูมรรถภาพด้านการ

แพทย์ 

นางสาวศีตกาล นิลแก้ง

โทรศัพท์ 0-2142-0972 โทรสาร 0-2142-8772-3 E-mail: sietakal.n@nhso.go.th

11. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยแพทยแ์ผนไทย นางพอโฉม บุนนาค

โทรศัพท์ 0-2142-0961 โทรสาร 0-2142-8772-3 E-mail: pochom.b@nhso.go.th

12. การบริหารจัดการเงินค่าเสื่อม นางชนิตา บุณยะหุตานนท์

โทรศัพท์ 0-2142-0962 โทรสาร 0-2143-8772-3 E-mail: chanita.b@nhso.go.th

13. การบริหารจัดการเงินส่งเสริมคุณภาพผลงาน

บริการ 

นางสาวอมาวศรี เปาอินทร์

โทรศัพท์ 0-2142-0965 โทรสาร 0-2143-8772-3 E-mail: amavasri.p@nhso.go.th

14. การบรหิารจดัการเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้สำหรับ

ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

นางพอโฉม บุนนาค

โทรศัพท์ 0-2142-0961 โทรสาร 0-2142-8772-3 E-mail: pochom.b@nhso.go.th

15. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ 

หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข 

-

16. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ 

หน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัดสำนักงาน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน 

นางสาวภัทรภร กาญจโนภาส

โทรศัพท์ 0-2142-0951 โทรสาร 0-2143-8772 E-mail: phattaraporn.k@nhso.go.th

บริการผู้ป่วยจิตเวช  

1. การบริหารค่ายาจิตเวช  นางจิราทิพย์ ตั้งสิริวรกานต์

โทรศัพท์ 0-2142-0956 โทรสาร 0-2143-8772-3 E-mail: Jirathip.t@nhso.go.th

2. การบริหารการสนับสนุนและส่งเสริมการจัด

บริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวช 

นางจิราทิพย์ ตั้งสิริวรกานต์

โทรศัพท์ 0-2142-0956 โทรสาร 0-2143-8772-3 E-mail: Jirathip.t@nhso.go.th
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